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عالقة استخدام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد ...

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 3704

ــات  ــة لتطبيق ــات املصري ــس باجلامع ــة التدري ــة وأعضــاء هيئ ــة اســتخدام الطلب اســتهدفت الدراســة بحــث عالق
ــا »covid-19«، وهــي دراســة  ــاء جائحــة كورون ــد أثن ــم عــن بع ــم نحــو التعلي ــد باجتاهاته ووســائل اإلعــالم اجلدي
وصفيــة اعتمــدت علــى منهــج املســح بالعينــة، واســتخدمت اســتمارة اســتبيان إلكترونيــة كأداة جلمــع البيانــات، طبقــت 
علــى عينــة مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بلغــت )603( مبحوثــن مــن املعاهــد واجلامعــات املصريــة احلكوميــة 

واخلاصــة، وذلــك خــالل شــهري مايــو – يونيــو 2020م.

وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية: 

أظهــرت النتائــج اختــالف مســتويات اســتخدام املبحوثــن )الطلبــة - أعضــاء هيئــة التدريــس( لتطبيقــات ووســائل   -
اإلعــالم اجلديــد يف التعليــم عــن بعــد أثنــاء »جائحــة كورونــا«، وأن هــذا االختــالف أظهــر ارتفــاع مســتوى اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس لهــذه التطبيقــات والوســائل أثنــاء »جائحــة كورونــا« بصــورة أكبــر ممــا عليــه لــدى الطــالب.

أكــدت النتائــج االختــالف بــن املبحوثــن )الطلبــة - أعضــاء هيئــة التدريــس( فــى إقرارهــم مبــدى وجــود صعوبــة   -
يف التحــول مــن التعليــم التقليــدي إلــي التعليــم عــن بُعــد أثنــاء »جائحــة كورونــا«، وأن هــذا االختــالف يظهــر ارتفــاع 

مســتوى هــذه الصعوبــة لــدى الطلبــة بصــورة أكبــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــات املصريــة.

أكــد املبحوثــون وجــود عــدد مــن اإلشــكاليات )التقنيــة – املعرفيــة – النفســية – الســلوكية(، التــى صاحبــت   -
ــة لتطبيقــات ووســائل اإلعــالم اجلديــد يف التعليــم عــن بعــد خــالل  ــة وأســاتذة اجلامعــات املصري اســتخدام طلب

»جائحــة كورونــا«. 

 الكلمات املفتاحية: تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد، االجتاهات، التعليم عن بعد، جاءحة كورونا«كوفيد-19«

The study aimed to examine the relationship of students and faculty staff in Egyp-
tian universities’ use of new media applications and their attitudes towards dis-
tance education during the covid-19 pandemic, Students and faculty Stuf amounted 
to (603) respondents from public and private Egyptian institutes and universities, 
during the months of May - June 2020.

The study found the following results:
- The results showed that the levels of the respondents (students - faculty mem-

bers) used different applications and new media in distance education during the 
“Corona pandemic”, and that this difference showed the higher level of use by fac-
ulty members of these applications and methods during the “Corona pandemic” 
than it had been the students.

- The results confirmed the difference between the respondents (students - faculty 
members) in their recognition of the difficulty in switching from traditional educa-
tion to distance education during the “Corona pandemic”, and that this difference 
shows the higher level of this difficulty among students than among the faculty 
members in universities. Egyptian.

- The respondents confirmed the existence of a number of problems (technical - 
cognitive - psychological - behavioral) that accompanied the use of Egyptian uni-
versity students and professors of new media applications and media in distance 
education during the “Corona pandemic”.

Key words: Applications and New Media- Attitudes- Distance Education-Corona 
Pandemic “Covid-19” 

ملخص الدراسة
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م 2004م وبـدايات عـام 2003أواخـر عـام  Web2شهد ظهور اجليل الثاني للويب 

ظواهر عديدة وجديدة على شبكة الويب العامليـة، كـان أبرزهـا منـو الشـبكات االجتماعيـة، 
ا جديــدة إلنتــاج املحتــوى  واالتصــاالت ثنائيــة االجتــاه، وأنــواع مختلفــة مــن املحتــوى، وطرقــً

ن   بادلـه عـن طريـق جيـل املسـتفيدين مـن التفاعـل مـع هـذا املحتـوى وتوتوزيعه وبثه، ما مكـّ
  ).1(جديد من الويب وأدواته

ا قــد بلــغ  مليــار  4.39وتشــير اإلحصــائيات إلــى أن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت عامليــً
%) عمــا كانــت عليــه يف 9مليــون فــرد ( 366م، بزيــادة قــدرها 2019مســتخدم يف ينــاير 

االجتمــاعي بلــغ عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل م ، ويف الســياق نفســه 2018ينــاير 
ا، وأن    288م، بزيـادة  2019مليار مسـتخدم عـام    3.48 مليـار نسـمة مـنهم   3.26مليونـً

  ).2(يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي على األجهزة املحمولة
ومع التطور الهائـل يف تكنولوجيـا االتصـال واإلعـالم، تعـددت عناصـر ومكونـات بيئـة  

نيـات اإلنترنـت وتطبيقـات وشـبكات االتصـال جلديد بظهور أمناط جديـدة مـن تقاإلعالم ا
والهواتــف الذكيــة واملواقــع اإللكترونيــة، متيــزت بالتفاعليــة والفوريــة والتزامنيــة والكونيــة، 
جعلها من أهم الطرق التي تستخدم على نطاق واسع للتواصل بني األفراد يف جميع أنحاء 

جوانب حياتهم اليوميـة كافـة،   حتقق تطلعاتهم ورغباتهم، وتشملالعالم، يف بيئة افتراضية  
  االجتماعية، والثقافية، والدينية، والسياسية، والتعليمية.

وجاءت "جائحة كورونا" لتخـيم بظاللهـا علـي الشـعوب واملجتمعـات يف العـالم بأكملـه، 
ظـم الـدول فبعثت فيهم روح اخلوف والفزع، يف ظل تطبيق إجراءات احترازيـة اتخـذتها مع

أدى إلــى عــزل منــاطق مــن العــالم عــن بعضــها الــبعض، وإغــالق  للحــد مــن انتشــارها؛ مــا
  احلدود بني الدول.

ا ملــا رصــدته منظمــة اليونســكو، فقــد طــال تــأثير جائحــة كورونــا جميــع الــنظم  ووفقــً
) مليـار طفـل 1.6التعليمية بكل مسـتوياتها، حيـث تسـببت اجلائحـة يف انقطـاع أكثـر مـن (

%) مــن الدارســني حــول العــالم، 80يقــارب () دولــة، وهــو مــا 161لتعلــيم يف (وشــاب عــن ا
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وأمام هذا الوضع غير الطبيعي جلأت كثير من املؤسسات التعليمية إلى خيار التعلـيم عـن 
  ).3(بُعد ملواجهة األزمة

م، تنفيـًذا 2020ويف مصر، أغلقت املـدارس واجلامعـات بدايـة مـن منتصـف مـارس   
ومواجهــة انتشــار اجلائحــة؛ ممــا دفــع  ذتها الدولــة حلمايــة املــواطننيلإلجــراءات التــي اتخــ

األنظمــة التعليميــة املصــرية لتطبيــق اســتراتيجية التعلــيم عــن بُعــد، ليعمــل اجلميــع يف ظــل 
ظروف استثنائية صعبة، وليصبح التعليم عن بُعد أمًرا واقًعا ال مفر منه، معتمدة  يف ذلـك 

مسـتفيدة مـن ثـراء بيئـة ولوجيا االتصال واملعلومات، وعلى استخدام تطبيقات وتقنيات تكن
  اإلعالم اجلديد.

ا بــاخلطر الــذي يهــدد مســتقبل  ا مــن أهميــة وســائل اإلعــالم اجلديــد، وإميانــً وانطالقــً
التعلــيم بصــفة عامــة والتعلـــيم اجلــامعي بصــفة خاصــة، وبعـــد مــرور فتــرة عصــيبة مـــن 

ات، يم عــن بعــد يف املــدارس واجلامعــاجلائحــة، ومــع التطبيــق اإللزامــي الســتراتيجية التعلــ
"عالقة استخدام الطلبة وأعضاء هيئة التــدريس باجلامعــات تسعى الدراسة احلالية لبحث  

املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد باجتاهاتهم نحو التعليم عن بعــد أثنــاء جائحــة 
  ".covid-19كورونا "

   الدراسات السابقة: -أوًال  
البحث مرتبة من األحدث لألقـدم ات املرتبطة مبوضوع  يستعرض الباحث الدراس

  كاآلتي:
التـــي ، )G ,K & Ainebyona ,Ahmed )2020()4دراســـة: أحمـــد وأنيبيونـــا  .1

استهدفت بحث مدى فاعلية أساليب وسائل التواصل االجتمـاعي يف حتقيـق التفاعـل 
ها مـن بني طلبة التعليم اجلامعي، من خالل مجموعات الفيس بوك والـواتس آب بعـدّ 

جحـــة يف دعـــم التعلـــيم عـــن بُعـــد، التـــي تســـتخدم يف تبـــادل املناقشـــات الوســـائل النا
واحلوارات حول املقررات الدراسية، وأرجعت النتائج أسباب تفضيل الطالب لوسـائل 
التواصـــل االجتمـــاعى كونهـــا وســـائل تـــوفر تبـــادل املناقشـــات واالتصـــال املرئـــي بـــني 

ت، وأكـــدت النتـــائج أن البحـــث عـــن املعلومـــا الطـــالب، وتيســـر التعـــاون واملشـــاركة يف
التفاعل عبر الواتس آب أدى إلى حتسني األداء األكادميي للطالب مـن خـالل حتقيـق 

  املشاركة والتفاعل والتعليم.
واســتهدفت إلقــاء الضــوء علــى األســاليب ، )5()2020دراســة: ميرهــان محمــد الســيد ( .2

جائحة كورونا ومدى فاعليتها لدى   االتصالية املستخدمة يف التعليم اإللكتروني خالل
ــ ــالتطبيق عل ــة ب ــى مــنهج دراســة احلال ــة الطــالب، معتمــدة عل ــة وأعضــاء هيئ ى الطلب
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ــون االتصــال  ــة اإلعــالم وفن ــدريس بكلي ــاروس باإلســكندرية، وكشــفت  –الت ــة ف جامع
أن التعلـيم عـن بعـد سـيغير طبيعـة  -يف رأي أعضاء هيئة التدريس والطالب-ج  النتائ

ه التقليــدي، وســيعمل علــى ترســيخ مفهــوم التعلــيم اإللكترونــي كمفهــوم التعلــيم وشــكل
للتعليم اإللكتروني مزايا عديدة أبرزها أنه أسـهم يف حـل أزمـة   تعليمي جديد، كما أن

خــالل تــوفير الوقــت واجلهــد، وتعــدد  تعليــق الدراســة يف املــدارس واجلامعــات مــن
تـوى املحاضـرات للطلبـة أينمـا األسـاليب واألدوات االتصـالية املقدمـة، والوصـول مبح

يئـة التـدريس، وأسـهم يف كانوا، عالوة على التفاعل اإليجابي بني الطـالب وأعضـاء ه
اتي، زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب وحتفيزهم على التفكير اإلبـداعي والـتعلم الـذ

رغــم وجــود بعــض املشــكالت التقنيــة مثــل انقطــاع شــبكة اإلنترنــت أو ضــعفها، ونــدرة 
ار أجهزة الكمبيوتر يف بعض املنـاطق، والـنقص يف تـدريب الطلبـة وأعضـاء هيئـة انتش

ى اســتخدام املنصــات التعليميــة ورفــع التكليفــات واالمتحانــات، وأوصــت التــدريس علــ
 لكتروني جنًبا إلى جنب مع التعليم التقليدي.الدراسة بضرورة أن يستمر التعليم اإل

ــيم ، )6()2020دراســة: منصــور عبــد القــادر منصــور ( .3 ــع التعل ــى واق وســلّطت الضــوء عل
اإللكتروني يف ظـل تفشـي فيـروس كورونـا لبلـدان العـالم، يف إطـار املنهجـني الوصـفي 

تهــا والتــاريخي، مــع توظيــف مــنهج دراســة احلالــة جلامعــة األقصــى، باســتعراض جترب
الرائــدة للتغلــب علــى أزمــة توقــف العمليــة التعليميــة واحلــرص علــى اســتمرارها مــن 

ــيم املــواجهي، خــالل ا ــى جنــب مــع التعل ا إل ــً ــة جنب ســتخدام منصــة "مــودل" اإللكتروني
إلى جناح اجلامعة يف تنفيذ اختبارات املستويات العلمية كافـة لكـل وتوصلت الدراسة  

التعليم اإللكتروني وإشراف الشئون األكادميية   طالب اجلامعة من خالل جلنة لتفعيل
التوصــيات للتغلــب علــى مشــكالت التعلــيم باجلامعــة، كمــا قــدمت الدراســة عــدًدا مــن 

 اإللكتروني وتوجهاته يف فلسطني.  
واستهدفت التعـرف علـى واقـع التعلـيم عـن بعـد  ,)7()2020دراسة: سعيد الشرقاوي ( .4

يف التجربــة املغربيــة ومــدى فاعليتــه يف ظــل مجتمــع الــال مســاواة الرقميــة، وتوصــلت 
رقميــة الالزمــة لعمليــة الــتعلم عــن نتائجهــا إلــى ضــعف متلــك املتعلمــني لإلمكانيــات ال

لم عـن بعـد بعد، وأن التربويني الذين أنيطت بهم مهمة إنتـاج املضـامني الرقميـة والـتع
والتواصل اإللكتروني مع التالميذ ميتلكون قدرًا غير كـاٍف مـن الكفـاءة الرقميـة التـي 

االجتماعيــة متكــنهم مــن القيــام بهــذه العمليــة، كمــا أن املتعلمــني املنتمــني إلــى الفئــات 
الهشة تقل فرصهم يف التعلـيم الرقمـي مقارنـة بنظـرائهم مـن الطبقـات األخـرى، كمـا 
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الرقمي لدى الذين يقطنون املجال القروي وشبه احلضـري مقارنـة   تقل فرص التعليم
  مع قاطني املجال احلضري.

ــان ( .5 ــنان ماريبـ ــي، وكريشـ ــيترا جوشـ ــة: شـ  Joshi E.Raghavan, Chithra Andدراسـ

nMariappa) (2019()8(اســـتهدفت الدراســـة فحـــص تصـــور الطـــالب واملعلمـــني ، و
جتــاه وســائل التواصــل االجتمــاعي كــأداة تربويــة خللــق بيئــة تعليميــة فّعالــة، حيــث 
اســـتخدمت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي، وطبقـــت علـــى عينـــة مـــن الطـــالب وأســـاتذه 

يم العـالي اجلامعات، وقد توصلت الدراسـة إلـى أن وسـائل التواصـل مفضـلة يف التعلـ
الشتراك الطالب بنشاط يف عملية التعلم، وخلـق بيئـة مرنـة للطـالب واملعلمـني وذلك  

يف اجلامعات، كما أن وسائل التواصل االجتمـاعي تعـزز الثقافـة العامـة للـتعلم وتـوفر 
  خبرة التدريس.

ورقــة بحثيــة اســتهدفت الكشــف عــن  وهــي، )9()2019دراســة: فريــدة فــالك، وآخــرون ( .6
مبختلـــف وســـائطها وتقنياتهـــا وتطبيقاتهـــا يف العمليـــة إلعـــالم اجلديـــد دور وســـائل ا

التعليمية، ورّكزت على املنصات اإللكترونية بوجـه خـاص، إضـافة إلـى كيفيـة توظيـف 
أن وسـائل اإلعـالم اجلديـدة تـؤدي هذه الوسائط من قبل املتعلمني، وقد توصلت إلـى  

مني من االتصال والعمل املنصات املتعلالتعليمية؛ إذ متكن هذه    العمليةدورًا فاعًال يف  
ــاوني، كمــا  ــي تناســبهم،  متكــنهمالتع ــة الت ــة بالطريقــة والكيفي ــادة العلمي مــن تلقــي امل

ــات  ــزز  املناســبةوحتــدد املوضــوعات واألوق ــدة تع ــتعلم، وأن وســائل اإلعــالم اجلدي لل
  مني.عمليتي التعليم والتعلم، ومشاركة املعارف واملعلومات بني املتعلمني واملعل

سلطت الضوء علـى مـدى فاعليـة اسـتخدام الفـيس   التي،  )10()2019أمير (  دراسة: م. .7
بــوك كوســيلة اتصــالية ذات فاعليــة فــى التعلــيم عــن بُعــد بــني الطلبــة واألســاتذة، مبــا 
يعمق ارتباط الطالب بفصولهم الدراسية، وتؤدي لزيادة التفاعل بني أطـراف العمليـة 

رك فيهـا الطـالب واألسـاتذة الكتـب، مجموعات يتشا  التعليمية كافة، من خالل تكوين
والفيــديوهات، والتكليفــات، والتــدريبات املرتبطــة بالدراســة، إضــافة إلمكانيــة إجــراء 
محادثات مباشرة بالصوت والصورة عبر البث املباشر، ما يساعد على حل املشكالت 

 نظر وتبادلها،وإعطاء الفرصة لطرح األسئلة، والتعبير عن األفكار، وعرض وجهات ال
كمــا يــوفر الفــيس بــوك ميــزة تكــوين مجموعــات مغلقــة يــتم دعــوة الطــالب إليهــا عبــر 
اإلمييل، ما ُيعد وسيلة للتعاون بني الطـالب واألسـاتذة، وهـو مـا يثبـت فاعليـة الفـيس 

  بوك وحيويته كوسيلة اتصالية وتشاركية بني الطالب وأساتذتهم.  
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التعرف على تـأثير تكنولوجيـا التعلـيم  هدفتواست، )11()20019دراسة: آمال بلمانع ( .8
عن بُعد على جودة التعلـيم العـالي بجامعـة التكـوين املتواصـل باملسـيلة بـاجلزائر، فـى 

) أســتاذًا باالعتمــاد 18إطــار املــنهج الوصــفي، وطبقــت الدراســة علــى عينــه قوامهــا (
يم لتعلـيـا اعلى أسلوب احلصر الشامل، وتوصلت الدراسـة إلـى أن اسـتخدام تكنولوج

عن بُعد يزيد من دافعية الطلبة للتعليم، وأن لألساتذة قـدرة قويـة يف دمـج تكنولوجيـا 
التعليم عن بُعد يف مناهجهم الدراسـية، كمـا تبـني أن قلـة التوقيـت املخصـص للمقـرر 
الدراســي، وارتفــاع تكلفــة رســوم اإلنترنــت مــن أهــم املعوقــات التــي حتــول دون تطبيــق 

 لي.العااجلودة يف التعليم  
وبحثــت واقــع التعلــيم اإللكترونــي مــن ، )12()2019دراســة: املبــروك أبــو بكــر العبيــدي ( .9

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة طبـرق الليبيـة، وتوصـلت نتائجهـا إلــى أن 
األساتذة يوظفون تقنية التعلـيم بكفـاءة عاليـة فـى التعلـيم اإللكترونـي، وهـم يشـجعون 

فيما بيـنهم عبـر اإلنترنـت، وأكـدت أن التعلـيم برات  ل اخلالطالب على التواصل وتباد
اإللكتروني يساعد ويعزز مهارات الطالب، ويراعي الفروق الفردية بيـنهم، وأنـه يركـز 
علـى الطـالب بشـكل محـوري، وتبــني وجـود عـدد مـن املعوقــات منهـا قلـة خبـرة بعــض 

ــى توظيفــه بشــ ــالتعليم اإللكترونــي، وعــدم قــدرة بعضــهم عل ن د، وأكل جيــاألســاتذة ب
ــى مســوى الطــالب  ــؤثر عل ــاطق قــد ي ــه فــى بعــض املن ــت وعــدم كفاءت انقطــاع اإلنترن
العلمي، وهناك صعوبة يف التدريس لألعداد املتزايدة من الطالب عبر اإلنترنـت، وأن 

  عدم بث املحاضرات بشكل حي أو مباشر يشكل عقبة أساسية أمامهم.
املعوقـات املاديـة ت رصـد  اسـتهدفو،  )13()2019وسيلة بن عــامر وآخــرون (:  دراسة .10

والبشــرية التــي تواجــه التعلــيم اإللكترونــي باجلامعــة اجلزائريــة، وأظهــرت النتــائج أن 
أبرز املعوقـات املاديـة هـي: نـدرة انتشـار أجهـزة الكمبيـوتر، وصـعوبة تغطيـة اإلنترنـت 
 وبطئهــا يف بعــض املنــاطق، وارتفــاع تكلفتهــا بالنســبة لــبعض األفــراد، وأن املعوقــات

ثل يف: عدم استطاعة بعض األساتذة املساهمة واملشاركة يف هـذا الـنمط ية تتمالبشر
ــنمط التعليمــي،  ــاعتهم بهــذا ال ا، أو لعــدم قن ــً ــيم، إمــا لصــعوبة تعــاملهم تقني مــن التعل
إضافة إلى رفض بعض الطـالب االسـتجابة لهـذا الـنمط اجلديـد مـن التعلـيم، كـذلك 

يثة، إضـافة إلـى التكلفـة املرتفعـة ت احلدلتقنياعدم إملام الطالب مبهارات استخدام ا
لتصميم البرمجيـات التعليميـة وإنتاجهـا، وضـعف البنيـة التحتيـة للتعلـيم اإللكترونـي، 
وصــعوبة تفهــم املســؤولني لــدور التقنيــة يف التعلــيم، وعــدم تــوافر الــوعي الكــايف بهــذا 
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إعـداد   رب علـىي املـدالنوع من التعليم لدى أفراد املجتمع، وعدم توافر الكادر البشـر
  مناهج التعليم اإللكتروني.  

واســـتهدفت الكشـــف عـــن مـــدى إدراك طلبـــة ، )Dash )2019()14داش : دراســـة .11
جامعــة دلهــي املفتوحــة بالهنــد جلــودة وفاعليــة التعلــيم اجلمــاعي عبــر التعلــيم املفتــوح 
، والتعليم عن بُعد، ورّكزت النتائج على إشكالية اجلانب التطبيقي يف التعليم عـن بُعـد

ــى ــد، وأشــاروا إل ــيم عــن بُع ــة التعل ــر عــن عملي أن  وأكــد الطــالب رضــاهم بشــكل كبي
التفاعلية فيه أكثر مـن التعلـيم التقليـدي، كمـا أن املحتـوى ذو جـودة عاليـة ويـتم رفعـه 
بانتظـــــام، وأن املحتـــــوى يتضـــــمن فيـــــديوهات ومجموعـــــات نقاشـــــية واجتماعـــــات 

  ة التعليمية ممتعة.   للمجموعات الطالبية، مما يساعد على جعل العملي
، )MeineTareaf and  ,Traifeh )2019()15دراســة: ترايفــي تــاريف ومينــي  .12

وهي دراسة تسـتعرض جتـارب وخبـرات بلـدان العـالم العربـي يف التعلـيم اإللكترونـي، 
وأكــدت أن خبــرات الطلبــة ومهــاراتهم بحاجــة إلــى مواءمــة مــع املجتمعــات العامليــة 

ن تكنولوجيا التعليم عن بُعد والتعليم اإللكتروني من اجلديدة، وكشفت نتائجها عن كو
لــيم أكثــر ســهولة ويســًرا، وأكثــر كفــاءة وفاعليــة، وأن الطلبــة قــد شــأنهما جعــل التع

اكتسبوا خبرات جيدة من خالل التعليم اإللكتروني، كما أكدت الـدور الفاعـل لوسـائل 
 التعليم اإللكتروني التواصل االجتماعي كوسيط مثالي إلكساب الطلبة خبرة كبيرة يف

شارت إلـى وجـود إمكانيـات كبيـرة من خالل التفاعل مع األساتذة عبر املجموعات، وأ
لنمو التعليم عن بُعد يف العـالم العربـي؛ لكـن ال بـّد مـن معاجلـة عديـد مـن التحـديات 

 .والصعوبات، لتحسني جودة املحتوى التعليمي الرقمي العربي
 Adiguzel Kaban and Özaydınين دراســــة: كابــــان أديجوزيــــل وأُزايــــد .13

ــيم  ،)16( )2019( ــع التعلـ ــاعلهم مـ ــة وتفـ ــتجابة الطلبـ ــدى اسـ ــد مـ ــى رصـ زت علـ ــّ وركـ
اإللكتروني والتعليم عن بُعد، بالتطبيق على طلبة جامعـة اسـطنبول التقنيـة، وأظهـرت 
النتائج استجابة مرتفعة للدارسني من حيث حتقيق األهداف التعليمية يف ظـل البنيـة 

ــة ــى اال التحتي ــي عــززت قــدرة الطــالب عل ــة الت ســتجابة والتفاعــل بشــكل التكنولوجي
إيجابي، مما خلق نوًعا من التحدي والتنـافس بـني الطـالب يف بيئـة التعلـيم عـن بُعـد، 
ــرت أهميــة رجــع الصــدى للطــالب يف التطبيقــات اخلاصــة بهــم، وتبــني قــدرة  وأظه

تاجونـه لتطـوير تعلـيمهم، الطالب على التواصل حـول مـا يريـدون مـن التعلـيم ومـا يح
مهم للمنصات اإللكترونية، واحلصول على املعلومـات والصـور إضافة لسهولة استخدا
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ــني  ــهم يف حتسـ ــاءاتهم، ويسـ ــداعاتهم وكفـ ــدعم إبـ ــا يـ ــو مـ ــيحية، وهـ ــوم التوضـ والرسـ
  حتصيلهم الدراسي.

وسـعت إلـى التعـرف علـى مـدى ،  )17()2018دراسة: إميان حسني، وآمنة ســحالي ( .14
ــب ــتخدام شـ ــة ااسـ ــاعي يف العمليـ ــل االجتمـ ــكات التواصـ ــتخدمت لتعليميـ ــث اسـ ة؛ حيـ

الدراسة منهج املسح، واعتمدت على استمارة االستبيان كأداة، التي طبقت على عينة 
ــة واإلنســانية  ــوم االجتماعي ــة العل مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتمــاعي بكلي

أن أغلبيــة أفــراد  بجامعــة العربــي بــن مهــدي اجلزائريــة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى
تواصـل االجتمـاعي بهـدف التواصـل مـع األفـراد، وذلـك العينة يسـتخدمون شـبكات ال

باالعتماد على الهاتف املحمول وجهاز احلاسوب، والقيام بتصفح تطبيقني بكثرة هما 
الفيس بوك واليوتيوب، كما أن أهم املجاالت التي يسعى املبحـوث للوصـول إليهـا هـي 

ههم صــعوبات يف مجــال التخصــص، وأن أغلبيــة املبحــوثني تــواجالبحــث عــن املعلومــة 
 تقنية وأخرى متعلقة بضعف الشبكة.

 Tat-Sheung Au, & T.Mدراســـــــة: تـــــــات شــــــــيوينج وت.م. ووجن  .15
Wong)2018()18(  ، وسعت إلى رصد أداء الطالب يف التعليم املفتـوح والتعلـيم عـن

امعـات يف هـوجن كـوجن، بُعد وبحث عوامل النجاح والتحديات، وطبقـت علـى طلبـة اجل
ــيم، يف ضــوء مــا  ــوعني مــن التعل للكشــف عــن تفضــيالتهم، ودوافعهــم نحــو هــذين الن

بــني الطــالب اتصــالية متميــزة، حتقــق التفاعــل وتشــجع احلــوار ميتلكــان مــن أســاليب 
واألسائذة بشكل ملحوظ، حيث أكد الطالب فاعلية احلوار واالسـتجابة املباشـرة بـني 

املنصات اإللكترونية والفصول االفتراضية، مع توافر عناصـر الطالب واألساتذة عبر  
ن مميـزات كثيـرة توفرهـا الصوت والصورة والفيديو، وإمكانية الدردشة الكتابيـة ضـم

خدمة، ما يساعد على حتقيق جودة العملية التعليمية يف نظـام أساليب االتصال املست
  التعليم عن بُعد.  

ــاك  .16 ــى و كارانانيــــــ ــة: ج. كيربارتشــــــ  & Kuruppuarachchi, Jدراســــــ
Karunanayake )2017()19( ، ــام ــارف الدارســــني بالنظــ ــتهدفت رصــــد معــ واســ

فتــوح، اإللكترونــي حــول مفــاهيم التعلــيم عــن بُعــد يف جامعــة ســيريالنكا للتعلــيم امل
وأظهــرت النتــائج أن الكليــات ذات الطــابع النظــري قــد حققــت معــدالت متيــز وجنــاح 

بُعد، خاصة مـع دراسـة بـرامج العلـوم االجتماعيـة أكبر من خالل االتصال الفعال عن 
ائل اإلعـالم واإلنسانية والتربوية، التي اسـتفادت مـن توظيـف الوسـائط املتعـددة ووسـ

األسـاتذة متعـاونون ومتفـاعلون للغايـة، مـا سـاعد علـى اإللكترونية، ورأى الطـالب أن  
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طـالب امللتحقـني خلق عالقات إيجابية بينهم، بينما جاءت االسـتجابات سـلبية لـدى ال
بالكليــات ذات الطــابع العملــي، مثــل بــرامج الهندســة والتكنولوجيــا والعلــوم الطبيــة 

ــبة لوالصـــحية، حيـــث تبـــني أ ــد كـــان غيـــر مفيـــد بالنسـ ــيلهم ن التعلـــيم عـــن بُعـ تحصـ
  الدراسي.

 Mayende, G. Prinz, A and Isabel Gدراســـة: ج. ماينـــد و إزابيـــل ج.  .17
التصـال يف التعلـيم اإللكترونـي، وأبـرزت سـبل اتطـور  رصد واستهدفت،  )20()2017(

نتائجها أهمية االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي ومنها الفيس بوك، ملا تتميز 
به من مساحة أكبر للنقاش بني األسـاتذة والطـالب ضـمن العمليـة التعليميـة، وأكـدت 

فكـار بـني ت واألنقاشـاالنتائج فاعليـة تقنيـة الفيـديو كـونفرانس يف تبـادل ومشـاركة ال
الدارسني، ما يعطي معنى أقوى للتعليم اجلماعي وتقبل االختالف بني املتعلمني، وهو 

  ما يعزز االبداع واالبتكار وحب املعرفة.   
وهــي ورقــة ، )Rothkrantz-leon )2016()21 -دراســة: ليــون روثكرانتــز ديلفــت  .18

م اعي يف دراسـاتهالتواصـل االجتمـبحثية قـدمت حتلـيال السـتخدام الطـالب لوسـائل 
التقنيـــة، والتعـــرف علـــي عديـــد مـــن أدوات الـــتعلم اإللكترونـــي التـــي متكـــن الطـــالب 
واملعلمــني مــن تبــادل الرســائل  التعليميــة، والتحــدي الــذي يواجــه املعلمــني يف حتفيــز 
الطالب على استخدام وسائط التواصل االجتماعي لتحقيق أهدافهم الدراسية، وقد 

وطبقـت علـى عينـة مـن طلبـة كليـة العلـوم   ملسح اإلعالمي،الدراسة منهج ااستخدمت  
وهندسة احلاسب بجامعة التكنولوجيا احلديثة، وقد توصلت الدراسـة إلـى أن أدوات 
اإلعالم اجلديد استخدمت أكثر بكثير من أدوات الـذكاء الصـناعي ألغـراض الترفيـه 

اق املعـارف علـي نطـم أدوات إدارة  واالتصال منها للتعلم عن بُعد، وأنـه بـرغم اسـتخدا
ا خـارج نطـاق  واسع بكثير من تكنولوجيا الذكاء الصناعي، فقد كـان اسـتخدامها أيضـً

  الدراسة.
واهتمت برصد أثر التفاعل ببيئة التعلـيم ، )22()2016دراسة: محمد أحمد نوبي ( .19

العليـا،  اإللكتروني يف تنمية األداء األكادميي ومهارات االتصـال لـدى طلبـة الدراسـات
ــيم اإللكترونــي نتــائج الدراســة  وأظهــرت أن أســلوب التفاعــل املســتخدم يف بيئــة التعل

أسهم بشكل كبير يف إيجاد بيئة للتواصـل والتعـاون والتشـارك بـني الطـالب، كمـا أدى 
التفاعــل إلــى مســاعدة األســتاذ ملمارســة دور اخلبيــر واملوجــه للمــتعلم، ممــا يجعــل 

شطة اإللكترونيـة، وهـو ية من خالل األناملهارات العمل  التفاعل وسيلة ناجحة إلكساب
يتيح فرصة أكبر أمـام الطـالب للتعـاون واملشـاركة يف املحاضـرات لتلبيـة احتياجـاتهم 
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التعليمية، ويساعد أيًضا يف تقوية العالقات التبادليـة إلجنـاز املشـروعات والتكليفـات 
ــن مهــاراتهم يف ا ــا اســتفاد الطــالب م ــارة وكفــاءة، كم تواصــل ســتخدام وســائل المبه

  مما حّسن بشكل كبير من الثقة بالنفس لديهم.     االجتماعي
واســتهدفت التعــرف علــى دور ، )23()2016دراســة: ســامية عــواج، وســامية تبــري ( .20

شبكات التواصل االجتماعي يف دعم التعلـيم عـن بُعـد لـدى الطلبـة اجلـامعيني؛ حيـث 
ا، 197عينـــه قوامهـــا (اســـتخدمت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي، وطبقـــت علـــي  ) طالبـــً

ا، مت اختيــارهم بشــكل عمــدي، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن ) 35و( أســتاذًا جامعيــً
ــاًال يف  ــؤدي دورًا فع ــوب، ت ــوك واليوتي ــيس ب ــاعي، خاصــة الف ــع التواصــل االجتم مواق
عمليــة التعلــيم عــن بُعــد، وأنهــا تســهم يف إزالــة عيــوب التعلــيم التقليــدي، وأوصــت 

اقــع التواصــل االجتمــاعي ب التعلــيم عبــر موالقيــام بــدعم جتــارالدراســة بضــرورة 
  وتعميمها على مستوى اجلامعات.

وســعت ، )Dondorf and Breuer )2016()24دراســة: هـــ . دونـــدورف وبريــور   .21
للمقارنة بني أداء الطالب عنـدما يدرسـون أحـد املقـررات بالشـكل التقليـدي، والـذين 

ب وجدوا النتائج أن الطال  لكترونية، وأظهرتيدرسون املقرر نفسه ضمن املقررات اإل
ســهولة يف اســتخدام املنصــات التعليميــة اإللكترونيــة، وأقــروا بالتفاعــل مــع األســاتذة، 
إضافة إلى اكتسابهم خبرة التعلم الذاتي، كما وجدوا مرونة كبيرة يف الـتعلم عـن بُعـد 

ل ذلك إمكانيـة الوصـويف ظل املرونـة التـي تتمتـع بهـا الوسـائط التعليميـة املتاحـة، وكـ
ي بشكل غير محـدود، مـع تـوافر الفيـديوهات التوضـيحية والعـروض للمحتوى التعليم

التقدميية املصـاحبة للمحاضـرات، ورغـم كـل ذلـك فقـد حقـق الطـالب الـذين درسـوا 
  املقرر بالتعليم التقليدي نتائج أفضل يف معدالت إجناز التكليفات املطلوبة منهم.

ســــتهدفت التعــــرف علــــى واقــــع او،  )25()2014العزيـــــز (دراســـــة: خديجـــــة عبـــــد  .22
استخدام شبكات التواصل االجتمـاعي يف العمليـة التعليميـة بجامعـات صـعيد مصـر، 
وكيفية توظيـف وسـائل اإلعـالم اجلديـد يف العمليـة التعليميـة بهـذه اجلامعـات، حيـث 

ن ) عضــًوا مــ460اســتخدمت املــنهج الوصــفي، وطبقــت أدواتهــا علــى عينــة قوامهــا (
ــدريس، و( ــة التـ ــى 823هيئـ ــلت إلـ ا، وتوصـ ــً ــبكات ) طالبـ ــتخدمون شـ أن الطـــالب يسـ

التواصل االجتماعي يف تعلم املعلومات واألفكار اجلديدة، وإجنـاز األنشـطة واألعمـال 
املكلفني بها بالتعاون مـع زمالئهـم، وأن الطـالب يسـتخدمون هـذه الشـبكات للتواصـل 

مــع أســاتذتهم  ة، يف حــني جــاء تواصــلهممــع األهــل واألقــارب والــزمالء بدرجــة كبيــر
بدرجة متوسـطة، كمـا أن اسـتخدام الطـالب لشـبكات التواصـل االجتمـاعي   باجلامعة
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كان بهدف التسلية والترفيه ومعرفة األخبار بدرجة أكبر مـن تواصـلهم مـع أسـاتذتهم 
 وتبادل املعلومات.

الضــوء وهــي تلقــي ، )Dahalan.N. et al )2013()26دراســة: دحــالن وآخــرون   .23
ــيم ــا، وأكــدت أهميــة اإلنترنــت، التــي اإللكترونــي يف جامعــات  علــى نظــام التعل ماليزي

حولت التعليم ليصبح عبر فصول افتراضية، وأظهرت أهميـة تضـمني هـذا النـوع مـن 
التعليم عناصر تصميم جذابة، وأساليب تعلـيم وتفاعليـة متطـورة، خاصـة يف املحتـوى 

درجـة الرضـا عـن تصـميم ور واإلناث يختلفون يف  التعليمي، وأظهرت نتائجها أن الذك
حتــوى التعليمــي اإللكترونــي، حيــث ُوجــد أن اإلنــاث أكثــر تفــاعًال يف املحاضــرات امل

املقدمــة عــن بُعــد، وأن التكليفــات قــد دعمــت معــارفهن بدرجــة كبيــرة، وأشــارت إلــى 
أهميـــة تـــدريب األســـاتذة علـــى التصـــميم املميـــز للمحتـــوى التعليمـــي؛ حتـــى يســـتمتع 

ل التوسع يف اسـتخدام بيئـة التعلـيم ل املحتوى اجلّذاب يف ظالطالب بالتعليم من خال
  عبر اإلنترنت.   

ــد ، )I,Cimermanova )2013()27دراســــــة: إ. ســــــيميرنوفا  .24 ــتهدفت رصــــ واســــ
أساليب االتصال املستخدمة يف التعليم اإللكتروني، ومدى قـدرة األسـاتذة علـى إنتـاج 

ائج ئـة التـدريس، وأظهـرت النتـا بني الطالب وأعضـاء هيمقررات أكثر تفاعلية وتأثيرً 
أن العصر الرقمي أنتج وسائل اتصالية ومعلوماتية عديدة، مما هيأ املجـال للتـدريس 
ــي،  ــد اإللكترون ــل: البري ــادل املعلومــات ومشــاركتها، مث ــات تب ــق تقني ــتعلم عــن طري وال

مـن الدافعيـة والتفاعـل   والعروض التقدميية بالوسائط املتعددة، كما يتيح ذلك مزيـًدا
ــ ــوى التب ــتعلم واملحت ــة املهــارات ني امل ــر الناقــد وتنمي ــارة التفكي ــى إث عليمــي، ويعمــل عل

الشخصــية والذاتيــة للطــالب، وخلــق عالقــات إيجابيــة بيــنهم، وأن االتصــال التفــاعلي 
  ميد الطالب برجع صدى فوري يساعدهم يف استيعاب املحتوى التعليمي وفهمه.  

ــيم كّــ ور، )28()2012صــطفى أحمــد (دراســة: ريهــام م .25 ــى بحــث توظيــف التعل زت عل
اإللكتروني لتحقيق معايير اجلودة يف العمليـة التعليميـة، حيـث أبـرزت الدراسـة مـدى 
أهمية التعليم اإللكتروني، مبا ميتلكـه مـن أدوات الصـوت والصـورة ومقـاطع الفيـديو، 

واألسـاتذة باسـتخدام يف حتقيق الفصول االفتراضية، التـي يتواصـل عبرهـا الطـالب  
ــة، مــا ميكــنهم مــالتقن ن التلقــي واملســاهمة والعــرض والنقــاش ومشــاركة يــات احلديث

التفكيــر والتخطــيط واإلبــداع واالبتكــار، يف ظــل إشــراف األســاتذة وتــوجيههم، ويعمــل 
على تطوير أسلوب تقدمي املعلومات وتعزيز املهارات الذهنية واإلدراكية للطـالب، مـن 

متعـددة   فيـديوهات، مـع تـوافر مصـادربوسـائل اإليضـاح مـن صـور و  خالل االسـتفادة
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تخدم التخصصات املختلفة، مثـل: روابـط املكتبـات الرقميـة، وروابـط املواقـع العلميـة 
  احلديثة.  

التي سـعت لرصـد التصـورات ، )29()2010دراسة: محمد الزبون، وصالح عبابنــة ( .26
وي، املســـتقبلية الســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــال يف تطـــوير النظـــام التربـــ

ــنهج  ــب، واملـ ــتاذ، والطالـ ــة (األسـ ــي اخلمسـ ــام  التعليمـ ــر النظـ ــل عناصـ ــدف حتليـ بهـ
اإلدارة، وعمليــــة التـــديس)، مـــن منطلــــق توســـيع اســــتخدام الدراســـي، والقيـــادة أو 
التصـــال يف النظـــام التعليمـــي، واســـتخدمت الدراســـة املـــنهج تكنولوجيـــا املعلومـــات وا

خدام تكنولوجيـا االتصـال يف التعلـيم التحليلي، وتوصلت نتائجها إلى أنـه يف ظـل اسـت
ال ومبـد ع ومنـتج للمعرفـة سيرتقى دور الطالب من مجرد متلٍق للمعلومة إلـى فـرد فعـّ
ولوجيــا املعلومــات ومشــارك يف صــياغتها، وأن عمليــة التــدريس يف ظــل اســتخدام تكن

واالتصــاالت ستصــبح أكثــر تشــويًقا وفاعليــة، وأوصــت الدراســة بضــرورة بنــاء مــوارد 
  قادرة على امتالك املعرفة استخداًما وتطويًرا وإبداًعا.  بشرية

 :التعليق على الدراسات السابقة 
سلّطت الدراسات السابقة الضوء على مالمح جتارب دول عديدة عربية وأجنبية  -

من   االستفادة  على  أساسي  بشكل  املعتمدة  احلديثة،  التعليم  أنظمة  استخدام  يف 
  االت.  خدمات اإلنترنت وتكنولوجيا االتص

تقنيات  - استخدام  لتوظيف  املتسارع  التطور  عرضها  السابق  الدراسات  أبرزت 
اجلد  التربوية اإلعالم  العملية  أهداف  وحتقيق  خلدمة  ووسائله  وتطبيقاته  يد 

  والتعليمية يف مختلف املجتمعات.
كنظم   - اإللكتروني  والتعليم  بُعد،  عن  التعليم  أهمية  عديدة  دراسات  نتائج  أظهرت 

متطلبات  تعليمية مس مع  وتتواكب  املتسارع،  الرقمي  والتطور  التقنية  تفرضها  تقبلية 
  لة واملستدامة.امحتقيق التنمية الش

عالقة   - حول  واألجنبية  العربية  الدراسات  أجريت  التي  العلمية  املناهج  تعددت 
اإلعالم اجلديد بالتعليم عن بُعد يف إطارها، حيث رّكزت يف مجملها على استخدام 

ريخي، واملسح امليداني والتحليلي، ومنهج دراسة احلالة، يف حني غاب عنها  املنهج التا
  لتجريبي، واملنهج شبه التجريبي. استخدام املنهج ا

واقع  - رصد  إلى  مؤخًرا  التي سعت  السابقة  الدراسات  عدد  تزايد  الباحث  الحظ 
ته  التعليم عن بُعد وفاعليته يف ظل ظروف األزمة أو اجلائحة على النحو الذي شهد

" كورونا  وباء  انتشار  مع  العالم  دول  مختلف  التعليم يف  وأبرزها covid-19نظم   ،"
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"محمد   ودراسة  منصور"،  القادر  عبد  "منصور  ودراسة  طنطاوي"،  "ميرهان  دراسة 
الساعدي" خلف  وأغسطس  )30(كرمي  يوليو  خالل  نشرت  دراسات  وجميعها   ،

 ة.م، وهو ما تواكب مع إجراء الباحث للدراسة احلالي2020
الت - األساسية  للجوانب  علمًيا  رصًدا  السابقة  الدراسات  نتائج  تشكل  تضمنت  ي 

على   مجملها  يف  رّكزت  حيث  التعليمية،  بالعملية  اجلديد  اإلعالم  إمكانيات  عالقة 
التعليم عن بُعد)،    –التعليم االفتراضي    –بحث فاعلية ومعوقات (التعليم اإللكتروني  

  املحتوى التعليمي).  –دور املعلمني  –مع التركيز على بحث (دور الطلبة 
  حتديد مشكلة الدراسة –ثانًيا :  

رغــم وجــود دول عديــدة تســتخدم املنصــات اإللكترونيــة يف التعلــيم؛ إال أن الوضــع 
" بدايــة مــن covid-19الــذي تعــرض لــه العــالم أجمــع بتفشــي فيــروس كورونــا املســتجد "

ائل تعليميــة، مثــل منــوذج التعلــيم م، أظهــر احلاجــة امللحــة لتفعيــل وســ2020مطلــع العــام 
عن بُعد، كأمناط للتعليم، تقدم حًال ملاليـني مـن طلبـة املـدارس  اإللكتروني، ومنوذج التعليم

  .)31(واجلامعات، الذين منعتهم اجلائحة من الذهاب إلى املدارس واجلامعات حول العالم
تقنيـــات يعـــّد التعلـــيم مـــن أهـــم املجـــاالت التـــي تـــأثرت بشـــكل فاعـــل بتطـــور الو 

اد على الوسائل التعليمية التقليدية، والتطبيقات الرقمية؛ إذ لم يعد ممكًنا يف ظلها االعتم
مما فرض ضرورة إدماج هذه التقنيات التكنولوجية اجلديـدة يف أنظمـة التعلـيم وبرامجـه، 

نا، حيث أصبح احلضور التعليمـي املباشـر باجلامعـات أمـًرا خاصة مع انتشار جائحة كورو
ا، إضـافة إلـى أن التعلـصعًبا ا ملموسـً يم عـن بُعـد يتخطـى ، وأضحى التعلـيم عـن بُعـد واقعـً

مفهوم منصات العرض والتواصل والتفاعل فقط، لكنه يحتاج إلى هيكلة بنية حتتية، وإلـى 
  سياسات مجتمعية متكاملة.

ــى  فهــو نظــام تعليمــي يقــدم ــة متعــددة املصــادر، اعتمــاًدا عل ــة تفاعلي ــة تعليمي بيئ
ا، اآللي وشبكة اإلنترنت، فضًال عن إمكانية إدارة هـذا التعلـيم واحلاسب   محتـواه إلكترونيـً

مما يـؤدي لتجـاوز مفهـوم عمليـة التعلـيم والـتعلم جلـدران الفصـل الدراسـي، ويتـيح للمعلـم 
  ).32(دعم املتعلم ومساعدته خالل عملية التعليم

تــي أطلقهــا عديــد مــن وتعــد مبــادرات "التعلــيم اإللكترونــي" و"التعلــيم عــن بُعــد"، ال
نـا، وارتفــاع معـدالت اإلصــابة حـول العــالم، الـدول حـول العــالم نتيجـة تفشــي فيـروس كورو

استجابة اتصالية تهيئ ملستقبل يوظف تكنولوجيا االتصال واملنصات التعليمية اإللكترونية 
  .)33(مستقبل التعليم املستدام  لالنطالق سريًعا نحو
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مــا عالقــة ســة يف التســاؤل الــرئيس اآلتــي: "مــن هنــا ميكــن بلــورة  مشــكلة الدرا
اســتخدام الطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس باجلامعــات املصــرية لتطبيقــات ووســائل اإلعــالم 

  "؟".covid-19اجلديد باجتاهاتهم نحو التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا "
  أهمية الدراسة:  - ثالًثا  

  التطبيقية كاآلتي: تتضح أهمية الدراسة احلالية من الناحية النظرية و
  . األهمية النظرية: 1

الواسع   - لالنتشار  نظًرا  الراهن،  والتكنولوجي  التقني  التطور  مواكبة  ضرورة 
مظاهر الستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد ووسائله يف أنحاء العالم كافة بعّدها من  

جلائحة   تأثيرات  من  العالم  به  مير  ما  ظل  يف  واملجتمعات،  األمم  تقدم 
عملية  "covid-19" كورونا واستشراف  الراهن  الوضع  تقييم  عن  البحث  وضرورة   ،

التعليم عن بُعد من وجهة نظر طلبة وأساتذة اجلامعات بعّدهم أكثر العناصر الفاعلة  
  واملنوطة بالعملية التعليمية. 

واملستدامة،  - الشاملة  للتنمية  األساسية  الركائز  كونها من  التعليمية  العملية  أهمية 
ير اإلمكانيات كافة يف التعليم ضرورة وحتمية يف ظل تطور التكنولوجيا كما أن تسخ

 عملية التعليمية.  وأدواتها الفعالة يف ال
ال - حول  الدراسات،  من  عديد  توصيات  إليه  أشارت  ملا  االستجابة  تزايد  أهمية 

امللحوظ الستخدام الطالب للمواقع التعليمية على شبكة اإلنترنت كوسيلة من وسائل 
؛ وهو ما يفرض على الباحثني ضرورة رصد هذا االستخدام وحتليله وتقوميه،  التعلم

  ملختلفة.والكشف عن تأثيراته ا
اجلامعا - وأساتذة  طلبة  فئة  وهي  الدراسة،  تناولتها  التي  العمرية  الفئة  ت،  أهمية 

لفتح اآلفاق  وأدوات رئيسة  التعليمية،  العملية  الفاعلة يف منظومة  القوى  التي متثل 
  ع، وحتقيق تقدم األمم واملجتمعات.واإلبدا

حتمية توظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة مبا فيها بيئة اإلعالم اجلديد، وتفعيل  -
وتف اتصالية  استراتيجيات  وفق  واسع،  نطاق  على  التعليمية  متميزة،  املنصات  اعلية 

  .حيث إن املستقبل يشير إلى التحول من اجلامعات التقليدية إلى اجلامعات الرقمية 
 . األهمية التطبيقية: 2

تشجيع اجلامعات املصرية على االستمرار فى حتديث تكنولوجيا االتصال احلديثة   -
اقع وتطويرها وتفعيلها يف العملية التعليمية، من أجل رفع مستوى الطالب وربط الو
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يعتمد  العمل  بسوق  يرتبط  جديد  منظور  وتقدمي  العمل،  سوق  مبتطلبات  الدراسي 
  ل عن بُعد وآلياته.على تقنيات العم

العملية   - يف  اجلديد  اإلعالم  بيئة  مكونات  باستخدام  اخلاصة  املمارسات  حتليل 
البيئة  هذه  العتماد  املستقبلية  الرؤية  مالمح  صياغة  بهدف  اجلامعية،  التعليمية 

اتيجية للتعليم، مبا يحقق املنفعة املتبادلة بني جميع األطراف املعنية بالعملية  كاستر
  التعليمية.  

تلفت الدراسة نظر القائمني على العملية التعليمية اجلامعية لنواِح القوة والضعف،   -
  وكذلك املعوقات املرتبطة باستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بُعد. 

  ف الدراسة: أهدا  -رابًعا  
تهدف الدراسة إلى التعرف على "عالقة اسـتخدام طلبـة وأعضـاء هيئـة التـدريس 

املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديـد باجتاهـاتهم نحـو التعلـيم عـن بعـد   باجلامعات
""، وينبثـــق مـــن هـــذا الهـــدف مجموعـــة مـــن األهـــداف covid-19ائحـــة كورونـــا "أثنـــاء ج

  الفرعية هي:
طبيعة ومعدل اسـتخدام املبحـوثني لتطبيقـات ووسـائل اإلعـالم اجلديـد يف الكشف عن    -

  رونا".التعليم عن بعد خالل "جائحة كو
رصد اإلشكاليات التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد   -

  يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا".
اإلعـالم اجلديـد كمسـتحدثات ومبتكـرات   بحث مدى تقبل املبحوثني لتطبيقات ووسائل  -

  للتعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا".
العملي املقدم يف التعليم عن بعـد عبـر   /بحوثني للجانب التطبيقيالتعرف على تقييم امل  -

 تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا".
ــة  - ــر تطبيقــات وصــف وتفســير اجتاهــات املبحــوثني لعناصــر عملي ــيم عــن بعــد عب التعل

  ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا".
بيقـات ووسـائل قبل عمليـة التعلـيم عـن بعـد عبـر تطرصد اجتاهات املبحوثني نحو مست  -

 اإلعالم اجلديد.
  حدود الدراسة: -سادًسا  

تركـز الدراسـة علـى بحـث عالقـة اسـتخدام طلبـة وأعضـاء هيئـة   حدود موضوعية:  -
التدريس باجلامعات املصـرية لتطبيقـات ووسـائل اإلعـالم اجلديـد، باجتاهـاتهم نحـو 

 ".covid-19ا "التعليم عن بعد أثناء جائحة كورون
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علــى "طلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس باملعاهــد طبقــت أداة الدراســة  :مكانيــة حــدود -
  واجلامعات املصرية".

ــة: حـــدود - ــً  زمنيـ ــة إلكترونيـ ــق أداة الدراسـ ــى مت تطبيـ ــايو حتـ ــن مـ ــرة مـ ا خـــالل الفتـ
  م.2020يونيو

 اإلطار النظري للدراسة "مدخل انتشار األفكار املستحدثة": -خامًسا  
املستحدثات التكنولوجية التي توفرها بيئة اإلعالم اجلديد يف العمليـة   وظيفإن ت

التعليمية بات أمًرا واقًعا، بعد أن أصبح التعليم عـن بعـد ضـرورة تفرضـها ظـروف جائحـة 
كورونــا ومتطلبــات العصــر الرقمــي إلحــداث نقلــة نوعيــة يف األهــداف التــي تســعى العمليــة 

 ).34(التعليمية إلى حتقيقها
  االنتشار: هوم مف -

منوذجه Rogers and Shoamaker م قّدم "روجرز و شوميكر" 1970يف عام 
حول انتشار املبتكرات يف النظام االجتماعي، التي أسهمت بشكل كبير يف زيادة الفهم عـن 

"روجرز" أن االنتشار هو "العملية التـي   ، حيث يرى)35(انتشار الرسائل االتصالية وتأثيراتها
بتكــــار قنــــوات معينــــة شــــاملة مبــــرور الوقــــت بــــني أعضــــاء النظــــام يــــتم مــــن خاللهــــا ا

  ).36(االجتماعي"
  :املكونات الرئيسة لنشر املستحدثات أو االبتكارات -

  :)37(تشمل عملية انتشار املستحدثات أربعة عناصر رئيسية هي
: وهو أي فكرة جديدة تدخل النظام االجتماعي، مثل استخدام التجديـــد واالبتكـــار

و الشخصي،  تصالالااإلنترنت،  االتصال  أو  االتصال  قنوات  عبر  أن والوقت:  ويعني   :
ا النتشار  فالوقت ضروري  الزمن؛  مرور  عبر  يتم  املبتكرات  الناس انتشار  وتبني  ملبتكرات 

لها، وتقاس مدى حداثة الفكرة بالبعد الزمني الذي اسـتخدمت فيـه ألول مـرة، وهـي التـي 
ــا، وقد قّسم الباح ــل الشــخص جتاهه ثون األفراد على أساس الوقت الذي يتم حتــدد رد فع

تقدمة الغالبية امل  -املتبنون األوائل    -فيه تبنيهم فكرة مستحدثة، إلى فئات هي: (املبتكرون  
ــدور داخــل نســق والتنســيق االجتمــاعي، )38(الغالبية املتاخرة) - ــة االنتشــار ت ، أي أن عملي

بتحقيق هـدف جمعـي، وميثـل مجموعة من األفراد يختلفون ويهتمون    وهو  اجتماعي معني،
؛ فاملبتكرات )39(ء هــذا النســق جماعــات غيــر رســمية ومؤسســات ومنظمــاتاألفــراد أعضــا

  .)40(جتمع ما تربطهم مجموعة من العالقاتموجهة إلى أفراد يف م
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  مراحل عملية انتشار املستحدثات أو املبتكرات:  -
ض لهــا الفــرد، : هــي مرحلــة الشــعور بــالفكرة عنــدما يتعــرمرحلــة الــوعي بــالفكرة

ــاء أن ويشــعر باحلاجــة الشــديدة إ ــرى العلم ــا، وي ــة عنه ــات كافي ــى معلوم ــى احلصــول عل ل
، وتؤكـد هـذه املرحلـة علـى معرفة )41(السماع بـالفكرة اجلديـدة يكـون باملصـادفة املحضـة

ــدة، ك ــرة اجلديـ ــى املعلومات حول الفكـ ــول علـ ــاء على نوعية االبتكار للحصـ ــا يتفق العلمـ مـ
ففيها يسمح للفـرد بـتعلم اجلديد وأنها مفتاح الطريق يف عملية التبني،    أهمية هذه املرحلة

  .  )42(أول مرة، وال يستطيع أحد اجلزم بأن هذا الوعي بالشيء عفوًيا أو مقصوًدا

ــدة لــة االهتمــاممرح ــى الفكــرة اجلدي ا يف التعــرف عل ــً ــرد راغب ــا يصــبح الف : وفيه
ا من الناحية  ،ر دقــة، ويســعى إلــى تنميــة معلوماتــه حولهــابشــكل أكثــ ويصبح أكثــر ارتباطــً

ا ، كمـا يصـبح الفـرد )43(النفسية بالفكرة أو االبتكار اجلديد؛ لذلك فإن سـلوكه يصبح هادفـً
  أكثر قدرة على اإلقناع ويستطيع أن يحدد موقًفا مؤيًدا أو معارًضا لالبتكار.

ا علــى موقمرحلــة التقيــيم ا عقليــً فــه : وفيهــا يطبــق الفــرد الفكــرة املبتكــرة تطبيقــً
ن كان عليه أن يجـرب الفكـرة الراهن، وكذلك موقفه الذي يتوقعه مستقبال، وبعدها يقرر إ

أم ال، وتشــهد هــذه املرحلــة تــردًدا كبيــًرا مــن املتبنــي؛ لــذلك فهــو يحتــاج إلــى التشــجيع 
ار، إذ يمارس الفرد أنشطة تدفعه إما إلى القرلـــذلك توصـــف هـــذه املرحلـــة بـــ ؛)44(القـــوي

  عه للتجريب العملي أو رفضه.تبني االبتكار وإخضا
يستخدم الفرد الفكرة املستحدثة على نطاق ويف هـــذه املرحلـــة : التجريـــبمرحلـــة 

ا،  ضـيق، وذلـك لكـي يحــدد فائـدتها يف نطـاق ظروفـه اخلاصــة متهيـًدا لتطبيـق الفكـرة كليــً
إنه فإذا اقتنع بفائدتها فإنه يقرر أن يتبناها ويطبقها على نطاق أوســــع، أما إذا لم يقتنع ف

 ).45(يقرر رفضها
ويقصـــــد بهـــــا التدعيم أو التثبيت، وفيهـــــا يسعى الفرد إلى تدعيم : التبنيمرحلة 

البتكار ولكنه قد يتخلى عن بعـــض وسائل االتصال السابقة إذا تعرض لوسائل قراره حول ا
ــات النسبي؛ فالفرد قد انتهى إلى قرار يتبنى الفكرة )46(جديدة ، وتتميز هذه املرحلة بالثبـــــــــ

ا املس تحدثة بعد أن اقتنـــع بجذورها وفوائدها، ولكنـــه يف بعض األحيان قـــد يتراجـــع تاركـــً
 ).47(ألسباب عديدة ومختلفة  ة املستحدثةالفكر

ــا توظيـــف النظريـــة وميكـــن و ــاس  بالدراســـة احلاليـــةاالســـتفادة منهـ ــن خـــالل قيـ مـ
محدداتها وخصائصها لدى طلبـة وأسـاتذة اجلامعـات املصـرية، للكشـف عـن مـدى تقـبلهم 

ســتخدام تطبيقــات ووســائل اإلعــالم اجلديــد كمســتحدثات ومبتكــرات ناجحــة يف عمليــة ال
 بالتركيز على اآلتي:التعليم عن بُعد  
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التـي تعـود علـى   مدى حتقيـق امليـزة النسـبية التـي تعنـي درجـة تبنـي األفكـار احلديثـة .1
ديـد عينة الدراسة بالفائـدة االقتصـادية، نظـًرا ألن تطبيقـات وإمكانيـات اإلعـالم اجل

  يف التعليم غير مكلفة مقارنة بالتعليم التقليدي.
درجـة توافـق الفكــرة مـع القــيم السـائدة لـدى مــن يتبنونهـا وجتــاربهم اخلاصـة بــذلك،  .2

بقسط أكبر من الطمأنينـة واألمـان،  وهذا التوافق من شأنه أن يزود من يتبنى الفكرة
ءمـة وتوافـق األفكـار كما يجعل الفكرة أسهل فهًما بالنسبة لـه بالكشـف عـن مـدى مال

ًال مــع القــيم الســائدة بــاملجتمع، حيــث حقــق اســتخدام تطبيقــات اإلعــالم اجلديــد قبــو
ــة  ــي ُفرضــت ملواجه ا، خاصــة مــع ظــروف إجــراءات التباعــد االجتمــاعي الت ــً مجتمعي

، ما وّفر درجة أكبر مـن الطمأنينـة واألمـان لـدى "covid-19ائحة كورونا "انتشار ج
 عينة الدراسة. 

لصعوبة النسبية للفكرة وقدرة عينة الدراسة علـى الفهـم واالسـتخدام، درجة احتديد   .3
حيث يالحـظ أن بعـض األفكـار املسـتحدثة أكثـر وضـوًحا وأيسـر اسـتعماال مـن بعـض 

االستخدام يرتبط بدرجة قبول قرار املجتمع لها وانتشارها األفكار األخرى، وأن هذا  
ووسـائل اإلعــالم اجلديـد يف التعلــيم  بيـنهم، ولعـل تــوافر وسـهولة اســتخدام تطبيقـات

 " ُيعد مثاًال جيًدا على ذلك.covid-19عن بعد أثناء انتشار جائحة كورونا "
الطلبة وأعضـاء هيئـة   االستفادة من انتشار املنصات والتطبيقات احلديثة التي مكّنت .4

ــواجهم يف  ــي تـ ــعوبات التـ ــى الصـ ــب علـ ــم والتغلـ ــن الفهـ ــة، مـ ــة الدراسـ ــدريس عينـ التـ
ــار االســــتمر ــة لــــبعض األفكــ ــة التعليميــــة، وإمكانيــــة التقســــيم والتجزئــ ار يف العمليــ

أنه كلما جنح الفرد يف جتربة جزء ينتقل بسهولة إلى واألساليب املستحدثة، والتأكيد  
ليم بأن بعض األفكار واألسـاليب قـد تكـون غيـر قابلـة للتجزئـة أجزاء أخرى، مع التس

 وهذا ما أكدته النظرية.  
واإلمكانيــات املتاحــة ببيئــة اإلعــالم اجلديــد يف  ظيــف التطبيقــاتســهولة نشــر وتو  .5

حتقيق أهداف التعليم عن بعد بني املبحوثني عينة الدراسة، وإمكانيـة احلصـول علـى 
ضل النتائج وتبني املعلومـة األشـمل، التـي تسـاعد تلـك املعلومات املفيدة والوصول ألف

 .الفئات على تعويض مزايا نظام التعليم التقليدي
 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: -سادًسا  

ا توظيــف املبحــوثني مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس : االســتخدام -  ويقصــد بــه إجرائيــً
ــد يف باجلامعــات املصــرية للتطبيقــات واملنصــات وا ــة اإلعــالم اجلدي ملواقــع املتاحــة يف بيئ

 التعليم عن بعد.
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    تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد:  -
ــد ويق ــات صـ ــات ومنصـ ــرامج وتطبيقـ ــع وبـ ــة: "مواقـ ــذه الدراسـ ا يف هـ ــً ــه إجرائيـ بـ

االتصـال احلديثـة، املتــاح اسـتخدامها مـن خــالل اإلعـالم اجلديـد، التــي تسـتخدم لتحقيــق 
التعليميــة باجلامعــات املصــرية، التــي تســاعد يف إنتــاج املحتــوى التعليمــي أغــراض العمليــة 

لفــوري بــني املرســل واملســتقبل (الطلبــة وأعضــاء ونشــره وتبادلــه، وتــوفر إمكانيــة التفاعــل ا
  هيئة التدريس)".

   :التعليم عن ُبعد  -
"أن التعليم عن بُعد هو أحد صيغ التعليم التي تتصـف بالفصـل بـني   يرى الباحــث:

ــا ا ــيح توظيــف تكنولوجي ــتعلم التــي تت ــم والطالــب، مــن خــالل اســتخدام مســتحدثات ال ملعل
ملتعددة خلدمة العملية التعليميـة بشـكل جـذاب ومبتكـر، املعلومات واالتصاالت والوسائط ا

تعليميـة املتاحـة عبـر شـبكة وتقدمي املقررات الدراسـية مـن خـالل التطبيقـات واملنصـات ال
هــذه الوســائل والتقنيــات الرقميــة احلديثــة لتــوفير التواصــل  اإلنترنــت، واالســتفادة مــن

وهو نظام يتمتع باملرونة حيث يسمح والتفاعل والتبادل بني الطلبة واألساتذة بشكل ممتع،  
  بالتعليم مبا يتوافق مع ظروف وقدرات كل من املعلم واملتعلم".

البشــر يف مســاحة اجلائحــة عبــارة عــن وبــاء ينتشــر بــني : "covid-19جائحــة كورونــا "  -
كبيــرة مثــل قــارة أو قــد تتســع لتضــم أرجــاء العــالم كافــة، وكورونــا هــي ســاللة واســعة مــن 

ــا الفيروســات التــ ي تســبب املــرض للحيــوان واإلنســان، وهنــاك عــدد مــن فيروســات كورون
نـزالت البـرد الشـائعة إلـى األمـراض تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها بـني  

ــل متال ــة مث ــرس)، واملتالزمــة التنفســية احلــادة املزمن ــة الشــرق األوســط التنفســية (مي زم
، وهـو مـرض ُمعـد سـببه 19ض كوفيـد  (سارس)، ويسبب فيرس كورونا املنتشر مؤخًرا مر

فيروس جديد مت اكتشـافه مـن بـني سـالالت كورونـا، ولـم يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هـذا 
 -ووهــان الصــينية يف كــانون األول الفيــروس اجلديــد ومرضــه، قبــل بــدء تفشــيه يف مدينــه 

  " إلى جائحة تؤثر على معظم بلدان العالم.19 -، وقد حتول "كوفيد2019ديسمبر
  ًساؤالت الدراسة:ت -ا سابع  

مــا عالقــة اســتخدام طلبــة وأعضــاء سعت الدراسة لإلجابة عن التسـاؤل الـرئيس: "
تهم نحو التعليم عــن ُبعــد هيئة التدريس باجلامعات املصرية لبيئة اإلعالم اجلديد باجتاها

ــك تضــمنت تســاؤالت الدرســة املحــاور "covid-19خــالل جائحــة كورونــا " ، ويف ضــوء ذل
 تية: األساسية اآل
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ما طبيعة ومعدل استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعلـيم  .1
  عن بعد خالل "جائحة كورونا"؟

تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديـد كمسـتحدثات ما مدى تقبل املبحوثني الستخدام   .2
  ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا"؟

ــة  .3 ــرز اإلشــكاليات (التقني ــة ا –مــا أب ــي صــاحبت الســلوكية) ال–النفســية  –ملعرفي ت
استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسـائل اإلعـالم اجلديـد يف التعلـيم عـن بعـد خـالل 

 "جائحة كورونا"؟
ملبحوثني نحو اجلانـب التطبيقـي/ العملـي املقـدم يف التعلـيم عـن بعـد ما اجتاهات ا .4

 عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"؟
مـــا اجتاهـــات املبحـــوثني نحـــو عناصـــر عمليـــة التعلـــيم عـــن بعـــد (طـــرق التواصـــل  .5

 االختبـارات –البحوث والتكليفات العمليـة  –محتوى املقررات الدراسية   -والتفاعل
 وطرق التقومي) عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"؟

عن بعـد عبـر تطبيقـات ووسـائل ما اجتاهات املبحوثني نحو مستقبل عملية التعليم   .6
 –األداء العلمـي واملجتمعـي للجامعـات    –ة املحتوى الرقمي  اإلعالم اجلديد (صناع

 عالقة التعليم باإلعالم اجلديد)؟
  فروض الدراسة:  -ثامًنا 

: "توجد عالقة ارتباطية إيجابيـة ذات داللـة إحصـائية بـني معـدل اسـتخدام الفرض األول
ــائ ــات ووســ ــوثني لتطبيقــ ــا املبحــ ــو تقبلهــ ــاتهم نحــ ــد، واجتاهــ ــالم اجلديــ ل اإلعــ

  ".Covid - 19ا "كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل جائحة كورون
إيجابية ذات داللة إحصائية بـني معـدل اسـتخدام   : "توجد عالقة ارتباطيةالفرض الثــاني

املبحوثني لتطبيقـات ووسـائل اإلعـالم اجلديـد فـى التعلـيم عـن بعـد، واجتاهـاتهم 
 - Covidحو اإلشكاليات التي صاحبت هذا االستخدام خالل جائحة كورونـا "ن

19."  
هـــات : "توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة إيجابيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اجتاالفـــرض الثالـــث

املبحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسـائل اإلعـالم 
ت للتعلــيم عــن بعــد خــالل اجلديــد، واجتاهــاتهم نحوهــا كمســتحدثات ومبتكــرا

  ".Covid - 19جائحة كورونا "
: "توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة إيجابيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اجتاهـــات الفـــرض الرابـــع

كاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسـائل اإلعـالم املبحوثني نحو اإلش
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بعــد اجلديــد يف التعلــيم عــن بعــد، واجتاهــاتهم نحــو عناصــر عمليــة التعلــيم عــن 
  ".Covid - 19املستخدمة خالل جائحة كورونا "

: "توجــد عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اجتاهــات الفــرض اخلــامس
اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسـائل اإلعـالم املبحوثني نحو  

  د".اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو مستقبل عملية التعليم عن بع
ــى الفــرض الســادس ــة إحصــائًيا بــني متوســطات درجــات املبحــوثني عل : "توجــد فــروق دال

ات ووسائل مقياس اجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيق
"، نتيجـة Covid-19اإلعالم اجلديد يف التعليم عـن بعـد خـالل جائحـة كورونـا "

ــوع  ــة (الن ــرات الدميوغرافي ــة املبحــوث  -الخــتالفهم يف املتغي ــيم  –حال ــوع التعل ن
  محل اإلقامة). –طبيعة الكلية  –اجلامعي 

  متغيرات الدراسة: -تاسًعا  
مستقل - اجلامعمتغير  وأساتذة  طلبة  استخدام  اإلعالم :  لبيئة  املصرية  ات 

  اجلديد.
وسيطة - التعليم    –النوع  (:  متغيرات  اإلقامة    –نوع  االجتماعي   –محل  املستوى 

  االقتصادي). 
  .: اجتاهات املبحوثني نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونابعمتغير تا -
 نوع الدراسة ومنهجها: -عاشًرا 

التي )، Descriptive Studyالوصفية (تنتمي هذه الدراسة إلى فئة الدراسات 
تســتهدف جمــع املعلومــات الالزمــة لوصــف وحتليــل وتفســير أبعــاد أو متغيــرات الظــاهرة 

  .(Survey)امليداني بالعينة  ح  سي على منهج املسوتعتمد بشكل أسا  املدروسة،
 مجتمع الدراسة وعينتها:  - حادى عشر  

جمهــور طلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس يتمثــل املجتمــع البشــري لهــذه الدراســة يف 
باجلامعات املصرية، من مستخدمي تطبيقـات ووسـائل اإلعـالم اجلديـد يف عمليـة التعلـيم 

عـات بسـبب ظـروف اإلغـالق التـي فرضـتها جائحــة عـن بُعـد، التـي اعتمـدتها معظـم اجلام
  ".covid-19كورونا املستجد "

قـــة العينـــة املتاحـــة ) مبحـــوثني، اختيـــرت بطري603وقـــد بلغـــت عينـــة الدراســـة (
ا علــى أداة الدراســة، وأظهــرت الــردود أنهــم مــن عشــر  (العمديــة)، الــذين أجــابوا إلكترونيــً

قـــاهرة، والزقـــازيق، وبنهـــا، جامعـــات ومعاهـــد حكوميـــة وخاصـــة هـــي: (عـــني شـــمس، وال
أكتـوبر، واملعهـد الـدولي العـالي لإلعـالم بالشـروق،   6واملنصورة، وبنـي سـويف، واألزهـر، و
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ا مـن 422لعـالي للهندسـة والتكنولوجيـا بالعاشـر مـن رمضـان)، شـملت (واملعهد ا ) مبحوثـً
ــافة إلـــى ( ــة التـــدريس يف هـــذه اجلامعـــات 181الطلبـــة، إضـ ــاء هيئـ ا مـــن أعضـ ــً ) مبحوثـ

  عاهد، وجاء توزيع العينة وفًقا خلصائص املبحوثني الدميوغرافية كاآلتي:وامل
  )  1جدول رقم ( 

  رات الدميوغرافية توزيع عينة الدراسة وفًقا للمتغي

 % ك املتغير
 اإلجمالي 

 % ك

 النوع 
 52.40 316 ذكور

603 100 
 47.60 287 إناث

 حالة املبحوث
 69.98 422 طالب

603 100 
 30.02 181 دريس هيئة تأعضاء 

 اجلامعة 
 53.73 324 حكومية 

603 100 
 46.27 279 خاصة 

 طبيعة الكلية
 31.34 189 عملية

603 100 
 68.66 414 نظرية 

 محل اإلقامة 
 24.05 145 الريف 

603 100 
 75.95 458 احلضر 

 أسباب اختيار عينة الدراسة:

ني طلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس يرجــع اختيــار الباحــث لعينــة الدراســة مــن بــ
  املصرية إلى األسباب اآلتية: باجلامعات

ميثل مجتمع التعليم اجلامعي بإمكانياته البشـرية واملاديـة أحـد القطاعـات املهمـة  -
م) أن عـدد 2018واحليوية يف املجتمع املصـري؛ حيـث أظهـر تقريـر األداء لعـام (

 122الب دراسات عليـا، وط 219763) مليون طالب وطالبة، و2.9الطلبة بلغ (
 484جامعـة تضـم    26  ألف من أعضاء هيئـة التـدريس، ووصـل عـدد اجلامعـات

  ).48(كلية

طبيعـــة موضـــوع الدراســـة وارتباطـــه بتســـليط الضـــوء علـــى اســـتخدام تطبيقـــات  -
ووســائل ومنصــات اإلعــالم اجلديــد يف عمليــة التعلــيم عــن بعــد، كوســائل تتوافــق 

هــؤالء الطــالب واألســاتذة، الــذي بــات ومتغيــرات العصــر الرقمــي الــذي يحــيط ب
حتقيق التباعد االجتماعي التـي فرضـت ملواجهـة انتشـار إلزامًيا يف ظل إجراءات  
 ."covid-19جائحة فيروس كورونا "
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متثل فئات الطلبة وأعضـاء هيئـة التـدريس األطـراف الرئيسـة يف مجتمـع التعلـيم  -
بالبحث والتعليم والرغبـة اجلامعى، إضافة إلى ما يتسمون به من دوافع االهتمام  

يتسمون به من قدرات التفكيـر احلـر والقـدرة يف حل املشكالت املحيطة بهم، وما  
على التعامل مع املبتكـرات واملسـتحدثات، خاصـة مـا يـرتبط مبكونـات وتطبيقـات 

  ومنصات التواصل املتاحة من خالل بيئة اإلعالم اجلديد.

من الطلبة وأعضـاء هيئـة التـدريس،   تتوافر يف اجلامعات املصرية شرائح مختلفة -
ــاب ــذات طـ ــومي وخـ ــي حكـ ــددة ع تعليمـ ــة متعـ ــة وثقافيـ ــتويات اجتماعيـ اص، ومسـ

ر للباحـــث فرصـــة لتمثيـــل املجتمـــع األصـــلي جلمهـــور التعلـــيم  ومتباينـــة، ممـــا وفـــّ
 اجلامعي متثيًال يعبر عن الواقع داخل اجلامعات املصرية.

  أدوات الدراسة - ثاني عشر: 

ا كـأداة جلمـع البيانـات، ستمارة االسـتبيااستخدم الباحث ا التـي ن املعـدة إلكترونيـً
ـــ ( ) املتاحــة ضــمن خــدمات Google Formsمت إعــدادها مــن خــالل إمكانيــة/ ميــزة ال

google  املتــوافرة علــى الـــgmail ا عبــر صــفحات ، وقــد مت تطبيقهــا بإرســالها إلكترونيــً
رية، واملتاحــة علــى مواقــع ومجموعــات طلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس باجلامعــات املصــ

 - watsapواتســـــاب  – facebookوتطبيقـــــات التواصـــــل االجتمـــــاعي (فـــــيس بـــــوك 
 -)، وذلك من خالل الرابط اآلتى:Messengerماسنجر

https://docs.google.com/forms/d/1olJyiMAx0GmIWZpir10i4L_3v_tuVrhsuAFGVq

KXIKg/editتبيان اإللكترونــي ملــدة بلغــت ، وقــد أتــيح للمبحــوثني اإلجابــة عــن أســئلة االســ
  م.1/7/2020م حتى 1/5/2020رة من  شهرين خالل الفت

  اختبارا ثبات أداة الدراسة وصدقها: -

  ل اإلجراءات اآلتية:مت التحقق من صدق وثبات االستمارة كأداة للبحث من خال 

تمارة طّبق الباحث االسـ للتأكد من توافر شرط الثبات يف استمارة االستبيان  الثبات:  -1
مبحوًثا)، ثم إعـادة  40على عينة مصغرة من طلبة وأساتذة اجلامعة قوامها (إلكترونًيا  

بعد مـرور أسـبوعني علـى العينـة نفسـها خـالل شـهر أبريـل   Re-testتطبيق االستمارة  
م، ثــم القيــام بحســاب درجــة الثبــات مبقارنــة نتــائج كــال التطبيقــني، التــي بلغــت 2020
  املطلوب توافرها يف أداة البحث.تفاع درجة الثبات وهي نسبة تشير الر% 92.4
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ــتبيان : الصـــدق -2 ــتمارة االسـ ــدق يف اسـ ــرط الصـ ــوافر شـ ــن تـ ــد مـ ــامللتأكـ ــث  قـ الباحـ
يف علـوم اإلعـالم، واإلعـالم وثقافـة   )(تحكيمها من قبـل عـدد مـن املختصـني واُخلبـراءب

ا،  ــً ا وعلمي ــً ــا منهجي ــال، ملراجعته ــى مــدى كفــاءة األســاألطف ــوف عل ئلة يف حتقيــق والوق
، ضـرورتهارأى السـادة املحكمـون    التـي، ثـم إجـراء التعـديالت الالزمـة  أهداف الدراسة

وحتديد النسبة العامة لالتفاق بينهم التي تشير إلى مدى توافر الصـدق يف االسـتمارة، 
" Split-halfوالتجزئــة النصــفية ""، Alpha(ألفــا كرونبــاخ "الباحـث اختبـاري    استخدمكما  

حقق إحصائًيا من تـوافر شـرطي الثبـات والصـدق يف االسـتمارة واملقـاييس لتل  جلتمــان)
)، وهــي قــيم دالــة 0.93و  0.76املتضــمنة بهــا، وجــاءت قــيم االختبــارين تتــراوح بــني (

ممـا يؤكـد تـوافر درجـة مرتفعـة مـن الثبـات والصـدق يف   0.01إحصائًيا عنـد مسـتوى  
  -ارة واملقاييس كاآلتي:االستم

  )2جدول رقم (
  " جلتمان)Split-half"، والتجزئة النصفية "Alpha(ألفا كرونباخ "مل معا

  للتحقق إحصائًيا من ثبات مقاييس الدراسة وصدقها 

  عدد العبارات   املقياس  م
  معامل 

  (ألفا كرونباخ) 

  معامل جتمان 
(التجزئة 
  النصفية) 

1  
اإلعالم اجلديد يف معدل استخدام بيئة 

  التعليم عن بعد
6  0.924  0.917  

2  
جتاه نحو تقبل انتشار املبتكرات الا

  واملستحدثات 
8  0.771  0.825  

3  
 –إجمالي مقياس اإلشكاليات (التقنية 

السلوكية) التي   –النفسية  –املعرفية 
  تواجههم يف عملية التعليم عن بعد

36  0.793  0.811  

4  
االجتاه نحو اجلوانب إجمالي مقياس 

  التطبيقية والعملية يف التعليم عن بعد
10  0.865  0.891  

5  
إجمالي مقياس االجتاه نحو تقييم عناصر  

  عملية التعليم عن بعد
23  0.762  0.932  

6  
إجمالي مقياس االجتاه نحو مستقبل التعليم 

  عن بعد عبر بيئة اإلعالم اجلديد 
15  0.834  0.921  

 املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف البحث  -ثالث عشر: -  
)، SPSS.v.21صـائي (باستخدام برنامج التحليل اإلحمت التوصل إلى نتائج الدراسة  

  الذي يتيح استخدم األساليب اإلحصائية التي تتالءم وطبيعة الدراسة والبيانات املطلوبة.
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 نتائج الدراسة - رابع عشر: -  
  الدراسة وفًقا للمحاور الرئيسة اآلتية:يعرض الباحث نتائج 

ووســائل اإلعــالم اجلديــد يف التعلــيم عــن طبيعة ومعدل اســتخدام املبحــوثني تطبيقــات    -أوًال 
  "جائحة كورونا":بعد خالل 

مدى استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد خالل  .1
 جائحة كورونا.

  )  3جدول رقم ( 
  استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا مدى 

 اإلجمالي   أعضاء هيئة التدريس  الطالب  املبحوثون 
 % ك % ك % ك مدى االستخدام

 42.45 256 44.75 81 41.47 175 بدرجة كبيرة
 41.46 250 37.57 68 43.13 182 بدرجة متوسطة 

 16.09 97 17.68 32 15.40 65 منخفضة بدرجة 
 100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي 

 0.063الداللة =                2د.ح =                 1.764= 2كا

املبحوثني   استخدام  مستويات  ترتيب  اختالف  السابق  اجلدول  نتائج  تظهر 
ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  أعضاء هيئة التدريس) لتطبيقات    - (الطلبة  

متوس (بدرجة  الطالب  لدى  الترتيب  جاء  حيث  كورونا"،  "جائحة  ثم  43.13طة  أثناء   ،%
كبيرة   منخفضة  41.47بدرجة  فبدرجة  أعضاء %15.40،  لدى  الترتيب  بينما جاء   ،(%

(ب التدريس  كبيرة  هيئة  متوسطة  44.75درجة  بدرجة  ثم  فبدرجة  %37.57،   ،%
بني  17.68  منخفضة  االستخدام  ملدى  املئوية  النسب  يف  تقاربًا  هناك  أن  ورغم   ،(%

ا االختالف يف  أن هذا  إال  أعضاء هيئة الفئتني؛  استخدام  ارتفاع مستوى  يوضح  لترتيب 
"ج أثناء  بعد  التعليم عن  اإلعالم اجلديد يف  لوسائل  أكبر  التدريس  كورونا" بصورة  ائحة 

 مما عليه الطالب.
وأنيبيونا   "أحمد  دراسات:  نتائج  مع  النتائج  هذه   & Ahmed, Kوتختلف 

Ainebyona, G)  "2020) السيد"  محمد  و"ميرهان  و2020)،  جوشي،    )،  "شيترا 
)، Joshi E.Raghavan, Chithra And Mariappan) "2019وكريشنان ماريبان  

  يد بنسب متقاربة. التي أكدت يف مجملها أن الطالب واملعلمني يستخدمون اإلعالم اجلد
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عدد ساعات استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن   . 2
  رونا. بعد يومًيا خالل جائحة كو 

  ) 4جدول رقم (
  عدد ساعات استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يومًيا خالل جائحة كورونا 

 اإلجمالي   أعضاء هيئة التدريس  الطالب  املبحوثون 
 % ك % ك % ك عدد الساعات 

 39.97 241 38.67 70 40.52 171 ساعات  3:  1من 
 36.98 223 42.54 77 34.60 146 تأكثر من ثالث ساعا

 23.05 139 18.78 34 24.88 105 أقل من ساعة 

 100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي 

 0.085الداللة =               0.039معامل التوافق =                2د.ح =               1.843= 2كا

عدد ساعات استخدام املبحوثني  تشير نتائج اجلدول السابق إلى اختالف ترتيب  
ء هيئة التدريس) لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  أعضا  - (الطلبة  

(من   الطالب  لدى  الترتيب  جاء  حيث  كورونا"،  "جائحة  أثناء  ساعات   3:    1يومًيا 
%)، بينما جاء 24.88%، فأقل من ساعة  34.60%، ثم أكثر من ثالث ساعات  40.52
ساعات    الترتيب  ثالث  من  (أكثر  التدريس  هيئة  أعضاء  من  42.54لدى  ثم   ،%1    :3  

هناك تقاربًا يف النسب املئوية    %)، ورغم أن18.78%، فأقل من ساعة  38.67ساعات  
لعدد ساعات االستخدام بني الفئتني؛ إال أن هذا االختالف يف الترتيب يوضح ارتفاع عدد  

ئل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يومًيا  ساعات استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسا
 أثناء "جائحة كورونا" بصورة أكبر من الطالب يف اجلامعات املصرية. 

)، و"فريدة  2020تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات: "ميرهان محمد السيد" (و
)، التي أكدت يف مجملها أن  2019)، واملبروك أبو بكر العبيدي (2019فالك وآخرون" (

  ساتذة يستخدمون اإلعالم اجلديد يف مهام كثيرة تعليمية وبحثية. األ

لى التعليم عن بعد خالل  مدى وجود صعوبة يف التحول من التعليم التقليدي إ . 3
  "جائحة كورونا" يف رأي املبحوثني.

  ) 5جدول رقم (
  نا" يف رأي املبحوثنيمدى وجود صعوبة يف التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد خالل "جائحة كورو

 اإلجمالي   أعضاء هيئة التدريس  الطالب  املبحوثون 
 % ك % ك % ك مدى الصعوبة 

 49.92 301 36.46 66 55.69 235 صعوبة إلى حد ماتوجد 
 30.35 183 15.47 28 36.73 155 توجد صعوبة كبيرة

 19.73 119 48.07 87 7.58 32 ال توجد صعوبة باملرة

 100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي 

 0.003الداللة =              0.217معامل التوافق =                2=  **                د.ح7.672= 2كا
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أعضاء   -تشير نتائج اجلدول السابق إلى االختالف يف ترتيب املبحوثني (الطلبة  
الت التعليم  التحول من  التدريس) ملدى وجود صعوبة يف  التعليم عن بعد  هيئة  إلى  قليدي 

جاء   حيث  كورونا"،  "جائحة  ما خالل  حد  إلى  صعوبة  (توجد  الطالب  لدى  الترتيب 
%)، بينما جاء  7.58%، وال توجد صعوبة باملرة  36.73%، ثم توجد صعوبة كبيرة  55.69

%، ثم توجد صعوبة  48.07الترتيب لدى أعضاء هيئة التدريس (ال توجد صعوبة باملرة  
ما   حد  كبيرة  36.46إلى  صعوبة  فتوجد  ال%15.47،  يف  االختالف  وهذا  ترتيب  %)، 

يوضح ارتفاع مستوى وجود صعوبة يف التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد  
باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أكبر  بصورة  الطالب  لدى  كورونا"  "جائحة  خالل 

 املصرية. 
وجود عالقة دالة إحصائًيا بني حالة    يف اجلدول السابق  2كما أظهرت قيمة كا

(الطلبة   بوجود    - املبحوثني  إقرارهم  ومدى  املصرية  باجلامعات  التدريس)  هيئة  أعضاء 
صعوبة يف التحول من التعليم التقليدي إلي التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا"، وتتفق  

) وآخرون  عامر  بن  "وسيلة  دراسات:  نتائج  مع  النتائج  و"2019هذه  دوندورف )"،  هـ. 
( Dondorf and Breuerوبريور    أ2016"  التي  استخدام )،  أن  مجملها  يف  كدت 

تقنيات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد ال ُيعد بديًال عن التعليم التقليدي يف 
  رأي الدارسني.

أكثر وسائل اإلعالم اجلديد التي حرص املبحوثون على استخدامها يف التعليم عن   . 4
  الل "جائحة كورونا". بعد خ

  ) 6جدول رقم (
  ديد التي حرص املبحوثون على استخدامها يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا"  أكثر وسائل اإلعالم اجل

أعضاءهيئة   الطالب  املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس 

 الداللة  Zقيمة 
 % ك % ك % ك أكثر الوسائل 

 0.05 * 1.958 34.83 210 24.31 44 39.34 166 واقع اإللكترونية التعليميةامل
 -املنصات التعليمية مثل (إدمودو

 0.01 ** 2.268 34.33 207 19.34 35 40.76 172 مودل وغيرها)  –بالكبورد 

 غ دالة  1.287 31.84 192 22.65 41 35.78 151 مواقع التواصل االجتماعي 
 غ دالة  0.133 30.35 183 29.83 54 30.57 129 اليوتيوبقنوات التعليم على 

 غ دالة  0.479 9.62 58 14.36 26 7.58 32 برامج وقنوات التليفزيون التعليمية 
 غ دالة  0.016 0.83 5 0.55 1 0.95 4 وسائل أخرى 

     603 181 422 جملة من سئلوا 
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اإلعالم اجلديد التي حرص طلبة  تشير بيانات اجلدول السابق إلى أكثر وسائل  
التعليم عن  وأساتذة اجلا بعد خالل "جائحة كورونا"،  معات املصرية على استخدامها يف 

(الطلبة   املبحوثني  موقف  عن  املعبرتني  النسبتني  تباين  اتضح  هيئة    –حيث  أعضاء 
ال واملنصات  التعليمية،  اإللكترونية  "املواقع  اإلعالم اجلديد  وسائل  من  تعليمية التدريس) 

على    2.268و  Z    =1.985ها)" حيث جاءت قيم  مودل وغير  –بالكبورد    -مثل (إدمودو
  = داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالتان  قيمتان  وهما  على    0.01و    0.05الترتيب، 

النسبتني   تقارب  اتضح  بينما  الوسيلتني،  الطالب يف  يأتي لصالح  التباين  الترتيب، وهذا 
املبحوث موقف  عن  (الطلبة  املعبرتني  بقية    –ني  من  التدريس)  هيئة  الوسائل أعضاء 

يف النسبتني  بني  والفارق  قيم    املذكورة،  جاءت  حيث  إحصائًيا،  دال  غير  كان  منها  كل 
املحسوبة جميعها غير دالة ألنها أقل من القيم اجلدولية املقبولة إحصائًيا؛ ما    Zاختبار

بقية املبحوثني حول  آراء  تباين يف  التي حرص    يعني عدم وجود  وسائل اإلعالم اجلديد 
 حة كورونا". على استخدامها يف التعليم عن بعد خالل "جائاملبحوثون 

أكثر أجهزة االتصال التي استخدمها املبحوثون يف التعليم عن بعد خالل "جائحة   . 5
  كورونا". 

  ) 7جدول رقم (
  يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا"   أكثر أجهزة االتصال التى استخدمها املبحوثون

ئة  أعضاء هي الطالب  املبحوثون 
 اإلجمالي   يس التدر

 الداللة  Zقيمة 
 % ك % ك % ك أكثر األجهزة 

 Mobile  229  54.27 68 37.57 297 49.25 1.981 * 0.05اتف املحمول  اله

 غير دالة Lab top 207 49.05 81 44.75 288 47.76 0.473الالب توب 

 غير دالة Computer 52 12.32 41 22.65 93 15.42 1.153الكمبيوتر 

واسب اللوحية (التابلت  حلا
Tablet-   اآلى بادI pad ( 

 غير دالة 0.559 9.78 59 15.47 28 7.35 31

 غير دالة 0.032 0.83 5 1.10 2 0.71 3 أجهزة أخرى 

     603 181 422 جملة من سئلوا 

طلبة   استخدمها  التي  االتصال  أجهزة  أكثر  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
امل اجلامعات  تباين  وأساتذة  واتضح  كورونا"،  "جائحة  خالل  بُعد  عن  التعليم  يف  صرية 

املب موقف  عن  املعبرتني  (الطلبة  النسبتني  أجهزة    –حوثني  من  التدريس)  هيئة  أعضاء 
املحمول   "الهاتف  قيمة  Mobile phoneاالتصال  جاءت  حيث   ،"Z    =1.981  وهي  ،

يأتي لصالح الطلبة، بينما    ، وهذا التباين0.05قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة =  
أعضاء هيئة التدريس)    –وثني (الطالب  اتضح تقارب النسبتني املعبرتني عن موقف املبح
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منها   كل  يف  النسبتني  بني  والفارق  املذكورة،  االتصال  أجهزة  بقية  دال من  غير  كان 
اختبار قيم  جاءت  حيث  القيم    Zإحصائًيا،  من  أقل  ألنها  دالة  غير  جميعها  املحسوبة 

تباين يف آراء املبحوثني حول بقية أجهزة  اجلدولية املقبولة إحصائًيا؛ ما يعني عدم وجود  
خالل   بعد  عن  التعليم  يف  املصرية  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  استخدمها  التي  االتصال 

 رونا"."جائحة كو 

تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداًما يف التعليم عن بعد من وجهة   . 6
  بحوثني خالل "جائحة كورونا".نظر امل

  ) 8جدول رقم (
  تطبيقات شبكات التواصل االجتماعى األكثر استخداما يف التعليم عن بعد

  عبر وسائل االعالم اجلديدة من وجهة نظر املبحوثني خالل "جائحة كورونا"  

أعضاء هيئة   الطالب  املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس 

 الداللة  Zقيمة 
 % ك % ك % ك ستخداًمااملواقع األكثر ا

 غير دالة wats App 204 48.34 88 48.62 292 48.42 0.016الواتس آب 

 غير دالة you Tube 149 35.31 54 29.83 203 33.67 0.411اليوتيوب 

 face book 87 20.62 79 43.65 166 27.53 2.419 ** 0.01الفيس بوك 

 Telegram 59 13.98 47 25.97 106 17.58 2.231 ** 0.01التليجرام 

 Instagram  28 6.64 37 20.44 65 10.78 1.532 * 0.05 إنستجرام

 غير دالة Messenger 25 5.92 17 9.39 42 6.97 0.252ماسنجر 

 غير دالة Twitter 17 4.03 13 7.18 30 4.98 0.226تويتر  

 غير دالة 0.019 0.98 6 1.10 2 0.95 4 أخرى تطبيقات 

     603 181 422 جملة من سئلوا 

األكثر   االجتماعي  التواصل  تطبيقات شبكات  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
استخداما يف التعليم عن بُعد عبر وسائل اإلعالم اجلديدة من وجهة نظر طلبة وأساتذة 
اجلامعات املصرية خالل "جائحة كورونا"، وقد اتضح تباين النسبتني املعبرتني عن موقف  

(الطل هي  –بة  املبحوثني  بوك  أعضاء  "الفيس  شبكات  تطبيقات  من  التدريس)   faceئة 
book  والتليجرام  ،Telegram  وإنستجرام  ،Instagram  قيم جاءت  حيث   ،"Z    =

على الترتيب، وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة =  1.532، و2.231، و2.419
يف  0.05و    0.01 التدريس  هيئة  أعضاء  لصالح  جاء  التباين  وهذا  التطبيقات، ،  هذه 

(الطلبة   املبحوثني  موقف  عن  املعبرتني  النسبتني  تقارب  اتضح  هيئة    –بينما  أعضاء 
املذكورة، والفارق بني النسبتني يف كل منها كان غير  التدريس) من بقية شبكات التواصل  

املحسوبة جميعها غير دالة ألنها أقل من القيم    Zدال إحصائًيا، حيث جاءت قيم اختبار
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راء املبحوثني حول بقية شبكات لية املقبولة إحصائًيا؛ ما يعني عدم وجود تباين يف آاجلدو
عبر وسائل اإلعالم اجلديدة من وجهة نظر    التواصل األكثر استخداما يف التعليم عن بُعد

 طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية أثناء "جائحة كورونا". 

التعلم عن بعد عبر وسائل اإلعالم منصات التواصل التعليمية األكثر استخداًما يف  . 7
  جهة نظر املبحوثني خالل "جائحة كورونا".اجلديدة من و 

  ) 9جدول رقم (
  الكثر استخداما يف التعلم عن بعد منصات التواصل التعليمية ا

  عبر وسائل االعالم اجلديدة من وجهة نظر املبحوثني خالل "جائحة كورونا"  
 اإلجمالي   يس أعضاء هيئة التدر الطالب  املبحوثون 

 الداللة  Zقيمة 
 % ك % ك % ك املنصات األكثر استخداًما

سوفت تيمز مايكرو
Microsoft Teams 239 56.64 72 39.78 311 51.58 2.212 ** 0.01 

 zoom  113 26.78 77 42.54 190 31.51 2.431 ** 0.01زووم 
 Edmodo 41 9.72 49 27.07 90 14.93 2.447 ** 0.01إدمودو 

 Go toتنج و ميجو ت
meeting 22 5.21 49 27.07 71 11.77 2.653 ** 0.01 

 غ دالة  we bex 21 4.98 19 10.50 40 6.63 0.582وي بكس 
  Googleجوجل هاجن أوت 

Hang out  21 4.98 16 8.84 37 6.14 0.425  غ دالة 

 غ دالة  slack 14 3.32 11 6.08 25 4.15 0.131سالك 
 غ دالة  0.017 0.50 3 0.55 1 0.47 2 منصات أخرى 

     603 181 422 جملة من سئلوا 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى منصات التواصل التعليمية األكثر استخداًما يف 
اجلامعات  وأساتذة  طلبة  نظر  وجهة  من  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  عبر  بعد  عن  التعلم 

نسبتني املعبرتني عن موقف املبحوثني  املصرية خالل "جائحة كورونا"، وقد اتضح تباين ال
التدري  –(الطلبة   هيئة  تيمز  أعضاء  "مايكروسوفت  التعليمية  التواصل  منصات  من  س) 

Microsoft Teams  وإدمودو  ،Edmodo  قيم جاءت   Z    =2.431  ،2.653" حيث 
  = داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيم  وهي  الترتيب،  يأتي  0.01على  التباين  وهذا   ،

لطالب يف هذه املنصات، كما اتضح تباين النسبتني املعبرتني عن موقف املبحوثني  لصالح ا
، وجو تو  zoomيس) من منصات التواصل التعليمية "زووم  أعضاء هيئة التدر  –(الطلبة  

على الترتيب، وهي   Z    =2.212  ،2.447" حيث جاءت قيم  Go to meetingميتنج  
التباين يأتي لصالح أعضاء هيئة  0.01قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة =   ، وهذا 

 التدريس يف هذه املنصات. 
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(الطلبة   املبحوثني  موقف  عن  املعبرتني  النسبتني  تقارب  اتضح  أعضاء    –بينما 
ا بقية  من  التدريس)  منها  هيئة  كل  النسبتني يف  بني  والفارق  املذكورة،  التعليمية  ملنصات 

املحسوبة جميعها غير دالة؛ ما يعني     Zكان غير دال إحصائًيا، حيث جاءت قيم اختبار
عدم وجود تباين يف آراء املبحوثني حول بقية منصات التواصل التعليمية األكثر استخداًما  

جلديدة من وجهة نظر طلبة وأساتذة اجلامعات يف التعلم عن بعد عبر وسائل اإلعالم ا
  املصرية خالل "جائحة كورونا".

ائل اإلعــالم اجلديــد يف استخدام املبحوثني لتطبيقات ووساإلشكاليات التي صاحبت    -ثانًيا
  التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا":

الم اإلشكاليات التقنية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلع . 8
 اجلديد يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا". 

  ) 10جدول رقم (
اجلديد يف التعليم عن بعد خالل م املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اإلشكاليات التقنية التي صاحبت استخدا

  "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك اإلشكاليات

ضعف  
خدمات  

اإلنترنت يف  
بعض 

مناطق 
 اجلمهورية 

 58.87 355 49.72 90 62.80 265 توجد 

 توجد 0.834 2.50
إلى حد  

 32.50 196 37.02 67 30.57 129 ما

ال  
 8.62 52 13.26 24 6.64 28 توجد 

سوء خدمة  
اإلنترنت 

 وبطئها

 56.55 341 33.15 60 66.59 281 توجد 

 توجد 0.827 2.48
إلى حد  

 34.99 211 53.59 97 27.01 114 ما

ال  
 8.46 51 13.26 24 6.40 27 توجد 

نقص البنية 
التكنولوجية  
لدى املعاهد  
 واجلامعات

 54.89 331 48.62 88 57.58 243 توجد 

 توجد 0.816 2.45
إلى حد  

 34.99 211 33.15 60 35.78 151 ما

ال  
 10.12 61 18.23 33 6.64 28 توجد 

صعوبة عمل  
دورات تدريبة 
لرفع كفاءة 
الطالب يف  

الوقت 
 الراهن

 53.40 322 44.75 81 57.11 241 توجد 

 توجد 0.805 2.41
إلى حد  

 34.66 209 32.60 59 35.55 150 ما

ال  
 11.94 72 22.65 41 7.35 31 توجد 

 توجد 0.798 2.39 50.08 302 51.38 93 49.53 209 توجد إهدار الوقت  
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بسبب بطء 
 التحميل 

إلى حد  
 39.14 236 34.25 62 41.23 174 ما

ال  
 10.78 65 14.36 26 9.24 39 توجد 

قلة اخلبرات  
التقنية 
للطلبة 

 واألساتذة

 47.93 289 40.33 73 51.18 216 توجد 

 توجد 0.795 2.39
إلى حد  

 42.79 258 44.75 81 41.94 177 ما

ال  
 9.29 56 14.92 27 6.87 29 توجد 

عدم تأهيل 
املؤسسات 
التعلمية  
 إلكترونًيا

 52.74 318 34.25 62 60.66 256 توجد 

 توجد 0.790 2.37
إلى حد  

 34.83 210 51.38 93 27.73 117 ما

ال  
 9.12 55 14.36 26 6.87 29 توجد 

االفتقار إلى 
الكوادر 

البشرية  
املؤهلة التي  
تقوم على  
تصميم 

وإنتاج املواد  
التعليمية  
 إلكترونًيا

 46.77 282 33.70 61 52.37 221 توجد 

 توجد 0.780 2.34

  حد إلى
 40.46 244 39.78 72 40.76 172 ما

ال  
 12.77 77 26.52 48 6.87 29 توجد 

التكلفة  
االقتصادية  

 لإلنترنت 

 45.11 272 46.96 85 44.31 187 توجد 

 إلى حد ما 0.768 2.31
إلى حد  

 40.30 243 35.36 64 42.42 179 ما

ال  
 14.59 88 17.68 32 13.27 56 توجد 

انقطاع  
كهرباء ال

ناء أث
 االتصال 

 30.18 182 34.81 63 28.20 119 توجد 

 إلى حد ما 0.670 2.01
إلى حد  

 40.63 245 37.57 68 41.94 177 ما

ال  
 29.19 176 27.62 50 29.86 126 توجد 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

اإلشك  تشير إلى  السابق  اجلدول  استخدابيانات  صاحبت  التي  التقنية  م اليات 
طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  
خالل "جائحة كورونا"، حيث غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار (بوجود) بعض اإلشكاليات 

ة" يف الترتيب  اإلنترنت يف بعض مناطق اجلمهوري  التقنية أبرزها إشكالية "ضعف خدمات
حساب مبتوسط  ( األول  يف  2.50ي  وبطئها"  اإلنترنت  خدمة  "سوء  إشكالية  وجاءت   ،(

)، وجاءت إشكالية "نقص البنية التكنولوجية لدى  2.48الترتيب الثاني مبتوسط حسابي (
) حسابي  مبتوسط  الثالث  الترتيب  يف  واجلامعات"  وجاء2.45املعاهد  إشكالية )،  ت 
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تدري دورات  عمل  ا"صعوبة  الوقت  يف  الطالب  كفاءة  لرفع  الرابع  بة  الترتيب  يف  لراهن" 
) حسابي  وقلة  2.41مبتوسط  التحميل،  بطء  بسبب  الوقت  "إهدار  إشكاليتا  وجاءت   ،(

) يف الترتيب اخلامس نفسه،  2.39اخلبرات التقنية للطلبة واألساتذة" مبتوسط حسابي (
ًيا" يف الترتيب السادس مبتوسط  تأهيل املؤسسات التعلمية إلكترونوجاءت إشكالية "عدم  

التي تقوم على  2.37سابي (ح )، وجاءت إشكالية "االفتقار إلى الكوادر البشرية املؤهلة 
 ). 2.34تصميم وإنتاج املواد التعليمية إلكترونًيا" يف الترتيب السابع مبتوسط حسابي (

ة (إلى حد  املبحوثني اإلقرار بوجود بعض اإلشكاليات التقنيبينما غلب على اجتاه  
االق "التكلفة  إشكالية  جاءت  حيث  مبتوسط  ما)،  الثامن  الترتيب  يف  لإلنترنت"  تصادية 

) التاسع 2.31حسابي  الترتيب  يف  االتصال"  أثناء  الكهرباء  "انقطاع  إشكالية  وجاءت   ،(
  ). 2.01مبتوسط حسابي (

م صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالاإلشكاليات املعرفية التي  . 9
  ا". اجلديد يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورون

  ) 11جدول رقم (
اإلشكاليات املعرفية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد خالل 

  "جائحة كورونا" 

هيئة أعضاء  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك كالياتشاإل

معاناة 
الشعب 

العلمية فى  
التحصيل  

بسبب غياب 
الدروس 

 التطبيقية

 58.04 350 41.99 76 64.93 274 توجد 

 توجد 0.827 2.48

إلى 
حد  

 ما
119 28.20 74 40.88 193 32.01 

ال  
 9.95 60 17.13 31 6.87 29 توجد 

جتاهل 
الطبقة 

الفقيرة يف 
حقها يف  
احلصول  

على التعليم  
 واملعرفة

 59.20 357 38.67 70 68.01 287 توجد 

 توجد 0.824 2.47

إلى 
حد  

 ما
100 23.70 73 40.33 173 28.69 

ال  
 12.11 73 20.99 38 8.29 35 توجد 

الفروق 
الفردية بني  
الطالب يف  

فهم التقنية 
الرقمية  

التي تؤهلهم 
للتعليم عن 

 54.56 329 39.78 72 60.90 257 توجد 

 توجد 0.817 2.45

إلى 
حد  

 ما
138 32.70 79 43.65 217 35.99 

ال  
 9.45 57 16.57 30 6.40 27 توجد 
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 بعد 

عدم مواظبة  
الطالب على  
متابعة  شرح 

الدروس 
 االفتراضية 

 49.09 296 46.96 85 50.00 211 توجد 

 توجد 0.797 2.39

إلى 
حد  

 ما
172 40.76 74 40.88 246 40.80 

ال  
 10.12 61 12.15 22 9.24 39 توجد 

صعوبة  
التحصيل  
الدراسي 
 للطالب 

 49.42 298 47.51 86 50.24 212 توجد 

 توجد 0.793 2.38

إلى 
حد  

 ما
173 41.00 63 34.81 236 39.14 

ال  
 11.44 69 17.68 32 8.77 37 توجد 

تراكم املهام  
العلمية  
املطلوب 

إجنازها يف  
املقررات  

 يةالدراس

 46.93 283 42.54 77 48.82 206 توجد 

 توجد 0.774 2.32

إلى 
حد  

 ما
171 40.52 61 33.70 232 38.47 

ال  
 14.59 88 23.76 43 10.66 45 توجد 

ضياع وقت 
املحاضرة  

بسبب 
صعوبة املادة 

 العلمية 

 45.44 274 35.36 64 49.76 210 توجد 

 إلى حد ما 0.766 2.30

إلى 
حد  

 ما
154 36.49 80 44.20 234 38.81 

ال  
 15.75 95 20.44 37 13.74 58 توجد 

االفتقار 
لروح 

املنافسة  
العلمية بني 

الطالب 
داخل  

الفصول  
 االفتراضية 

 46.27 279 43.09 78 47.63 201 توجد 

 إلى حد ما 0.761 2.28

إلى 
حد  

 ما
145 34.36 70 38.67 215 35.66 

ال  
 18.08 109 18.23 33 18.01 76 توجد 

ضعف بعض  
األساتذة يف  

توصيل  
 املعلومات

 41.63 251 19.34 35 51.18 216 توجد 

 إلى حد ما 0.749 2.25

إلى 
حد  

 ما
173 41.00 77 42.54 250 41.46 

ال  
 16.92 102 38.12 69 7.82 33 توجد 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

ب استخدام  يانات  تشير  التي صاحبت  املعرفية  اإلشكاليات  إلى  السابق  اجلدول 
تعليم عن بعد  طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف ال
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خالل "جائحة كورونا"، حيث غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار (بوجود) بعض اإلشكاليات 
الش "معاناة  إشكالية  منها  الدروس  املعرفية،  غياب  بسبب  التحصيل  يف  العلمية  عب 

)، وجاءت إشكالية "جتاهل الطبقة 2.48التطبيقية" يف الترتيب األول مبتوسط حسابي (
ها يف احلصول على التعليم واملعرفة" يف الترتيب الثاني مبتوسط حسابي حقالفقيرة يف  

التقن2.47( فهم  يف  الطالب  بني  الفردية  "الفروق  إشكالية  وجاءت  التي  )،  الرقمية  ية 
الثالث مبتوسط حسابي ( الترتيب  بعد" يف  للتعليم عن  )، وجاءت إشكالية  2.45تؤهلهم 

روس االفتراضية" يف الترتيب الرابع مبتوسط  لد"عدم مواظبة الطالب على متابعة شرح ا
الترتيب  2.39حسابي( يف  للطالب"  الدراسي  التحصيل  "صعوبة  إشكالية  وجاءت   ،(

حسا مبتوسط  (اخلامس  املطلوب  2.38بي  العلمية  املهام  "تراكم  إشكالية  وجاءت   ،(
 ).2.32إجنازها يف املقررات الدراسية" يف الترتيب السادس مبتوسط حسابي ( 

(إلى   املعرفية  اإلشكاليات  بعض  بوجود  اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  على  بينما غلب 

املا صعوبة  بسبب  املحاضرة  وقت  "ضياع  إشكالية  جاءت  حيث  ما)،  يف  حد  العلمية"  دة 

) حسابي  مبتوسط  السابع  املنافسة  2.30الترتيب  لروح  "االفتقار  إشكالية  وجاءت   ،(

االف الفصول  داخل  الطالب  بني  حسابي العلمية  مبتوسط  الثامن  الترتيب  يف  تراضية" 

الترتيب  2.28( يف  املعلومات"  توصيل  يف  األساتذة  بعض  "ضعف  إشكالية  وجاءت   ،(

  ).2.25التاسع مبتوسط حسابي (

اإلشكاليات النفسية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم  . 10
  اجلديد يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا". 

  ) 12جدول رقم (
اإلشكاليات النفسية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد خالل 

  "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك اإلشكاليات

افتقاد 
واقعية 
احلياة 

 اجلامعية  

 60.36 364 41.99 76 68.25 288 توجد 

إلى حد   توجد 0.828 2.48
 27.53 166 35.91 65 23.93 101 ما

 12.11 73 22.10 40 7.82 33 ال توجد 

انخفاض 
التحفيز 

الوجداني   

 53.40 322 38.12 69 59.95 253 توجد 
إلى حد   توجد 0.803 2.41

 34.00 205 32.60 59 34.60 146 ما
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 12.60 76 29.28 53 5.45 23 ال توجد  للطالب  

غياب الدعم 
النفسي 
 واملعنوي 

 49.59 299 43.09 78 52.37 221 توجد 

ى حد  لإ توجد 0.786 2.36
 36.48 220 39.23 71 35.31 149 ما

 13.93 84 17.68 32 12.32 52 ال توجد 

الضغط  
النفسي من  

كثرة  
التكليفات 

واملهام 
 املطلوبة 

 50.75 306 40.88 74 54.98 232 توجد 

 توجد 0.788 2.36
إلى حد  

 34.83 210 28.73 52 37.44 158 ما

 14.43 87 30.39 55 7.58 32 ال توجد 

الشعور 
بامللل 

 واإلحباط 

 49.09 296 39.78 72 53.08 224 توجد 

إلى حد   توجد 0.785 2.35
 37.31 225 39.23 71 36.49 154 ما

 13.60 82 20.99 38 10.43 44 ال توجد 

غياب روح 
املنافسة بني  

 الطالب 

 46.27 279 49.72 90 44.79 189 توجد 

إلى حد  0.768 2.30
 ما

حد  ى إل
 37.81 228 33.15 60 39.81 168 ما

 15.92 96 17.13 31 15.40 65 ال توجد 

القلق بشأن 
االختبارات  
 والكويزات 

 45.11 272 33.15 60 50.24 212 توجد 

إلى حد  0.756 2.27
 ما

إلى حد  
 36.65 221 39.23 71 35.55 150 ما

 18.24 110 27.62 50 14.22 60 ال توجد 

ل كسال
واخلجل من  

 املشاركة 

 42.95 259 33.70 61 46.92 198 توجد 

إلى حد  0.742 2.23
 ما

إلى حد  
 36.82 222 34.25 62 37.91 160 ما

 20.23 122 32.04 58 15.17 64 ال توجد 

اخلوف من  
األعباء 
املالية  

املتزايدة  
 لإلنترنت 

 41.29 249 33.70 61 44.55 188 توجد 

 حد إلى 0.738 2.21
 ما

إلى حد  
 38.81 234 38.67 70 38.86 164 ما

 19.90 120 27.62 50 16.59 70 ال توجد 

عدم القدرة  
علي التكيف  

مع  
 التكنولوجيا

 39.97 241 39.23 71 40.28 170 توجد 

إلى حد  0.729 2.19
 ما

إلى حد  
 38.81 234 39.23 71 38.63 163 ما

 21.23 128 21.55 39 21.09 89 ال توجد 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

استخدام   تشير التي صاحبت  النفسية  اإلشكاليات  إلى  السابق  اجلدول  بيانات 
طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  

اه املبحوثني اإلقرار (بوجود) بعض اإلشكاليات خالل "جائحة كورونا"، حيث غلب على اجت
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ية احلياة اجلامعية" يف الترتيب األول مبتوسط حسابي  النفسية منها إشكالية "افتقاد واقع
الثاني  2.48( الترتيب  يف  للطالب"  الوجداني   التحفيز  "انخفاض  إشكالية  وجاءت   ،(

) حسابي  النفسي  2.41مبتوسط  الدعم  "غياب  إشكاليتا  وجاءت  والضغط  )،  واملعنوي، 
الثالث الترتيب  يف  املطلوبة"  واملهام  التكليفات  كثرة  من  حسابي   النفسي  نفسه مبتوسط 

)، وجاءت إشكالية "الشعور بامللل واإلحباط" يف الترتيب الرابع مبتوسط حسابي 2.36(
)2.35.( 

(إلى   النفسية  اإلشكاليات  بوجود بعض  اإلقرار  املبحوثني  بينما غلب على اجتاه 
حسابي  مبتوسط  الطالب"  بني  املنافسة  روح  "غياب  إشكالية  جاءت  حيث  ما)،  حد 

والكويزات" يف  يف  )  2.30( االختبارات  بشأن  "القلق  إشكالية  وجاءت  اخلامس،  الترتيب 
) حسابي  مبتوسط  السادس  وج2.27الترتيب  من  )،  واخلجل  "الكسل  إشكالية  اءت 

)، كما جاءت إشكالية "اخلوف من 2.23املشاركة" يف الترتيب السابع مبتوسط حسابي (
الترتيب املتزايدة لإلنترنت" يف  املالية  )، وجاءت 2.21الثامن مبتوسط حسابي (  األعباء 

ط حسابي إشكالية "عدم القدرة على التكيف مع التكنولوجيا" يف الترتيب التاسع مبتوس
)2.19.(  

اإلشكاليات السلوكية/ املهارية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل   . 11
  كورونا".اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد خالل "جائحة 

  ) 13جدول رقم (
خالل  اإلشكاليات السلوكية التي صاحبت استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد 

  "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك اإلشكاليات

غياب 
التفاعل  

بني  
الطالب 
 واألساتذة

 52.74 318 46.96 85 55.21 233 توجد 

 توجد  0.810 2.43

إلى 
حد  

 ما
164 38.86 62 34.25 226 37.48 

ال  
 9.78 59 18.78 34 5.92 25 وجد ت

عدم  
االنضباط  
االفتراضي  

يف ظل  
غياب 

األجواء  
 الدراسية

 50.58 305 37.57 68 56.16 237 توجد 

 توجد  0.787 2.36

إلى 
حد  

 ما
149 35.31 62 34.25 211 34.99 

ال  
 14.43 87 28.18 51 8.53 36 توجد 
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صعوبة  
التحول  

من التعليم 
التقليدي 

إلى 
لتعليم عن ا

 بعد 

 47.10 284 35.91 65 51.90 219 توجد 

 إلى حد ما  0.766 2.30

إلى 
حد  

 ما
135 31.99 79 43.65 214 35.49 

ال  
 17.41 105 20.44 37 16.11 68 توجد 

نقص 
القدرة على  

إدارة 
املحاضرات 

 إلكترونًيا

 42.95 259 39.78 72 44.31 187 توجد 

 إلى حد ما  0.754 2.26

ى إل
حد  

 ما
180 42.65 63 34.81 243 40.30 

ال  
 16.75 101 25.41 46 13.03 55 توجد 

صعوبة  
البحث عن  

املعلومة  
وتوظيفها 
 إلكترونًيا 

 40.46 244 39.78 72 40.76 172 توجد 

 إلى حد ما  0.745 2.23

إلى 
حد  

 ما
193 45.73 63 34.81 256 42.45 

ال  
 17.08 103 25.41 46 13.51 57 توجد 

معارضة  
األسرة  

للدراسة 
عبر وسائل  

اإلعالم  
 اجلديد  

 38.47 232 44.20 80 36.02 152 توجد 

 حد ما إلى  0.715 2.14

إلى 
حد  

 ما
165 39.10 61 33.70 226 37.48 

ال  
 24.05 145 22.10 40 24.88 105 توجد 

تعارض 
أوقات 

املحاضرات 
اإللكترونية  
مع بعضها  

 البعض

 31.01 187 35.36 64 29.15 123 توجد 

 إلى حد ما  0.653 1.96

إلى 
حد  

 ما
131 31.04 73 40.33 204 33.83 

ال  
 35.16 212 24.31 44 39.81 168 توجد 

اإلجمالي فى كل  
    100.00 603 100.00 181 100.00 422 عبارة

التي صاحبت    تشير السلوكية  إلى اإلشكاليات  السابق  استخدام  بيانات اجلدول 
طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  
خالل "جائحة كورونا"، حيث غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار (بوجود) بعض اإلشكاليات 

عل بني الطالب واألساتذة" يف الترتيب األول مبتوسط  النفسية منها إشكالية "غياب التفا
) األجواء 2.43حسابي  غياب  ظل  يف  االفتراضي  االنضباط  "عدم  إشكالية  وجاءت   ،(

 ). 2.36الدراسية" يف الترتيب الثاني مبتوسط حسابي (
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بينما غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بوجود بعض اإلشكاليات السلوكية (إلى  
عن بعد"  ءت إشكالية "صعوبة التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم  حد ما)، حيث جا

الثالث مبتوسط حسابي ( الترتيب  القدرة على إدارة  2.30يف  )، وجاءت إشكالية "نقص 
) حسابي  مبتوسط  الرابع  الترتيب  يف  إلكترونًيا"  إشكالية 2.26املحاضرات  وجاءت   ،(

إلكترون وتوظيفها  املعلومة  البحث عن  ("صعوبة  الترتيب  2.23ًيا" مبتوسط حسابي  ) يف 
إشكالية وجاءت  يف   اخلامس،  اجلديد"  اإلعالم  وسائل  عبر  للدراسة  األسرة  "معارضة 

)، وجاءت إشكالية "تعارض أوقات املحاضرات  2.14الترتيب السادس مبتوسط حسابي (
  ).1.96اإللكترونية مع بعضها البعض" يف الترتيب السابع مبتوسط حسابي ( 

دثات ومبتكرات مدى تقبل املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد كمستح -ثالًثا
  للتعليم عن ُبعد أثناء "جائحة كورونا": 

مدى االستفادة من استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  . 12
 خالل "جائحة كورونا" يف رأي املبحوثني.

  ) 14جدول رقم (
ائحة كورونا" يف رأي  استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعلم عن بعد خالل "جمدى االستفادة من 

  املبحوثني 
 اإلجمالي   أعضاء هيئة التدريس  الطالب  املبحوثون 

 % ك % ك % ك مدى االستفادة 
 35.32 213 34.81 63 35.55 150 أستفيد بدرجة متوسطة 

 25.54 154 26.52 48 25.12 106 أستفيد بدرجة كبيرة 
 21.89 132 22.10 40 21.80 92 أستفيد بدرجة منخفضة 

 17.25 104 16.57 30 17.54 74 أستفد لم 
 100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي 

 0.186الداللة =                         3=  د.ح                       0.394= 2كا

تشير نتائج اجلدول السابق إلى مدى االستفادة من استخدام تطبيقات ووسائل  
عن التعليم  يف  اجلديد  وأساتذة   اإلعالم  طلبة  رأي  فى  كورونا"  "جائحة  خالل  بعد 

(الطلبة   املبحوثني  استفادة  مستويات  ترتيب  اتفاق  اتضح  حيث  املصرية،   -اجلامعات 
تطبيقات   استخدام  من  التدريس)  هيئة  عن  أعضاء  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل 

عضاء هيئة التدريس  بعد أثناء "جائحة كورونا"، حيث جاء الترتيب لدى كل من الطالب وأ
بنسبة   متوسطة)  بدرجة  و35.55(أستفيد  (أستفيد %34.81،  ثم  الترتيب،  على   %

% على الترتيب، فـ (أستفيد بدرجة منخفضة)  26.52%، و25.12بدرجة كبيرة) بنسب  
و21.80نسب  ب أستفد)  %22.10،  (لم  اختار  من  نسب  جاءت  بينما  الترتيب،  على   %
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و %17.54 الترتيب،  16.57،  على  ملدى  %  املئوية  النسب  يف  تقاربًا  هناك  أن  ورغم 
لدى   املتحققة  االستفادة  مستوى  ارتفاع  يوضح  التقارب  هذا  إال  الفئتني؛  بني  االستفادة 

م وسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد  الطالب وأعضاء هيئة التدريس من استخدا
 أثناء "جائحة كورونا". 

ورة استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم مدى موافقة املبحوثني على أهمية وضر  . 13
  اجلديد يف التعليم عن بعد كمستحدثات وبديل للتعليم التقليدي.

  )  15جدول رقم ( 
استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد كبديل مدى موافقة املبحوثني على أهمية وضرورة 

  للتعليم التقليدي 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك العبارات

استخدام  
اإلعالم  

اجلديد فى  
التعليم عن 
بعد يتيح  

مواكبة  
التقدم  
العلمي  

 والتكنولوجي 

 46.10 278 47.51 86 45.50 192 أوافق 

 أوافق  0.776 2.33

إلى 
حد  

 ما
179 42.42 65 35.91 244 40.46 

ال  
 13.43 81 16.57 30 12.09 51 أوافق 

املحاضرات 
فيها تتميز 
بالتفاعل  
واحليوية  

 والتنوع

 52.57 317 69.06 125 45.50 192 أوافق 

 أوافق  0.774 2.32

إلى 
حد  

 ما
129 30.57 35 19.34 164 27.20 

ال  
 20.23 122 11.60 21 23.93 101 أوافق 

وسائل  
اإلعالم  

اجلديد لها  
تأثير إيجابي  

على  
التحصيل  

 الدراسي

 20.40 123 45.30 82 9.72 41 أوافق 

 إلى حد ما  0.614 1.84

إلى 
حد  

 ما
189 44.79 73 40.33 262 43.45 

ال  
 36.15 218 14.36 26 45.50 192 أوافق 

التعليم عبر  
وسائل  
اإلعالم  
اجلديد  

يثري  
تفكيري 
ويقوي 

العالقة بيني  

 19.90 120 19.89 36 19.91 84 أوافق 

 إلى حد ما  0.587 1.76

إلى 
حد  

 ما
158 37.44 61 33.70 219 36.32 

ال  
 43.78 264 46.41 84 42.65 180 أوافق 
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وبني 
أساتذتى 
 وزمالئي 
وسائل  
اإلعالم  
اجلديد  
تستخدم  
أساليب  

تعليمية أكثر 
تشويًقا 
 وجاذبية 

 16.58 100 24.86 45 13.03 55 أوافق 

 إلى حد ما  0.566 1.70

لى إ
حد  

 ما
161 38.15 60 33.15 221 36.65 

ال  
 46.77 282 41.99 76 48.82 206 أوافق 

التعليم عبر  
وسائل  
اإلعالم  
اجلديد  

يغنيني عن  
التعليم 
 التقليدي

 15.26 92 19.34 35 13.51 57 أوافق 

 ال أوافق 0.551 1.65

إلى 
حد  

 ما
149 35.31 61 33.70 210 34.83 

ال  
 49.92 301 46.96 85 51.18 216 أوافق 

املعلم يف 
املواقع 

والتطبيقات 
التعليمية  

يقدم  
املعلومة  

 بصورة أفضل 

 11.28 68 18.78 34 8.06 34 أوافق 

 ال أوافق 0.544 1.63

إلى 
حد  

 ما
166 39.34 80 44.20 246 40.80 

ال  
 47.93 289 37.02 67 52.61 222 أوافق 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

بيانات اجلدول السابق إلى مدى موافقة طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية    تشير
بعد   عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات  استخدام  وضرورة  أهمية  على 

القول إن  كبديل للتعليم التقليدي، حيث غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (أوافق) بشأن  
ليم عن بعد يتيح مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي" يف  "استخدام اإلعالم اجلديد يف التع
)، وأن "املحاضرات فيها تتميز بالتفاعل واحليوية  2.33الترتيب األول مبتوسط حسابي (

 ). 2.32والتنوع" يف الترتيب الثانى مبتوسط حسابي (

اإلقرار   املبحوثني  اجتاه  على  غلب  إن كما  القول  بشأن  ما)  حد  إلى  (أوافق  بـ 
الثالث  "وسائ الترتيب  يف  الدراسي"  التحصيل  على  إيجابي  تأثير  لها  اجلديد  اإلعالم  ل 

)، وأن "التعليم عبر وسائل اإلعالم اجلديد يثري تفكيري ويقوي 1.84مبتوسط حسابي (
)، وأن 1.76(العالقة بيني وبني أساتذتي وزمالئي" يف الترتيب الرابع مبتوسط حسابي  

أساليب تعليمية أكثر تشويًقا وجاذبية" مبتوسط حسابي   "وسائل اإلعالم اجلديد تستخدم
  ) يف الترتيب اخلامس.1.70(
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بينما غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (ال أوافق) بشأن القول إن "التعليم عبر  
الترتيب   يف  التقليدي"  التعليم  عن  يغنيني  اجلديد  اإلعالم  مبتوسط  وسائل  السادس 

) "املعلم  1.65حسابي  وأن  بصورة  )،  املعلومة  يقدم  التعليمية  والتطبيقات  املواقع  يف 
  ). 1.63أفضل" يف الترتيب السابع مبتوسط حسابي (

تقييم املبحوثني للجانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم عن بعد عبر   -رابًعا
  كورونا":  تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة

اجلانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم عن بعد  مدى استفادة املبحوثني من  . 14
 عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا".

  ) 16جدول رقم (
  مدى استفادة املبحوثني من اجلانب التطبيقي/ العملي

  ديد خالل "جائحة كورونا" املقدم يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجل
 اإلجمالي   أعضاء هيئة التدريس  الطالب  املبحوثون 

 % ك % ك % ك مدى االستفادة 
 56.72 342 35.91 65 65.64 277 استفدت إلى حد ما

 26.04 157 42.54 77 18.96 80 استفدت بدرجة كبيرة
 17.25 104 21.55 39 15.40 65 لم أستفد 
 100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي 

 0.005الداللة =              0.247معامل التوافق =                2**                د.ح = 7.421= 2كا

املبحوثني   استفادة  مستويات  ترتيب  اختالف  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
ا  -(الطالب املقدم يف  العملي  التطبيقي/  اجلانب  من  التدريس)  هيئة  لتعليم عن  أعضاء 
تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"، حيث جاء الترتيب لدى  بعد عبر  

بنسبة   ما)  حد  إلى  (استفدت  بنسب  65.64الطالب  كبيرة)  بدرجة  (استفدت  ثم   ،%
بنسبة  18.96 أستفد)  (لم  فـ  هيئة %15.40،  أعضاء  لدى  الترتيب  جاء  بينما   ،%

كبيرة)   بدرجة  (استفدت  (42.54بنسبة  التدريس  ثم  بنسب  %،  ما)  حد  إلى  استفدت 
بنسبة  35.91 أستفد)  (لم  فـ  ملدى  %21.55،  املئوية  النسب  يف  االختالف  ويظهر   ،%

ارتفاع مستوى الفئتني  العملي    االستفادة بني  التطبيقي/  املتحققة من اجلانب  االستفادة 
أعضا رأي  يف  اجلديد  اإلعالم  وسائل  عبر  بعد  عن  التعليم  يف  التدريس  املقدم  هيئة  ء 

 رة أكبر مما تظهره آراء الطالب.بصو 
كا قيمة  توضح  حالة    2كما  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  السابق  اجلدول  يف 

(طلبة   التطبيقي/   -املبحوثني  اجلانب  من  استفادتهم  ومدى  التدريس)  هيئة  أعضاء 
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بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد التعليم عن  املقدم يف  "جائحة    العملي  خالل 
  ا". كورون

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات عدة أبرزها: دراسة "وسيلة بن عامر وآخرون"  
و"داش  2019(  ،(Dash) كارانانياك 2019"  و  كيربارتشي  و"ج.   ،(

Kuruppuarachchi, J & Karunanayake) "2017  التي أكدت يف مجملها أن ،(
التواصل تقنيات  خالل  من  بعد  عن  يف  واإلعالم    التعليم  أكبر  فاعلية  يحقق  اجلديد 

العملية/   الطبيعة  ذات  الكليات  يف  أكبر  بصورة  مشكالته  تظهر  بينما  النظرية،  الكليات 
  التطبيقية. 

أسباب عدم استفادة بعض املبحوثني من اجلانب التطبيقي/ العملي املقدم يف   . 15
  كورونا".   التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة

  ) 17جدول رقم (
  أسباب عدم استفادة بعض املبحوثني من اجلانب التطبيقي/ العملي 

  املقدم يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"  

أعضاء هيئة   الطالب  املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس 

 الداللة  Zقيمة 
 % ك % ك % ك األسباب 

بعض املقررات بشرح اجلزء  فاء اكت
 النظري دون التطبيقي 

 غير دالة 1.231 64.06 41 57.89 11 66.67 30

نقص الكوادر البشرية املدربة إلجراء  
 التجارب العملية عن بعد

22 48.89 16 84.21 38 59.38 3.379 **  0.01 

نقص اإلمكانيات واألجهزة املستخدمة 
 يف إجراء التجارب/ التدريب

23 51.11 21  غير دالة 0.611 54.69 35 63.16 

نقص البنية التكنولوجية يف املعامل  
 إلجراء التجارب/ التدريب

15 33.33 18 94.74 33 51.56 3.872 **  0.01 

نقص البرامج التطبيقية لبعض املواد 
 العملية

 غير دالة 0.573 43.75 28 47.37 9 42.22 19

     104 39 65 جملة من سئلوا 

بيانات وأساتذة   تشير  طلبة  بعض  استفادة  عدم  أسباب  إلى  السابق  اجلدول 
اجلامعات املصرية من اجلانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات 
ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"، حيث اتضح تباين النسبتني املعبرتني عن  

(الطالب   املبحوثني  التدر   أعضاء  –موقف  بعض  هيئة  استفادة  عدم  أسباب  من  يس) 
املبحوثني من اجلانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل 
إلجراء   املدربة  البشرية  الكوادر  "نقص  وهي  كورونا"،  "جائحة  خالل  اجلديد  اإلعالم 

املعامل   يف  التكنولوجية  البنية  ونقص  بعد،  عن  العملية  التجالتجارب  ارب/  إلجراء 
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على الترتيب، وهي قيم دالة إحصائًيا   3.872، و Z    =3.379التدريب" حيث جاءت قيم  
  = داللة  مستوى  هذه 0.01عند  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  لصالح  يأتي  التباين  وهذا   ،

أعضاء   –األسباب، بينما اتضح تقارب النسبتني املعبرتني عن موقف املبحوثني (الطالب  
التدريس  اهيئة  بقية  املبحوثني  ) من  آراء  تباين يف  يعني عدم وجود  ما  املذكورة؛  ألسباب 

حول بقية أسباب عدم استفادة بعضهم من اجلانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم  
 عن بعد عبر وسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا".

ي املقدم  بيقي/ العملالصعوبات التي تواجه املبحوثني أثناء ممارستهم للجانب التط . 16
  يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا".

  ) 18جدول رقم (
  الصعوبات التي تواجه املبحوثني أثناء ممارستهم للجانب التطبيقي/ العملي

  املقدم يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"  

 الطالب  املبحوثون 
أعضاء  
هيئة 

 التدريس 
 اإلجمالي  

الدال Zقيمة 
 لة

 % ك % ك % ك الصعوبات 
الصعوبة يف التطبيق العملي للمادة العلمية 

 املقدمة
21
7 

51.
42 

5
5 

30.
39 

27
2 

45.
11 

1.87
5* 

0.0
5 

الصعوبة يف شرح املادة العلمية للتجارب/ 
 التطبيقات

15
4 

36.
49 

3
8 

20.
99 

19
2 

31.
84 

1.41
1* 

0.0
5 

يف فهم املادة العلمية للتجارب أو الصعوبة  
 التطبيقات

14
1 

33.
41 

4
4 

24.
31 

18
5 

30.
68 

0.81
4 

غير 
 دالة

ية الطالب للتجارب/ التطبيقات  صعوبة رؤ
.22 95 أثناء التصميم 

51 
7
9 

43.
65 

17
4 

28.
86 

2.42
1 ** 

0.0
1 

تأكد من شخصية الطالب وحضوره  صعوبة ال
.16 69 إلجناز التكليفات العملية

35 
7
5 

41.
44 

14
4 

23.
88 

4.32
4 ** 

0.0
1 

الصعوبة يف تقييم أداء الطالب للجوانب 
 العملية/ التطبيقية

10
4 

24.
64 

3
4 

18.
78 

13
8 

22.
89 

0.52
5 

غير 
 دالة

     603 181 422 جملة من سئلوا 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى الصعوبات التي تواجه طلبة وأعضاء هيئة التدريس 
ملصرية أثناء ممارستهم للجانب التطبيقي/ العملي املقدم يف التعليم عن بعد  باجلامعات ا

عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"، حيث اتضح تباين النسبتني 
امل موقف  عن  (الطلبة  املعبرتني  الصعوبات    –بحوثني  بعض  من  التدريس)  هيئة  أعضاء 

أثناء ممارس املبحوثني  تواجه  عن  التي  التعليم  يف  املقدم  العملي  التطبيقي/  للجانب  تهم 
يف   "الصعوبة  وهي  كورونا"،  "جائحة  خالل  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات  عبر  بعد 

والصعوب  املقدمة،  العلمية  للمادة  العملي  للتجارب/  التطبيق  العلمية  املادة  شرح  يف  ة 



 

 
3748 3748 

قيم   جاءت  حيث  وZ    =1.875التطبيقات"  الترتيب  1.411،  دالة  على  قيم  وهي   ،
  = داللة  مستوى  عند  هذه 0.05إحصائًيا  يف  الطالب  لصالح  يأتي  التباين  وهذا   ،

 الصعوبات. 

أعضاء هيئة    –كما اتضح تباين النسبتني املعبرتني عن موقف املبحوثني (الطلبة  
أثناء  ا التطبيقات  للتجارب/  الطالب  رؤية  "صعوبة  وهي  الصعوبات،  بعض  من  لتدريس) 

بة التأكد من شخصية الطالب وحضوره إلجناز التكليفات العملية" حيث  التصميم، وصعو
على الترتيب، وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى    4.324، و Z    =2.421جاءت قيم  

لح أعضاء هيئة التدريس يف هذه الصعوبات، بينما ، وهذا التباين يأتي لصا0.01داللة = 
بقية الصعوبات التي تواجه املبحوثني أثناء    اتضح عدم وجود تباين يف آراء املبحوثني حول

ووسائل   تطبيقات  عبر  بعد  عن  التعليم  املقدم يف  العملي  التطبيقي/  للجانب  ممارستهم 
  اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا". 

عاني املبحوثون فيها من صعوبات أكثر يف اجلانب العملي/ التطبيقي  املقررات التي ي  . 17
  بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد.  املقدم لها يف التعليم عن

  ) 19جدول رقم (
  آراء املبحوثني حول املقررات التي يعانون فيها من صعوبات أكثر يف اجلانب العملي/ التطبيقي

  بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديداملقدم لها يف التعليم عن 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف سطاملتو
 % ك % ك % ك العبارات

املقررات التي 
حتتاج إلى النزول  

ملوقع احلدث  
(التطبيق/ 

 التدريب)

 53.40 322 48.07 87 55.69 235 أوافق 

 أوافق  0.800 2.40
إلى 

 33.33 201 39.23 71 30.81 130 حد ما

ال  
 13.27 80 12.71 23 13.51 57 أوافق 

لتي املقررات ا
يعتمد اجلانب 

العملي فيها على  
 Hardwareال 

 42.62 257 51.38 93 38.86 164 أوافق 

 أوافق  0.779 2.34
إلى 

 48.42 292 39.23 71 52.37 221 حد ما

ال  
 8.96 54 9.39 17 8.77 37 أوافق 

املقررات التي 
يعتمد اجلانب 

العملي فيها على  
   Hardwareال 

 &Software 

 46.43 280 48.62 88 45.50 192 أوافق 

 أوافق  0.777 2.33
إلى 

 40.13 242 35.91 65 41.94 177 حد ما

ال  
 13.43 81 15.47 28 12.56 53 أوافق 

إلى حد   0.712 2.14 34.16 206 35.91 65 33.41 141 أوافق املقررات التي 
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يعتمد اجلانب 
العملي فيها على  

 Softwareال 

إلى 
 ما 45.27 273 47.51 86 44.31 187 حد ما

ال  
 20.56 124 16.57 30 22.27 94 أوافق 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

اجلامعات   تشير وأساتذة  طلبة  يعاني  التي  املقررات  إلى  السابق  اجلدول  بيانات 
املقدم لها يف التعليم عن  املصرية فيها من صعوبات أكثر يف اجلانب العملي/ التطبيقي  

بـ   اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  على  غلب  حيث  اجلديد،  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات  عبر  بعد 
التي حت "املقررات  بشأن  يف  (أوافق)  التدريب)"  (التطبيق/  احلدث  ملوقع  النزول  إلى  تاج 
) األول مبتوسط حسابي  العم2.40الترتيب  يعتمد اجلانب  التي  "املقررات  وجاءت  لي  )، 

ال   على  (Hardwareفيها  حسابي  مبتوسط  الثاني  الترتيب  يف  وجاءت 2.34"   ،(
ال   على  فيها  العملي  اجلانب  يعتمد  التي  يف  Hardware     &Software"املقررات   "

 ). 2.33الترتيب الثالث مبتوسط حسابي (

 بينما غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (أوافق إلى حد ما) بشأن "املقررات التي 
ال   على  فيها  العملي  اجلانب  حسابي Softwareيعتمد  مبتوسط  الرابع  الترتيب  يف   "

)2.14.(  

ا بعــد عبــر تطبيقــات ووســائل اإلعــالم تقيــيم املبحــوثني لعناصــر عمليــة التعلــيم عــن  -خامســً
  اجلديد أثناء "جائحة كورونا":

عبر  تقييم املبحوثني لطرق التواصل والتفاعل املستخدمة يف التعليم عن بعد  . 18
 تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة كورونا". 

  ) 20جدول رقم (
تقييم املبحوثني لطرق التواصل والتفاعل املستخدمة فى التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء  

  "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 الجتاها االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك عناصر التقييم
يحدث بعض 

التشويش 
والصعوبة يف  

إمتام التواصل  
والتفاعل يف  

 التعليم عن بعد 

 49.25 297 38.67 70 53.79 227 مؤيد 

 مؤيد  0.783 2.35
 36.48 220 40.33 73 34.83 147 محايد 

 14.26 86 20.99 38 11.37 48 معارض

التواصل  
دث  والتفاعل يح 

 48.42 292 56.35 102 45.02 190 مؤيد 
 مؤيد  0.780 2.34

 37.15 224 28.18 51 41.00 173 محايد 
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بأكثر من وسيلة  
  –(محاضرات  

-e –دردشات 
mail –  (الخ 

 14.43 87 15.47 28 13.98 59 معارض

التواصل  
والتفاعل متوفر  
 ويحدث بانتظام 

 47.60 287 54.14 98 44.79 189 مؤيد 

 37.81 228 34.81 63 39.10 165 محايد  مؤيد  0.777 2.33

 14.59 88 11.05 20 16.11 68 معارض
وسائل اإلعالم  
اجلديد سهلت  

التواصل  
والتفاعل بني  

أطراف العملية  
 التعليمية 

 39.64 239 44.20 80 37.68 159 مؤيد 

 محايد  0.716 2.15
 35.66 215 34.25 62 36.26 153 محايد 

 24.71 149 21.55 39 26.07 110 معارض

التواصل  
والتفاعل  

التعليمي من  
خالل وسائل  

اإلعالم اجلديد  
يحقق 

التحصيل  
العملي  

 واألكادميي 

 23.22 140 35.91 65 17.77 75 مؤيد 

 محايد  0.637 1.91

 44.61 269 48.07 87 43.13 182 محايد 

 32.17 194 16.02 29 39.10 165 معارض

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

بيانات اجلدول السابق إلى تقييم طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية لطرق    تشير
التواصل والتفاعل املستخدمة يف التعليم عن بُعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد 

املبحوث  اجتاه  على  غلب  حيث  كورونا"،  "جائحة  معظم أثناء  بشأن  (مؤيد)  بـ  اإلقرار  ني 
ءت عبارة "يحدث بعض التشويش والصعوبة يف إمتام العبارات الدالة على ذلك، حيث جا

) حسابي  مبتوسط  األول  الترتيب  يف  بعد"  عن  التعليم  يف  والتفاعل  )،  2.35التواصل 
  e-mail  –دردشات    –وجاءت "التواصل والتفاعل يحدث بأكثر من وسيلة (محاضرات  

فاعل متوفر  )، وجاءت "التواصل والت2.34خ)" يف الترتيب الثاني مبتوسط حسابي (ال  –
 ).2.33ويحدث بانتظام" يف الترتيب الثالث مبتوسط حسابي (

بينما غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (محايد) بشأن بقية العبارات، فجاءت  
أطراف   بني  والتفاعل  التواصل  سهلت  اجلديد  اإلعالم  يف  "وسائل  التعليمية"  العملية 

ت عبارة "التواصل والتفاعل التعليمي من )، وجاء2.15الترتيب الرابع مبتوسط حسابي (
الترتيب اخلامس  واألكادميي" يف  العملي  التحصيل  يحقق  اإلعالم اجلديد  وسائل  خالل 

  ).1.91واألخير مبتوسط حسابي ( 
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م عن بعد عبر تطبيقات تقييم املبحوثني ملحتوى املقررات املستخدمة يف التعلي . 19
  كورونا".ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة 

  ) 21جدول رقم (
تقييم املبحوثني ملحتوى املقررات املستخدمة يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة  

  كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه فاالنحرا املتوسط
 % ك % ك % ك عناصر التقييم

محتوى املقرر 
متوفر وسهل  
 احلصول عليه 

 50.91 307 60.22 109 46.92 198 مؤيد 

 32.34 195 27.62 50 34.36 145 محايد  مؤيد  0.781 2.34

 16.92 102 12.71 23 18.72 79 معارض

محتوى املقرر 
جديد ومفيد  

 علمًيا

 49.92 301 70.17 127 41.23 174 مؤيد 

 32.67 197 20.99 38 37.68 159 محايد  مؤيد  0.775 2.33

 17.41 105 8.84 16 21.09 89 معارض

محتوى املقرر 
بسيط وسهل  

 الفهم 

 26.70 161 35.91 65 22.75 96 مؤيد 

 43.95 265 48.07 87 42.18 178 محايد  محايد  0.658 1.97

 29.35 177 16.02 29 35.07 148 معارض

محتوى املقرر 
كاف ومكتمل  

 اجلوانب 

 25.70 155 39.78 72 19.67 83 مؤيد 

 42.12 254 44.75 81 41.00 173 محايد  محايد  0.645 1.94

 32.17 194 15.47 28 39.34 166 معارض

محتوى املقرر 
جذاب وشيق  
تعليمًيا شكًال 

 ومضموًنا 

 21.56 130 35.36 64 15.64 66 مؤيد 

 44.61 269 44.20 80 44.79 189 محايد  محايد  0.626 1.88

 33.83 204 20.44 37 39.57 167 معارض

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

بيانات اجلدول السابق إلى تقييم طلبة وأساتذة اجلامعات املصرية ملحتوى    تشير
يف املستخدمة  أثناء  املقررات  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات  عبر  بُعد  عن  التعليم   

"جائحة كورونا"، حيث اتخذ اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (مؤيد) بشأن بعض العبارات الدالة 
" عبارة  جاءت  حيث  ذلك،  الترتيب  على  يف  عليه"  احلصول  وسهل  متوفر  املقرر  محتوى 

ملقرر جديد ومفيد علمًيا" يف الترتيب  )، وجاءت "محتوى ا2.34األول مبتوسط حسابي (
 ).2.33الثاني مبتوسط حسابي (

بينما غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (محايد) بشأن بقية العبارات، فجاءت  
)، وجاءت 1.97م" يف الترتيب الثالث مبتوسط حسابي ("محتوى املقرر بسيط وسهل الفه

التر يف  اجلوانب"  ومكتمل  كاف  املقرر  ("محتوى  حسابي  مبتوسط  الرابع  )،  1.94تيب 
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وجاءت عبارة "محتوى املقرر جذاب وشيق تعليمًيا شكًال ومضموًنا" يف الترتيب اخلامس 
  ).1.88واألخير مبتوسط حسابي ( 

كليفات العملية املستخدمة يف التعليم عن بعد عبر تقييم املبحوثني للبحوث والت . 20
  كورونا".  تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة

  ) 22جدول رقم (
تقييم املبحوثني للبحوث والتكليفات العملية املستخدمة يف التعليم عن ُبعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء 

  "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك عناصر التقييم

ة عدد  كثر
األبحاث  

والتكليفات 
املطلوبة مع قلة  

الوقت املتاح  
 لإلجناز

 51.58 311 39.78 72 56.64 239 مؤيد 

 مؤيد  0.784 2.35
 32.01 193 35.91 65 30.33 128 محايد 

 16.42 99 24.31 44 13.03 55 معارض

تسمح للطالب 
باالطالع على  

مختلف املصادر 
ذات الصلة  
 بتخصصه 

 49.59 299 45.30 82 51.42 217 مؤيد 

 34.83 210 43.09 78 31.28 132 محايد  مؤيد  0.780 2.34

 15.59 94 11.60 21 17.30 73 معارض

يصعب  
استخدام  
البحوث  

والتكليفات 
اإللكترونية يف  
 الكليات العملية

 50.25 303 40.88 74 54.27 229 مؤيد 

 مؤيد  0.779 2.34
 33.17 200 37.57 68 31.28 132 محايد 

 16.58 100 21.55 39 14.45 61 معارض

البحوث  
والتكليفات 
العملية يف  

التعليم عن بعد  
حققت التعلم  

 التعاوني

 51.91 313 66.30 120 45.73 193 مؤيد 

 مؤيد  0.773 2.32
 28.19 170 22.65 41 30.57 129 محايد 

 19.90 120 11.05 20 23.70 100 معارض

ع الطالب  تشج
علي البحث  

وتنمي لديهم 
عملية التفكير  

والتحليل 
واالستنتاج 

 والثقة بالنفس

 35.66 215 41.44 75 33.18 140 مؤيد 

 محايد  0.711 2.13

 41.96 253 38.67 70 43.36 183 محايد 

 22.39 135 19.89 36 23.46 99 معارض

يتم متابعة  
تنفيذ الطالب 

للبحوث  
والتكليفات 

 26.20 158 42.54 77 19.19 81 مؤيد 

 43.62 263 45.30 82 42.89 181 محايد  محايد  0.653 1.96

 30.18 182 12.15 22 37.91 160 معارض
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لية بسرعة  العم
 وفاعلية

تقييم البحوث  
والتكليفات 

العملية  
إلكترونًيا أدق  

 وأكثر موضوعية 

 25.37 153 40.88 74 18.72 79 مؤيد 

 43.78 264 38.12 69 46.21 195 محايد  ايد مح 0.648 1.95

 30.85 186 20.99 38 35.07 148 معارض

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

املصرية    تشير اجلامعات  وأساتذة  طلبة  تقييم  إلى  السابق  اجلدول  بيانات 
عن بُعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم للبحوث والتكليفات العملية املستخدمة يف التعليم  

بشأن  (مؤيد)  بـ  اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  على  غلب  حيث  كورونا"،  "جائحة  أثناء  اجلديد 
حي ذلك،  على  الدالة  العبارات  والتكليفات  معظم  األبحاث  عدد  "كثرة  عبارة  جاءت  ث 

حسابي مبتوسط  األول  الترتيب  يف  لإلجناز"  املتاح  الوقت  قلة  مع  )،  2.35(  املطلوبة 
بتخصصه،   الصلة  ذات  املصادر  مختلف  على  باالطالع  للطالب  "تسمح  عبارتا  وجاءت 

الترتيب الثاني  ويصعب استخدام البحوث والتكليفات اإللكترونية يف الكليات العملية" يف  
) حسابي  يف 2.34مبتوسط  العملية  والتكليفات  "البحوث  عبارة  وجاءت  منهما،  لكل   (

 ). 2.32لتعلم التعاوني" يف الترتيب الثالث مبتوسط حسابي (التعليم عن بعد حققت ا

فجاءت   العبارات،  بقية  بشأن  (محايد)  بـ  اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  اتخذ  بينما 
على   الطالب  والثقة "تشجع  واالستنتاج  والتحليل  التفكير  عملية  لديهم  وتنمي  البحث 

"يتم متابعة تنفيذ الطالب  )، وجاءت  2.13بالنفس" يف الترتيب الرابع مبتوسط حسابي (
حسابي  مبتوسط  اخلامس  الترتيب  يف  وفاعلية"  بسرعة  العملية  والتكليفات  للبحوث 

ال1.96( والتكليفات  البحوث  "تقييم  عبارة  وجاءت  وأكثر  )،  أدق  إلكترونًيا  عملية 
  ). 1.95موضوعية" يف الترتيب السادس واألخير مبتوسط حسابي (
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رات وطرق التقومي املستخدمة يف التعليم عن بعد عبر تقييم املبحوثني لالختبا . 21
  تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد أثناء "جائحة كورونا". 

  ) 23جدول رقم (
لالختبارات وطرق التقومي املستخدمة يف التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد تقييم املبحوثني 

  أثناء "جائحة كورونا" 

أعضاء هيئة  الطالب  املبحوثون
 اإلجمالي  التدريس 

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك عناصر التقييم 

تأثير مشكلة 
ضعف النت 
أو انقطاع 
الكهرباء 

أثناء انعقاد 
 االمتحانات

 54.89 331 44.20 80 59.48 251 مؤيد

 مؤيد 0.803 2.41
 31.18 188 30.94 56 31.28 132 محايد

 13.93 84 24.86 45 9.24 39 معارض 

يصعب 
قياس 

القدرات  
اإلدراكية  

العليا 
للطالب  
 إلكترونًيا

 55.72 336 41.44 75 61.85 261 مؤيد

 مؤيد 0.804 2.41
 29.85 180 32.60 59 28.67 121 محايد

 14.43 87 25.97 47 9.48 40 معارض 

ميكن إرسال 
االختبارات  
إلكترونًيا 
بأكثر من  

 وسيلة

 54.39 328 55.80 101 53.79 227 مؤيد

 30.18 182 29.83 54 30.33 128 محايد مؤيد 0.797 2.39

 15.42 93 14.36 26 15.88 67 معارض 

رصد 
الدرجات  

وتنظيمها  
إلكترونًيا 
أدق وأكثر  

 سهولة

 48.26 291 50.28 91 47.39 200 مؤيد

 مؤيد 0.780 2.34
 37.48 226 32.60 59 39.57 167 محايد

 14.26 86 17.13 31 13.03 55 معارض 

يسهل 
انتحال 

شخصية 
الطالب  

لعدم وجود  
مراقبة 

 إلكترونية

 52.40 316 47.51 86 54.50 230 مؤيد

 مؤيد 0.779 2.34
 29.02 175 35.36 64 26.30 111 محايد

 18.57 112 17.13 31 19.19 81 معارض 

االختبارات  
وطرق 

التقومي 
ترونية  اإللك

توفر الوقت  
واجلهد 
 والتكلفة

 53.23 321 68.51 124 46.68 197 مؤيد

 مؤيد 0.775 2.33
 26.04 157 23.20 42 27.25 115 محايد

 20.73 125 8.29 15 26.07 110 معارض 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة 
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تقي إلى  السابق  اجلدول  بيانات  املصرية  تشير  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  يم 
تطبيقات ووسائل اإلعالم لالختبارات وطرق التقومي املستخدمة يف التعليم عن بُعد عبر  

اجلديد أثناء "جائحة كورونا"، حيث غلب على اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (مؤيد) بشأن كل  
ال ضعف  مشكلة  "تأثير  عبارتا  جاءت  حيث  ذلك،  على  الدالة  انقطاع  العبارات  أو  نت 

للطالب   العليا  اإلدراكية  القدرات  قياس  ويصعب  االمتحانات،  انعقاد  أثناء  الكهرباء 
 ) نفسه مبتوسط حسابي  األول  الترتيب  منهما، وجاءت عبارة  2.41إلكترونًيا" يف  لكل   (

"ميكن إرسال االختبارات إلكترونًيا بأكثر من وسيلة" يف الترتيب الثاني مبتوسط حسابي 
ويسهل  )،  2.39( وأكثر سهولة،  أدق  إلكترونًيا  وتنظيمها  الدرجات  "رصد  وجاءت عبارتا 

عدم وجود مراقبة إلكترونية" يف الترتيب الثالث نفسه مبتوسط  انتحال شخصية الطالب ل
توفر  2.34حسابي ( اإللكترونية  التقومي  "االختبارات وطرق  لكل منهما، وجاءت عبارة   (

  ).2.33يب الرابع واألخير مبتوسط حسابي ( الوقت واجلهد والتكلفة" يف الترت

ا التعلــيم عــن ُبعــد عبــر تطبيقــات ووســائل اجتاهــات املبحــوثني نحــو مســتقبل عمليــة  -سادســً
  اإلعالم اجلديد:

آراء املبحوثني حول مستقبل صناعة املحتوى العلمي الرقمي وتقدميه يف عملية   . 22
 التعليم عن ُبعد عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد. 

  ) 24دول رقم (ج
ة التعليم عن بعد عبر تطبيقات آراء املبحوثني حول مستقبل صناعة املحتوى العلمي الرقمي وتقدميه يف عملي

  ووسائل اإلعالم اجلديد

أعضاء هيئة  الطالب  املبحوثون
 اإلجمالي  التدريس 

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك العبارات 

ضرورة إتاحة  
ي املحتوى الرقم
لكل املراحل 

 التعليمية مجاًنا

 64.01 386 46.96 85 71.33 301 مؤيد

 25.21 152 39.23 71 19.19 81 محايد مؤيد 0.844 2.53

 10.78 65 13.81 25 9.48 40 معارض 

ضرورة توافر 
اإلبداع واالبتكار يف  

صناعة وتقدمي  
املحتوي العلمي  

 الرقمي 

 62.19 375 51.38 93 66.82 282 مؤيد

 27.36 165 32.60 59 25.12 106 محايد مؤيد 0.839 2.52

 10.45 63 16.02 29 8.06 34 معارض 

يجب وضع اآلليات 
وسن التشريعات  

التي تنظم صناعة  
املحتوى العلمي  
الرقمي وحقوق 

 كرية لهامللكية الف

 61.69 372 52.49 95 65.64 277 مؤيد

 مؤيد 0.838 2.51
 28.03 169 34.25 62 25.36 107 محايد

 10.28 62 13.26 24 9.00 38 معارض 

 مؤيد 0.834 2.50 61.19 369 51.93 94 65.17 275 مؤيديجب وضع صناعة  
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املحتوى العلمي  
الرقمي ضمن  

اخلطط  
االستراتيجية 

ملؤسسات التعليم  
 خاصة اجلامعات 

 27.69 167 32.60 59 25.59 108 محايد

 11.11 67 15.47 28 9.24 39 معارض 

يجب أن يكون  
املحتوى العلمي  
الرقمي منتًجا 
محلًيا أصيًال 
يواكب املعايير 
الدولية جلودة 

 التعليم 

 61.19 369 55.25 100 63.74 269 مؤيد

 مؤيد 0.833 2.50
 27.36 165 31.49 57 25.59 108 محايد

 11.44 69 13.26 24 10.66 45 معارض 

    100.00 603 100.00 181 100.00 422  كل عبارة اإلجمالي يف

حول    تشير املصرية  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  آراء  إلى  السابق  اجلدول  بيانات 
مستقبل صناعة املحتوى العلمي الرقمي وتقدميه يف عملية التعليم عن بعد عبر تطبيقات 

ب اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  على  غلب  حيث  اجلديد،  اإلعالم  كل ووسائل  بشأن  (مؤيد)  ـ 
بارة "ضرورة إتاحة املحتوى الرقمي لكل املراحل  العبارات الدالة على ذلك، حيث جاءت ع

) حسابي  مبتوسط  األول  الترتيب  يف  مجاًنا"  "ضرورة  2.53التعليمية  عبارة  وجاءت   ،(
الثاني   الترتيب  يف  الرقمي"  العلمي  املحتوى  وتقدمي  صناعة  يف  واالبتكار  اإلبداع  توافر 

لتشريعات التي تنظم  )، وجاءت عبارة "يجب وضع اآلليات وسن ا2.52وسط حسابي (مبت
الثالث مبتوسط   الترتيب  له" يف  الفكرية  امللكية  وحقوق  الرقمي  العلمي  املحتوى  صناعة 

) ضمن  2.51حسابي  الرقمي  العلمي  املحتوى  صناعة  وضع  "يجب  عبارتا  وجاءت   ،(
ة اجلامعات، ويجب أن يكون املحتوى العلمي  اخلطط االستراتيجية ملؤسسات التعليم خاص

منتجً  الرابع  الرقمي  الترتيب  يف  التعليم"  جلودة  الدولية  املعايير  يواكب  أصيًال  محلًيا  ا 
 ) لكل منهما. 2.50واألخير مبتوسط حسابي ( 
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آراء املبحوثني حول مستقبل األداء العلمي واملجتمعي للجامعات يف عملية التعليم   . 23
  تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد. عن بعد عبر 

  ) 25جدول رقم (
آراء املبحوثني حول مستقبل اآلداء العلمي واملجتمعي للجامعات يف عملية التعليم عن بعد عبر تطبيقات ووسائل  

  اإلعالم اجلديد

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك العبارات

توفير الدعم 
الالزم  

للجامعة  
لتحقيق 

مكانة بني 
التصنيفات 

 العاملية

 67.99 410 55.80 101 73.22 309 مؤيد 

 مؤيد  0.862 2.59

 22.55 136 30.39 55 19.19 81 محايد 

 9.45 57 13.81 25 7.58 32 معارض

زيادة وتطوير 
التفاعل  

والتواصل بني  
اجلامعات 

واملجتمع من  
عالم  خالل اإل 

 اجلديد 

 65.51 395 54.70 99 70.14 296 مؤيد 

 مؤيد  0.853 2.56

 24.88 150 30.94 56 22.27 94 محايد 

 9.62 58 14.36 26 7.58 32 معارض

تطوير وتفعيل 
التعاون 

البحثي بني  
اجلامعات 
املختلفة 

محلًيا وعربًيا 
 ودولًيا

 64.18 387 54.14 98 68.48 289 مؤيد 

 مؤيد  0.844 2.53

 24.88 150 32.04 58 21.80 92 محايد 

 10.95 66 13.81 25 9.72 41 معارض

ضرورة توثيق 
وتسجيل املواد 

العلمية  
احلديثة يف  

قاعدة بيانات 
موحدة  

 للجامعات 

 65.01 392 53.59 97 69.91 295 مؤيد 

 مؤيد  0.837 2.51

 25.04 151 32.04 58 22.04 93 محايد 

 5.97 36 1.10 2 8.06 34 معارض

وجوب نشر  
املحاضرات 
والبحوث  

وتبادلها بني 
 اجلامعات

 60.20 363 50.83 92 64.22 271 مؤيد 

 29.19 176 37.02 67 25.83 109 محايد  مؤيد  0.832 2.50

 10.61 64 12.15 22 9.95 42 معارض

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي يف كل عبارة

حول    تشير املصرية  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  آراء  إلى  السابق  اجلدول  بيانات 
تطبيقات  عبر  بعد  عن  التعليم  عملية  يف  للجامعات  واملجتمعي  العلمي  األداء  مستقبل 
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كل  بشأن  (مؤيد)  بـ  اإلقرار  املبحوثني  اجتاه  على  غلب  حيث  اجلديد،  اإلعالم  ووسائل 
ة "توفير الدعم الالزم للجامعة لتحقيق مكانة ءت عبارالعبارات الدالة على ذلك، حيث جا

)، وجاءت عبارة "زيادة  2.59بني التصنيفات العاملية" يف الترتيب األول مبتوسط حسابي (
وتطوير التفاعل والتواصل بني اجلامعات واملجتمع من خالل اإلعالم اجلديد" يف الترتيب  

 ) حسابي  مبتوسط  "تطو2.56الثاني  عبارة  وجاءت  وتفع)،  بني  ير  البحثي  التعاون  يل 
 ) الثالث مبتوسط حسابي  الترتيب  ودولًيا" يف  وعربًيا  املختلفة محلًيا  )، 2.53اجلامعات 

موحدة   بيانات  قاعدة  يف  احلديثة  العلمية  املواد  وتسجيل  توثيق  "ضرورة  عبارة  وجاءت 
) حسابي  مبتوسط  الرابع  الترتيب  يف  نش 2.51للجامعات"  "وجوب  عبارة  وجاءت  ر  )، 

مبتوسط  املحا واألخير  اخلامس  الترتيب  يف  اجلامعات"  بني  وتبادلها  والبحوث  ضرات 
 ).2.50حسابي (

آراء املبحوثني حول مستقبل عالقة التعليم عن ُبعد بتطور تطبيقات ووسائل  . 24
  اإلعالم اجلديد.

  ) 26جدول رقم (
  م اجلديداإلعال آراء املبحوثني حول مستقبل عالقة التعليم عن بعد بتطور تطبيقات ووسائل

أعضاء هيئة  الطالب املبحوثون 
 اإلجمالي   التدريس

 االجتاه االنحراف املتوسط
 % ك % ك % ك العبارات

ضرورة تشكيل  
جلان جتمع  

خبراء التعليم 
واإلعالم لوضع  

الرؤى  
واألهداف 
الوطنية  
واملواثيق  

 املنظمة للعمل 

 63.52 383 56.35 102 66.59 281 مؤيد 

 مؤيد  0.846 2.54

 26.70 161 30.94 56 24.88 105 محايد 

 9.78 59 12.71 23 8.53 36 معارض

ضرورة  
التحديث  

املستمر للطرق 
واألساليب  

التعليمية من  
خالل وسائل  

 اإلعالم اجلديد 

 63.02 380 53.04 96 67.30 284 مؤيد 

 مؤيد  0.844 2.53

 27.03 163 34.81 63 23.70 100 محايد 

 9.95 60 12.15 22 9.00 38 ضمعار

تسهيل وتنظيم  
احلضور  
اإلعالمي  
للطالب  

وألعضاء هيئة 
التدريس 

 61.69 372 51.93 94 65.88 278 مؤيد 

 مؤيد  0.835 2.51
 27.20 164 34.25 62 24.17 102 محايد 

 11.11 67 13.81 25 9.95 42 معارض
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بوسائل اإلعالم  
 اجلديد 

وجوب تعزيز  
ط بني  االرتبا

التعليم 
واإلعالم  
واستثمار 

التكامل بينهما  
يف مختلف  

 املجاالت

 60.86 367 56.35 102 62.80 265 مؤيد 

 مؤيد  0.834 2.50

 28.36 171 28.73 52 28.20 119 محايد 

 10.95 66 14.92 27 9.24 39 معارض

ضرورة خضوع 
التعليم عن 

بعد من خالل  
اإلعالم اجلديد  
  إلشراف الدولة

شرط العتماده  
 واالعتراف به 

 52.24 315 54.70 99 51.18 216 مؤيد 

 مؤيد  0.796 2.39

 34.33 207 32.60 59 35.07 148 محايد 

 13.43 81 12.71 23 13.74 58 معارض

    100.00 603 100.00 181 100.00 422 اإلجمالي فى كل عبارة

وأ  تشير طلبة  آراء  إلى  السابق  اجلدول  حول  بيانات  املصرية  اجلامعات  ساتذة 
مستقبل عالقة التعليم عن بعد بتطور تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد، حيث غلب على  
اجتاه املبحوثني اإلقرار بـ (مؤيد) بشأن كل العبارات الدالة على ذلك، حيث جاءت عبارة 

الت خبراء  جتمع  جلان  تشكيل  الوط"ضرورة  واألهداف  الرؤى  لوضع  واإلعالم  نية  عليم 
) حسابي  مبتوسط  األول  الترتيب  يف  للعمل"  املنظمة  عبارة 2.54واملواثيق  وجاءت   ،(

"ضرورة التحديث املستمر للطرق واألساليب التعليمية من خالل وسائل اإلعالم اجلديد" 
) حسابي  مبتوسط  الثاني  الترتيب  وت2.53يف  "تسهيل  عبارة  وجاءت  احلضور  )،  نظيم 

هي وألعضاء  للطالب  الثالث  اإلعالمي  الترتيب  اجلديد" يف  اإلعالم  بوسائل  التدريس  ئة 
) حسابي  واإلعالم 2.51مبتوسط  التعليم  بني  االرتباط  تعزيز  "وجوب  عبارة  وجاءت   ،(

حسابي  مبتوسط  الرابع  الترتيب  يف  املجاالت"  مختلف  يف  بينهما  التكامل  واستثمار 
عبا2.50( وجاءت  خالل  )،  من  بعد  عن  التعليم  خضوع  "ضرورة  اجلديد رة  اإلعالم 

مبتوسط   واألخير  اخلامس  الترتيب  يف  به"  واالعتراف  العتماده  شرط  الدولة  إلشراف 
  ).2.39حسابي (

  

  

 



 

 
3760 3760 

  :نتائج اختبار صحة فروض الدراسة  
الفــرض األول: "توجــد عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية بــني معــدل اســتخدام 

ــد، املب ــالم اجلديـــــ ــائل اإلعـــــ ــات ووســـــ ــوثني لتطبيقـــــ ــو تقبلهـــــــا حـــــ ــاتهم نحـــــ واجتاهـــــ
  ".Covid - 19كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا "

  ) 27جدول (

لبيان داللة العالقة بني معدل استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف  معامل ارتباط سبيرمان
  التعليم عن بعد،

  "Covid - 19للتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا " واجتاهاتهم نحو تقبلها كمستحدثات ومبتكرات

  املتغيرات 
اجتاهات املبحوثني نحوها كمستحدثات ومبتكرات 

  للتعليم عن بعد

معدل استخدام تطبيقات ووسائل 
  اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد

  N "  603العدد "

  ** R "  0.333معامل االرتباط "

  إيجابية  اجتاه العالقة 

  Sig "  0.01الداللة "

ذات   ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  السابق  اجلدول  يف  "سبيرمان"  اختبار  نتائج  تشير 
معدل   بني  إحصائية  املصرية  داللة  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  من  املبحوثني  استخدام 

تقبلها   نحو  واجتاهاتهم  بعد،  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات 
، حيث بلغت  Covid - 19عن بعد خالل جائحة كورونا "كمستحدثات ومبتكرات للتعليم  

  .0.01، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة = R = "0.333قيم "

الزيادة يف معدل   أن  يعني  ما  إيجابًيا، وهو  العالقة جاء  أن اجتاه  ويتضح مما سبق 
ابلها زيادة يف  استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يق

صحة   على  يدل  مما  بعد،  عن  للتعليم  ومبتكرات  كمستحدثات  تقبلها  نحو  اجتاهاتهم 
وعليه السابق،  كاآلتي  الفرض  بصيغته  به  ذات  ":  القبول  إيجابية  ارتباطية  عالقة  توجد 

يف   اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  املبحوثني  استخدام  معدل  بني  إحصائية  داللة 
واجتاهاتهم نحو تقبلها كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل التعليم عن بعد،  

  ."Covid - 19جائحة كورونا "
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الثاني: "تو ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بني معدل استخدام الفرض  جد عالقة 
بعد،   عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  املبحوثني 

الت اإلشكاليات  نحو  جائحة واجتاهاتهم  خالل  االستخدام  هذا  صاحبت  ي 
  ".  Covid- 19كورونا "

لبيان داللة العالقة بني معدل استخدام املبحوثني لتطبيقات ووسائل اإلعالم  )معامل ارتباط سبيرمان 28جدول (
واجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت هذا االستخدام خالل جائحة كورونا   اجلديد يف التعليم عن بعد،

"Covid - 19"  

  املتغيرات 

اجتاهات املبحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت هذا  
  االستخدام 

إجمالي 
مقياس 

االجتاه نحو  
  النفسية  املعرفية  التقنية  اإلشكاليات

السلوكية/ 
  املهارية

معدل استخدام  
تطبيقات 

ووسائل اإلعالم  
اجلديد يف 

  التعليم عن بعد

  N "  603  603  603  603  603العدد "

ل االرتباط  معام
"R"  

- 0.241 **  - 0.271 **  - 0.212 **  - 0.288 **  - 0.293 **  

  سلبية  سلبية  سلبية  سلبية  سلبية  اجتاه العالقة 

 Sig "  0.01  0.01  0.01 0.01 0.01الداللة "

تشير نتائج اختبار "سبيرمان" يف اجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات  
استخدام معدل  بني  إحصائية  املصرية    داللة  اجلامات  وأساتذة  طلبة  من  املبحوثني 

اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي  لتطبيقات ووسائل  
- "= (R، حيث بلغت قيم "Covid - 19صاحبت هذا االستخدام خالل جائحة كورونا "

و0.212-،  0.271-،  0.241 و0.288-،  (التقنية،  اإلشكاليات  من  لكل  املعرفية،  ) 
) للعالقة  0.293-" = ( Rاءت قيمة  والنفسية، واملهارية/ السلوكية) على الترتيب، كما ج

 . 0.01بني إجمالي املقياسني، وهي قيم جميعها دالة إحصائًيا عند مستوى داللة = 

ُسئل   التي  اإلشكاليات  مع جميع  العالقة جاء سلبًيا  اجتاه  أن  ويتضح مما سبق 
ة ما يعني أن الزيادة يف معدل استخدام املبحوثني من طلبة وأساتذ املبحوثون عنها، وهو  

اجلامات املصرية لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يقابلها انخفاض  
يف اجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت هذا االستخدام، والعكس صحيح، مما يدل  

بية بني املتغيرين، وبذلك القبول به بعد  على صحة الفرض السابق رغم ظهور العالقة سل
كاآلتي  صيغته  معدل  :  تعديل  بني  إحصائية  داللة  ذات  سلبية  ارتباطية  عالقة  "توجد 
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واجتاهاتهم   بعد،  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  املبحوثني  استخدام 
  . "Covid-19نحو اإلشكاليات التي صاحبت هذا االستخدام خالل جائحة كورونا " 

الثالث "الفرض  ذات  :  إيجابية  ارتباطية  عالقة  اجتاهات توجد  بني  إحصائية  داللة 
ووسائل   لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  املبحوثني 
عن   للتعليم  ومبتكرات  كمستحدثات  نحوها  واجتاهاتهم  اجلديد،  اإلعالم 

  ". Covid- 19بعد خالل جائحة كورونا " 
  ) 29جدول (      

لبيان داللة العالقة بني اجتاهات املبحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم  مل ارتباط سبيرمانمعا
لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد فى التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحوها كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن 

  " Covid - 19بعد خالل جائحة كورونا "

  املتغيرات 
  نحوها كمستحدثاتاجتاهات املبحوثني 

  مبتكرات للتعليم عن بعدو

اجتاهات املبحوثني نحو اإلشكاليات 
التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات 

ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم 
  عن بعد

  N "  603العدد "

معامل االرتباط  
"R"  

- 0.544 **  

  سلبية  اجتاه العالقة 

  Sig "  0.01الداللة "

اجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات مان" يف  تشير نتائج اختبار "سبير
نحو   املصرية  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  من  املبحوثني  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة 
اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن  

بعد   عن  للتعليم  ومبتكرات  كمستحدثات  نحوها  واجتاهاتهم  جائبعد،  كورونا  خالل  حة 
"Covid - 19 " حيث بلغت قيم ،R  = " -0.544    وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى ،

  .0.01داللة = 

ويتضح مما سبق أن اجتاه العالقة جاء سلبًيا، وهو ما يعني أن الزيادة يف اجتاهات 
ديد املبحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجل

ا ومبتكرات  يف  كمستحدثات  تقبلها  نحو  اجتاهاتهم  يف  انخفاض  يقابلها  بعد  عن  لتعليم 
بني   سلبية  العالقة  ظهور  رغم  السابق  الفرض  صحة  على  يدل  مما  بعد،  عن  للتعليم 

"توجد عالقة ارتباطية سلبية ذات :  املتغيرين، وبذلك القبول به بعد تعديل صيغته كاآلتي
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اجتا بني  إحصائية  املبداللة  استخدامهم هات  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  حوثني 
بعد، واجتاهاتهم نحوها كمستحدثات  التعليم عن  لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف 

  ."Covid-19ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا " 

اجتاهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية  عالقة  "توجد  الرابع:  الفرض 
ووسائل  بحوثني  امل لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو 

اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو عناصر عملية التعليم 
  ". Covid- 19عن بعد املستخدمة خالل جائحة كورونا "

  ) 30جدول (      
و اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لبيان داللة العالقة بني اجتاهات املبحوثني نح معامل ارتباط سبيرمان

لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو عناصر عملية التعليم عن بعد املستخدمة 
  "Covid - 19خالل جائحة كورونا "

  املتغيرات 

إجمالي   التعليم عن بعداجتاهات املبحوثني نحو عناصر عملية 
مقياس 
االجتاه 

 نحو عناصر
عملية 

التعليم عن 
  بعد

التواصل  
  والتفاعل 

محتوى  
  املقررات 

البحوث  
  والتكليفات

االختبارات  
وطرق 
  التقومي 

اجتاهات  
املبحوثني نحو  

اإلشكاليات التي 
صاحبت  

استخدامهم  
لتطبيقات ووسائل  
اإلعالم اجلديد يف  

  التعليم عن بعد 

  N "  603  603  603  603  603العدد "

معامل االرتباط  
"R"  

- 0.485 **  - 0.471 **  - 0.377 **  
- 

0.221 **  
- 

0.481 **  

  سلبية  سلبية  سلبية  سلبية  سلبية  اجتاه العالقة 

 Sig "  0.01  0.01  0.01 0.01 0.01الداللة "

ارتباطية ذات  تشير نتائج اختبار "سبيرمان" يف اجلدول السابق إلى وجود عالقة  
وأس طلبة  من  املبحوثني  اجتاهات  بني  إحصائية  نحو  داللة  املصرية  اجلامات  اتذة 

اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن  
كورونا   جائحة  خالل  املستخدمة  بعد  عن  التعليم  عملية  عناصر  نحو  واجتاهاتهم  بعد، 

"Covid - 19غت قيم "، حيث بلR ) = "-0.485  ،-0.471  ،-0.3770.221-، و (
عناصر:  من  والتكليفات،    لكل  والبحوث  املقررات،  ومحتوى  والتفاعل،  (التواصل 
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) للعالقة بني  0.481-" = (Rواالختبارات وطرق التقومي) على الترتيب، كما جاءت قيمة  
 .0.01لة = إجمالي املقياسني، وهي قيم جميعها دالة إحصائًيا عند مستوى دال

عناصر عملية التعليم عن   ويتضح مما سبق أن اجتاه العالقة جاء سلبًيا مع جميع
أن   يعني  ما  املبحوثون عنها، وهو  ُسئل  التي  تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد  بعد عبر 
لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف  الزيادة 

يد يف التعليم عن بعد يقابلها انخفاض يف اجتاهاتهم نحو عناصر  ووسائل اإلعالم اجلد
، والعكس صحيح،  Covid – 19ملية التعليم عن بعد املستخدمة خالل جائحة كورونا "ع

وبذلك  املتغيرين،  بني  سلبية  العالقة  ظهور  رغم  السابق  الفرض  صحة  على  يدل  مما 
باطية سلبية ذات داللة إحصائية بني توجد عالقة ارت":  القبول به بعد تعديل صيغته كاآلتي

كاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجتاهات املبحوثني نحو اإلش
اجلديد فى التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو عناصر عملية التعليم عن بعد املستخدمة  

  . "Covid-19خالل جائحة كورونا "

عالقة   "توجد  اخلامس:  اجتاهات الفرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية 
اإلشكاليا نحو  ووسائل  املبحوثني  لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  ت 

عملية  مستقبل  نحو  واجتاهاتهم  بعد،  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم 
  التعليم عن بعد". 

  ) 31جدول (      
بحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم معامل ارتباط سبيرمان لبيان داللة العالقة بني اجتاهات امل

ديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو مستقبل عملية التعليم عن بعد عبر بيئة  لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجل
  اإلعالم اجلديد

  املتغيرات

  اجتاهات املبحوثني نحو مستقبل عملية التعليم عن بعد
إجمالي مقياس   عبر بيئة اإلعالم اجلديد 

االجتاه نحو  
مستقبل التعليم 
عن بعد عبر بيئة  

  اإلعالم اجلديد 

مستقبل  
  ناعة ص

  املحتوى الرقمي 

مستقبل األداء 
العلمي  

واملجتمعي  
  للجامعات 

مستقبل عالقة  
التعليم 
باإلعالم  
  اجلديد 

اجتاهات املبحوثني نحو  
اإلشكاليات التي 

صاحبت استخدامهم 
لتطبيقات ووسائل  
اإلعالم اجلديد يف  

  التعليم عن بعد 

  N "  603  603  603  603العدد "

معامل االرتباط  
"R"  

- 0.217 **  - 0.101 *  - 0.174 **  - 0.213 **  

  سلبية  سلبية  سلبية  سلبية  اجتاه العالقة 

 Sig "  0.01  0.05  0.01 0.01الداللة "
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عالقة ارتباطية ذات  تشير نتائج اختبار "سبيرمان" يف اجلدول السابق إلى وجود  
نحو   املصرية  اجلامات  وأساتذة  طلبة  من  املبحوثني  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة 

شكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن  اإل
حيث   اجلديد،  اإلعالم  بيئة  عبر  بعد  عن  التعليم  عملية  مستقبل  نحو  واجتاهاتهم  بعد، 

) لكل من املؤشرات: (مستقبل صناعة  0.174-، وR) = "-0.217  ،-0.101بلغت قيم "
ا األداء  ومستقبل  الرقمي،  التعليم  املحتوى  ومستقبل عالقة  للجامعات،  واملجتمعي  لعلمي 

) للعالقة بني إجمالي  0.213-" = (Rباإلعالم اجلديد) على الترتيب، كما جاءت قيمة  
 .0.01، و0.05ا عند مستوى داللة = املقياسني، وهي قيم جميعها دالة إحصائيً 

قبل عملية  ويتضح مما سبق أن اجتاه العالقة جاء سلبًيا مع جميع مؤشرات مست 
أن   يعني  ما  وهو  عنها،  املبحوثون  ُسئل  التي  اجلديد  اإلعالم  بيئة  عبر  بعد  عن  التعليم 
لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف   الزيادة 

ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يقابلها انخفاض يف اجتاهاتهم نحو مؤشرات  
، والعكس Covid – 19التعليم عن بعد املستخدمة خالل جائحة كورونا " مستقبل عملية  

املتغيرين،   بني  سلبية  العالقة  ظهور  رغم  السابق  الفرض  صحة  على  يدل  مما  صحيح، 
ص تعديل  بعد  به  القبول  كاآلتيوبذلك  داللة  ":  يغته  ذات  سلبية  ارتباطية  عالقة  توجد 

اإلشكاليا نحو  املبحوثني  اجتاهات  بني  لتطبيقات إحصائية  استخدامهم  صاحبت  التي  ت 
ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو مستقبل عملية التعليم عن 

  .بعد عبر بيئة اإلعالم اجلديد"
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على الفرض   املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  "توجد  السادس: 
التي اإلشكاليات  نحو  اجتاهاتهم  لتطبيقات   مقياس  استخدامهم  صاحبت 

التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا " -Covidووسائل اإلعالم اجلديد يف 
 –حوث  حالة املب   -"، نتيجة الختالفهم يف املتغيرات الدميوغرافية (النوع  19

  محل اإلقامة). –طبيعة الكلية  –نوع التعليم اجلامعي 

  وميكن التحقق من صحة هذا الفرض كاآلتي:

  ) 32(جدول 
  لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  T-Testاختبار (ت) 

اجلديد يف التعليم عن على مقياس اجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم 
  ، نتيجة الختالفهم يف املتغيرات الدميوغرافية Covid - 19خالل جائحة كورونا " بعد

االنحراف    املتوسط   العدد  املجموعات املتغيرات /
درجة    قيمة ت  املعياري 

  الداللة   احلرية 

  النوع 
 13.391 86.78  316  ذكور

  غير دالة   601 0.375
  13.807 86.37  287  إناث

حالة  
  املبحوث

 12.735 88.99  422  طلبة
9.843 ** 601  0.01 

  12.288 76.37  181  هيئة تدريس 

نوع  
التعليم 
  اجلامعي

ة  جامع
 14.031 84.92  324  حكومية 

2.794 ** 601  0.01 
  13.042 88.01  279  جامعة خاصة 

طبيعة 
  الكلية

 14.036 87.66  189  كلية عملية
 غير دالة   601 1.077

  13.435 86.25  414  كلية نظرية 

محل 
  اإلقامة 

 12.437 89.87  145  الريف 
3.554 ** 601  0.01 

  13.774 85.54  458  احلضر 

أنه ال يوجد فرق دال إحصائًيا    تشير إلى  السابق  نتائج اختبار "ت" يف اجلدول 
(النوع   ملتغيرات  وفًقا  املبحوثني  درجات   متوسط  على    –بني  الكلية)  مقياس طبيعة 

اجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدام تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف 
 " كورونا  بعد خالل جائحة  "ت" = (Covid-19التعليم عن  قيم  بلغت  ، 0.375"، حيث 

) وفًقا لتلك املتغيرات، وهي قيم غير دالة إحصائًيا عند جميع مستويات الداللة 1.077
طبيعة الكلية) يف اجتاهات   –يعني عدم وجود تأثير ملتغيرات (النوع    املقبولة إحصائًيا؛ ما

ووسائل اإلعالم اجلديد املبحوثني نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات  
 " كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  هذا Covid-19يف  عدم صحة  ثبوت  وبذلك   ،"

  الفرض مع هذه املتغيرات.  
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اختب نتائج  تظهر  بني  كما  إحصائًيا  دال  فرق  وجود  السابق  اجلدول  يف  "ت"  ار 
محل    –جلامعينوع التعليم ا  –متوسطات درجات  املبحوثني وفًقا ملتغيرات (حالة املبحوث  

لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  اجتاهاتهم  مقياس  على  اإلقامة) 
جائحة   بعد خالل  عن  التعليم  اجلديد يف  اإلعالم  " ووسائل  "، حيث  Covid-19كورونا 

)  = "ت"  قيم  دالة  2.554،  2.794،  9.843بلغت  قيم  وهي  املتغيرات،  لتلك  وفًقا   (
، وجاءت الفروق بني املبحوثني لصالح الطالب مع 0.01=    إحصائًيا عند مستوى داللة 

متغير حالة املبحوث، وجاءت لصالح اجلامعات اخلاصة مع متغير نوع التعليم اجلامعي، 
ل  ملحوظ  وكانت  تأثير  وجود  يعني  ما  اإلقامة؛  متغير محل  مع  الريف  املقيمني يف  صالح 

املبحوث   (حالة  اجلامعي  –ملتغيرات  التعليم  املبحوثني    محل  –نوع  اجتاهات  اإلقامة) يف 
اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  استخدامهم  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  الدراسة  عينة 

"، وبذلك ثبوت صحة هذا Covid-19حة كورونا "اجلديد يف التعليم عن بعد خالل جائ
  الفرض مع هذه املتغيرات. 

عد تعديل صيغته  وعليه تتحقق صحة الفرض السابق جزئًيا، وميكن القبول به ب
مقياس  "  :كاآلتي على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 

قات ووسائل اإلعالم اجلديد  اجتاهاتهم نحو اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبي
" كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  بعض Covid-19يف  يف  الختالفهم  نتيجة   ،"

محل اإلقامة)، بينما ال   –نوع التعليم اجلامعي  –(حالة املبحوث    املتغيرات الدميوغرافية
نتيجة   نفسه،  املقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 

  طبيعة الكلية).  –الختالفهم يف بقية املتغيرات الدميوغرافية (النوع 

   خالصة نتائج الدراسة:  -خامس عشر -  

اختالف   - النتائج  (الطلبة  أظهرت  املبحوثني  استخدام  هيئة    - مستويات  أعضاء 
"جائحة   أثناء  بعد  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  التدريس) 

وهذا   التدريس كورونا"،  أعضاء هيئة  استخدام  ارتفاع مستوى  إلى  يشير  االختالف 
كورونا" بصورة  "جائحة  أثناء  بعد  التعليم عن  اإلعالم اجلديد يف  أكبر مما    لوسائل 

 عليه الطالب. 

(الطلبة   - املبحوثني  استخدام  ساعات  عدد  اختالف  إلى  النتائج  أعضاء    -وأشارت 
ا اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  التدريس)  أثناء  هيئة  يومًيا  بعد  عن  التعليم  يف  جلديد 

"جائحة كورونا"، وهذا االختالف يف الترتيب يشير إلى ارتفاع عدد ساعات استخدام 
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لتدريس لوسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد يومًيا أثناء "جائحة  أعضاء هيئة ا
  كورونا" بصورة أكبر من الطالب يف اجلامعات املصرية. 

ا - النتائج  (الطلبة  وأكدت  املبحوثني  بني  فى   - الختالف  التدريس)  هيئة  أعضاء 
عن   التعليم  إلى  التقليدي  التعليم  من  التحول  يف  وجود صعوبة  بُعد إقرارهم مبدى 

أثناء "جائحة كورونا"، وهذا االختالف يظهر ارتفاع مستوى وجود صعوبة يف التحول  
ورونا" لدى الطلبة بصورة من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد خالل "جائحة ك

 . أكبر من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية

(الطلبة   - املبحوثني  تباين موقف  اتضح  الت  –وقد  هيئة  استخدام أعضاء  دريس) من 
وسائل اإلعالم اجلديد خاصة "املواقع اإللكترونية التعليمية، واملنصات التعليمية مثل  

ذا التباين يأتي لصالح الطالب يف الوسيلتني، إدمودو وبالكبورد ومودل وغيرها"، وه
موقف   تباين  اتضح  بينما  الوسائل،  بقية  استخدام  من  موقفهم  تقارب  اتضح  بينما 

التواصل   –(الطلبة  املبحوثني   شبكات  استخدام  من  التدريس)  هيئة  أعضاء 
بوك   "الفيس  خاصة  كورونا،  جائحة  أثناء  بعد  عن  التعليم  يف   faceاالجتماعي 

bookال وإنستجرام  Telegramتليجرام  ،   ،Instagram  يأتي التباين  وهذا   ،"
مو  تباين  اتضح  كما  الشبكات،  استخدام هذه  التدريس يف  قف  لصالح أعضاء هيئة 

أعضاء هيئة التدريس) من استخدام منصات التواصل التعليمية    –املبحوثني (الطلبة  
ا التباين جاء "، وهذEdmodo، وإدمودو  Microsoft Teams"مايكروسوفت تيمز  

أعضاء   –لصالح الطلبة يف هذه املنصات، بينما جاء تباين موقف املبحوثني (الطلبة  
 Go to، وجو تو ميتنج zoomعليمية "زووم هيئة التدريس) من منصات التواصل الت

meeting.لصالح أعضاء هيئة التدريس يف هذه املنصات ،" 

أو   - املواقع  نوع  اختالفات يف  يبدو من  ما  اإلعالم اجلديد ورغم  التطبيقات ووسائل 
أعضاء هيئة تدريس)؛    –املستخدمة يف حتقيق التعليم عن بُعد لدى املبحوثني (طلبة  

يؤكد   ذلك  أن  فيروس  إال  انتشار  ذروة  أثناء  الدراسة  وتوقف  اإلغالق  ظروف  أن 
" التدريس  covid-19كورونا  هيئة  وأعضاء  الطلبة  من  كل  على  فرضت  قد   ،"

نفسها، خالل    بالدرجة  من  املتاحة  واملنصات  والتطبيقات  املواقع  استخدام  ضرورة 
لتلقي   الذهاب  يعوض  حتمي  كبديل  التعليمية،  املهام  يف  اجلديد  املناهج  اإلعالم 

 واملحاضرات واستكمال الفصل الدراسي باجلامعات.
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 –النفسية    –املعرفية    –كما أقر املبحوثون (بوجود) عديد من اإلشكاليات (التقنية   -
لتطبيقات ال املصرية  اجلامعات  وأساتذة  طلبة  استخدام  صاحبت  التي  سلوكية) 

 ". ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد خالل "جائحة كورونا

(الطلبة   - املبحوثني  استفادة  مستويات  اختالف  النتائج  هيئة    - وأظهرت  أعضاء 
بعد عن  التعليم  يف  املقدم  العملي  التطبيقي/  اجلانب  من  تطبيقات   التدريس)  عبر 

ووسائل اإلعالم اجلديد خالل "جائحة كورونا"، ويظهر هذا االختالف ارتفاع مستوى  
التطبيق اجلانب  من  املتحققة  عبر االستفادة  بعد  عن  التعليم  يف  املقدم  العملي  ي/ 

التدريس بصورة أكبر مما تظهره آراء  وسائل اإلعالم اجلديد يف رأي أعضاء هيئة 
تبا اتضح  كما  (الطلبة  الطالب،  املبحوثني  موقف  من    –ين  التدريس)  هيئة  أعضاء 

املق العملي  التطبيقي/  للجانب  أثناء ممارستهم  املبحوثني  تواجه  التي  دم الصعوبات 
كورونا"،   "جائحة  اجلديد خالل  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات  عبر  بعد  عن  التعليم  يف 

الع التطبيق  يف  "الصعوبة  مع  الطالب  لصالح  جاء  التباين  العلمية وهذا  للمادة  ملي 
املقدمة، والصعوبة يف شرح املادة العلمية للتجارب/ التطبيقات"، بينما اتضح أن هذا 

هي أعضاء  لصالح  جاء  رؤية  التباين  "صعوبة  هي:  أخرى  صعوبات  مع  التدريس  ئة 
الطالب   التأكد من شخصية  التصميم، وصعوبة  أثناء  التطبيقات  للتجارب/  الطالب 

 . يفات العملية"وحضوره إلجناز التكل

لتطبيقات   - املبحوثني  استخدام  معدل  بني  إيجابية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  كما 
عن   التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  كمستحدثات  ووسائل  تقبلها  نحو  واجتاهاتهم  بعد، 

"، ما يشير إلى حتقق Covid-19ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا " 
مد من  املهمة  اجلوانب  هذه  أحد  تبنته  الذي  واملبتكرات،  املستحدثات  انتشار  خل 

  الدراسة كإطار نظري. 

ات ووسائل اإلعالم وتبني وجود عالقة سلبية بني معدل استخدام املبحوثني لتطبيق -
هذا  صاحبت  التي  اإلشكاليات  نحو  واجتاهاتهم  بعد،  عن  التعليم  يف  اجلديد 

 " كورونا  جائحة  خالل  يعنيCovid-19االستخدام  ما  استخدام   "،  معدل  زيادة 
اإلشكاليات  انخفضت  كلما  بُعد  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  تطبيقات 

 التي صاحبت هذا االستخدام.

التي صاحبت  واتضح   - اإلشكاليات  نحو  املبحوثني  اجتاهات  بني  وجود عالقة سلبية 
واجتاها بعد،  عن  التعليم  يف  اجلديد  اإلعالم  ووسائل  لتطبيقات  تهم  استخدامهم 
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"،  Covid-19نحوها كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا "
هذا   صاحبت  التي  اإلشكاليات  انخفضت  كلما  أنه  يعني  لدى  ما  االستخدام 

 املبحوثني، كلما زادت اجتاهاتهم لقبولها كمستحدثات ومبتكرات للتعليم عن بعد. 

اجتاهات   - بني  سلبية  عالقة  وجود  صاحبت  وتبني  التي  اإلشكاليات  نحو  املبحوثني 
استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم عن بعد، واجتاهاتهم نحو 

ن بعد عبر بيئة اإلعالم اجلديد، ما يعني أنه كلما انخفضت  مستقبل عملية التعليم ع
اجتاهات زادت  كلما  املبحوثني،  لدى  االستخدام  هذا  صاحبت  التي  هم  االشكاليات 

 اإليجابية نحو مستقبل عملية التعليم عن بعد عبر بيئة اإلعالم اجلديد.

(اجتاهاتهم  - من  كل  يف  املبحوثني  بني  واضحة  فروق  وجود  النتائج  نحو   وأكدت 
اإلشكاليات التي صاحبت استخدامهم لتطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم  

بعد   ا  - عن  ووسائل  تطبيقات  تقبل  نحو  كمستحدثات  اجتاهاتهم  اجلديد  إلعالم 
بعد   عن  للتعليم  عبر   -ومبتكرات  بعد  عن  التعليم  عملية  عناصر  نحو  اجتاهاتهم 

تهم نحو مستقبل عملية التعليم عن بعد اجتاها  -تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد  
"، نتيجة  Covid-19عبر تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد) خالل جائحة كورونا " 

بعض يف  املبحوث    الختالفهم  (حالة  هي:  الدميوغرافية  التعليم    –املتغيرات  نوع 
نتيجة    –اجلامعي املقاييس،  نفس  على  بينهم  فروق  توجد  ال  بينما  اإلقامة)،  محل 

 طبيعة الكلية).  –فهم يف بقية املتغيرات الدميوغرافية (النوع الختال
  :توصيات الدراسة  

ن خالل التطبيقات والوسائل وجوب تبني اجلامعات املصرية نظم التعليم عن بعد م  -
اللوائح   ووضع  بها،  معترف  معتمدة  كاستراتيجية  اإلنترنت  شبكة  عبر  املتاحة 

حتقيق   يضمن  مبا  لها،  املنظمة  عناصر والقوانني  كل  يف  اجلودة  ومعايير  الفاعلية 
 العملية التعليمية.

ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة الستخدام املستحدثات واملبتكرات اإللكترونية  -
 والرقمية فى التعليم عن بُعد داخل مؤسسات التعليم اجلامعى املصرية. 

معات املصرية من تطوير القدرات البشرية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس باجلا -
وو تقنيات  أحدث  على  املستمر  التدريب  واملعلومات  خالل  االتصال  تكنولوجيا  سائل 

  وسبل االستفادة منها يف حتقيق أهداف العملية التعليمية.
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إعطاء مزيد من االهتمام والدعم املادي واملعنوي للطلبة واألساتذة لتشجيعهم على   -
و الرقمي،  التعليمي  املحتوى  ونشر  التقييم إنتاج  ومقاييس  اختبارات  إعداد 

 اإللكترونية. 

مؤسسات التعليم املصرية، خاصة اجلامعية، تدريس املناهج واملقررات ضرورة تبني   -
االتصال   ووسائل  وتقنيات  تطبيقات  استخدام  مهارات  إلتقان  الدارسني  تؤهل  التي 

 اإللكترونية احلديثة يف التعلم عن بعد بعّدها مقررات أساسية إلزامية.

وآلي - بأساليبها  التعليمية  العملية  دعم  أهمية  على  (التعليم التأكيد  التقليدية  اتها 
تعني   ال  إذ  بعد؛  عن  التعليم  ووسائل  أساليب  تفعيل  مع  جنب  إلى  جنًبا  املواجهي) 

 املطالب باعتماد استخدام األخيرة، اإلهمال أو إلغاء األولى.
  

 مراجع الدراسة
 
مجلـة العلـوم دراســة مقارنــة"،  –)، "الجیــل الثــاني للویــب وأدواتــھ 2009) رحاب فایز أحمــد وأحمــد فــایز أحمــد. (1(

  .76-1) ص ص2009)، (جامعة بني سویف: كلیة اآلداب، أبریل 14، المجلد الثاني، العدد (اإلنسانیة

(2) Digital. (2019), Global Digital Overview, Digital Report, 31/1/2019, Available at: 
https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview.    

على   –  19كوفید    –)، "تأثیر جائحة كورونا  2020) المركز الدیموقراطي العربي، وجامعة أیدن اسطنبول بتركیا. (3(
، (ألمانیــا: بــرلین، 2020أغســطس  7، ولي العلمــي االفتراضــيأعمــال الملتقــى الــدرؤى وحلــول"،  –لــیم األســرة والتع

  .4المركز الدیموقراطي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة) ص

(4) Ahmed, K & Ainebyona, G. (2020), "Investigating the Effects of Social Media on 
the Education of University Students in Hargeisa, Somalilan", American Research 
Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS), Volume (03), Issue (02), 
February-2020, pp.66-76, Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/339749579.    

لیة المستخدمة في التعلیم اإللكتروني خــالل جائحــة )، "تقییم األسالیب االتصا2020) میرھان محمد السید طنطاوى. (5(
، العــدد التاســع، الجــزء مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطدراسة حالة"،    -كورونا ومدى فاعلیتھا لدى الطالب  

  .465 -431م) ص ص2020ریة للعالقات العامة، أكتوبرالثاني، السنة الثامنة، (الجیزة: الجمعیة المص

جامعة  – 19 -كوفید-)، "التعلیم عن بعد "اإللكتروني" في ظل جائحة كورونا 2020بد القادر منصور. () منصور ع6(
) علـى األسـرة 19أعمـال الملتقـى الـدولي العلمـي االفتراضـي، تـأثیر جائحـة كورونـا (كوفیـد  األقصى بغزة أنموذًجا"،  



 

 
3772 3772 

 
لدیموقراطي للدراســات االســتراتیجیة والسیاســیة ، (ألمانیا: برلین، المركز ا2020أغسطس    7،  رؤى وحلول  –تعلیم  وال

  .53 -40واالقتصادیة) ص ص

مجلـة القـانون )، "التعلیم عن بعد في التجربــة المغربیــة فــي ظــل الــال مســاواة الرقمیــة"،  2020) سعید الشرقاوي. (7(
  م).2020، العدد السادس، (ألمانیا: المركز الوطني الدیمقراطي، أبریلالدستوري والعلوم اإلداریة

(8) Joshi E Raghavan, Chithra And Mariappan. (2019), "'Social Media as a 
Pedagogical Tool for Universities", Available at: https://www.researchgate.net/ 
publication /331546398.    

 -علیم اإللكتروني )، "وسائل اإلعالم الجدید ودورھا في التعلیم والت2019ید، فایزة مزاري. () فریدة فالك، فایزة بوز9(
، العدد السادس، (المؤسسة العربیة للتربیــة المجلة العربیة لإلعالم وثقافة الطفلالمنصات التعلیمیة اإللكترونیة نموذجا"،  

  .www.aiesa.org م)، متاح على:2019والعلوم واآلداب ، فبرایر 

(10) Aamir, M. (2019), "Use of Facebook in Distance Learning", Available at : 
https://www.researchgate.net /publication/338824290.  

، (الجزائــر: رسـالة ماجسـتیرلعــالي"،  )، "تأثیر تكنولوجیا التعلیم عن بعد على جودة التعلیم ا2019) آمال بلمانع. (11(
 ).20019سیلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة محمد بوضیاف بالم

)، "واقع التعلــیم اإللكترونــي مــن وجھــة نظــر أعضــاء ھیئــة التــدریس 2019) المبروك أبو بكر لمجاور العبیدى. (12(
، 37، العددریخیة واالجتماعیةمجلة الدراسات التایة مطبقة على كلیتي اآلداب والھندسة"،  دراسة میدان  –بجامعة طبرق  

  .http://search.mandumah.com/Record/1008928، متاح على: 267-239ص ص

)، "صعوبات توظیف التعلیم اإللكتروني من وجھة نظــر أســاتذة التعلــیم العــالي 2019) وسیلة بن عامر وآخرون. (13(
)، (المؤسسة العربیــة للتربیــة والعلــوم واآلداب ، فبرایــر 7، العدد (المجلة العربیة للتربیة النوعیةة الجزائریة"،  بالجامع
  .www.aiesa.org ، متاح على: 138-115م) ص ص 2019

(14) Dash. (2019), "Perception towards quality and effectiveness of social work 
education through open and distance learning- A study in Delhi", Asian 
Association of Open Universities Journal, Vol.14, No.1, 2019, pp.64-83. 
Available at: https://www.emerald.com/insight/ content/ doi/10.1108/AAOUJ-06-
2019-0023/full/pdf. 

(15) Traifeh ,h, tareaf ,r, and Meinel.c (2019), "e- learning experiences from the Arab 
world", the 2nd international conference on advanced research in education, 
Paris, November 22-24, available at: 
https://www.researchgate.net/publication/337464887. 



                3773 

 
(16) Kaban ,A. Adiguzel ,t. And Özaydın.(2019), "Responsive Open Learning 
Environment in a Higher Education Institution: A Case Study", Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/334386125. 

الجزائریــة )، "استخدام تطبیقات اإلعالم الجدید في العملیة التعلیمیة في الجامعة 2018إیمان حسني، آمنة ساحالي. (  17
، (الجزائر: جامعــة العربــي بــن مھــدي أم البواقي،كلیــة العلــوم  رسالة ماجستیرشبكات التواصل االجتماعي  نموذجا"،    -

 م).2018االجتماعیة واإلنسانیة، 

(18) Tat-Sheung Au, & T.M Wong.(2018), "Student persistence in open and distance 
learning: success 

factors and challenges, Asian Association of Open Universities Journal, Vol.13 
No.2, 2018 pp.191-202, Available at: http://eprints.mdx.ac.uk/26545. 

(19) Kuruppuarachchi, J & Karunanayake, C (2017), "Student characteristics and 
knowledge on ODL 

concepts at first registration- A case study from OUSL, Asian Association of Open 
Universities Journal, 

Vol. 12 No. 1, pp.41-51, avaliable at; 
https://www.researchgate.net/publication/319913706. 

(20) Mayende, G. Prinz, A and Isabel G. (2017), "Improving Communication in 
Online Learning Systems, In Proceedings of the 9th International Conference on 
Computer Supported Education (CSEDU-2017), Volume (1), pp.300-307, 
avaliable at: https://www.researchgate .net/publication/314676933. 

(21) Leon Rothkrantz. (2016), "On the Use of Social Media in Distance Learning", A 
Conference Paper Proceedings of the 17th International Conference on 
Computer Systems and Technologies. June 2016, pp.347–354, avalaible at: 
https://doi.org/10.1145/2983468.2983514. 

) ، "أثر التفاعل ببیئة التعلیم اإللكتروني فى تنمیة األداء األكادیمي ومھــارات االتصــال 2016) محمد أحمد نوبي. (22(
، متـــــاح علـــــى: 34-15)، ص ص140، العـــــدد (مجلــــة رســــالة الخلـــــیجلـــــدى طلبـــــة الدراســـــات العلیـــــا"، 

researchs/140/ 14001.pdfabegsjournal/ https://storage.googleapis.com/ 

)، "دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعلیم اإللكترونــي لــدى الطلبــة 2016سامیة عواج، وسامیة تبري. (  -  23
أبریل، ( طرابلس: مركــز   24  –  22لوجیا الرقمیة،  التعلم في عصر التكنو  -المؤتمر الدولي الحادي عشر  الجامعیین"،  

 .https://jilrc.com/wp-content/uploads/2016/05) متاح على: م2016جیل البحث العلمي، 



 

 
3774 3774 

 
(24) Dondorf,T. Nacken, H., and Breuer ,R. (2016), "classroom vs. E-learning: a 
case study on the performance of students in different learning scenarios, Available 
at: https://www.researchgate.net/ publication/305708293. 

)، "واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملیة التعلیمیــة بجامعــات 2014) خدیجة عبد العزیز إبراھیم. (25(
 .476-413م، ص ص 2014، العدد الثالث، یولیو 22، مجلد مجلة العلوم التربویةة میدانیة"، دراس -صعید مصر

(26) Dahalan.N., Hasan.H., Hassan,F., Zakaria,Z and Nour. M. (2013), "Engaging 
Students On-line : Does Gender Matter in Adoption of Learning Material Design", 
World Journal on Educational Technology, Vol.5, Issue.3, pp.413-419,Available 
at: https://www.academia.edu/34878025. 

(27) Cimermanova,I. (2013), "E- communication in e- learning", European 
Scientific Journal, October.2013 edition, vol.9, No.28, Available at: 
http://eujournal.org/index.php/ esj/article/ view/1909. 

المجلـة لكتروني لتحقیق معاییر الجودة في العملیة التعلیمیة"،  )، "توظیف التعلیم اإل2012) ریھام مصطفى أحمد. (28(
  https;//www.pua.edu.egاح على: ، مت20-1)، ص ص9، العدد (العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي

)، "تصــورات مســتقبلیة الســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال فــي 2010) محمد الزبون، وصــالح عبابنــة. (29(
  م. 2010، 3، العدد 24، مجلد العلوم اإلنسانیة -بحوث ومقاالت مجلة جامعة النجاح لألبحاث  تطویر النظام التربوي"، 

جامعــة  –المعوقــات والحلــول  –ي ظل جائحــة كورونــا )، "التعلیم الجامعي ف2020ساعدي. () محمد كریم خلف ال30(
 –) علـى األسـرة والتعلـیم 19أعمال الملتقى الدولي العلمي االفتراضي، تأثیر جائحة كورونـا (كوفیـد میسان أنموذًجا"،  

ــا: بـــرلین، المركـــز الـــدیموقراطي للدراســـات 2020أغســـطس  7، رؤى وحلـــول ــیة ، (ألمانیـ االســـتراتیجیة والسیاسـ
  .103 -55ة) ص صواالقتصادی

  .434 -433، ص صمرجع سابق)، 2020) میرھان محمد السید طنطاوي. (31(

(32) Sid Hatem. (2019), “E-Learning And Some Models And Pilot Experiences”, 
Route Educational & Social Science Journal, Volume (6), No.(3) ; February 2019, 
pp.23:42, available at:www.ressjournal.com /Makaleler/293223133_1.pdf. 

  .434، صمرجع سابق)، 2020) میرھان محمد السید طنطاوي. (33(

  .446، صالمرجع السابق نفسھ)، 2020) میرھان محمد السید طنطاوي. (34(

(35) Decca,  A. (2007), "Sad Lon off and get out", New statesman, 127 (4401) , 
EBSC host , An (1170619). De-Gracia, M.; Angland, V. 

(36) Rogers, E.M. (2003). Ibd, p.5. 



                3775 

 
(37) Rogers, Everett and Floyd shoemaker. (1971), "communicstion innovation 
across cultural appro- ach ،New York, free press, cultural approach, New York, free 
press 

(38) Remy, S. (2001), "The relationship of internet use and the growing of 
psychological and social identity". DAI (B), Vol.54, No.4.  

 .210م) ص2001، (اإلسكندریة: مكتبة اإلشعاع، ""نظریات االتصال)، 2001محمد محمد عمر الطنوبي. (  (39)

(40) Rogers, Everett and Floyd shoemaker(1971) ,communicstion innovation across 
cultural appro- ach ،New York, free press 

كتــب، "، ترجمــة ســامي ناشــد، (القــاھرة: عــالم الاألفكـار المسـتحدثة وكیـف تنشـر)، "1991إفریــت روجــرز. (  (41)
 .116 – 111م) ص ص1991

(42) Keth j. Anderson. (2001), "internet use Among Colege students: An exploratory  
study", Journal of American college health, vol.(50), no.(1), pp.6:21. 

(43) Keth j. Anderson. (2001), Ibd, pp 6:21 

 .116 – 111، ص صمرجع سابق)، 1991إفریت روجرز. (  (44)

(45) Keth j. Anderson. (2001), Op.Cit, pp 6:21. 

(46) Robert Kraut, and others, (1998), "Internet Paradox A Social Technology That 
Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?, American 
Psychologist, Vol.(53), No.(9), pp.1017-1031. 

(47) Keth j. Anderson. (2001), Op. Cit, pp.6:21. 

-https//portal.mohesr.gov.eg/ar  متـاح علـى:)،  2018حصاد أداء وزارة التعلیم العــالي خــالل عــام (  (48)
eg/Documents/Achievements-mohe-2018.pdf4 – 1، ص ص. 

)(-  س. جامعة عین شم -كلیة الدراسات العلیا للطفولة -أ.د/ اعتماد خلف معبد: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال  

البحریة    -     األكادیمیة  االتصال،  وفنون  اإلعالم  كلیة  وعمید  اإلعالم،  أستاذ  یوسف:  إسماعیل  محمد  حنان  أ.د/ 
  بالسادس من أكتوبر.

  جامعة عین شمس. -كلیة التربیة النوعیة -أ.د/ سالم أحمد عبده: أستاذ ورئیس قسم اإلعالم التربوى -    

الطنبار أ.د/    -     الرحمن  أستاذيفاتن عبد  األطفال  :  وثقافة  للطفولة    -اإلعالم  العلیا  الدراسات  جامعة عین    -كلیة 
  شمس.

 جامعة عین شمس.   -كلیة الدراسات العلیا للطفولة -أ.د/ محمود حسن إسماعیل: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال -    



 

 
3776 3776 

 
 قاھرة. جامعة ال –أ.د/ ھویدا سید مصطفى: أستاذ اإلعالم، وعمید كلیة اإلعالم  -    

  أ.د/ محمد سعد إبراھیم. أستاذ اإلعالم، وعمید المعھد الدولي العالي لإلعالم بالشروق.  -    

جامعة    -كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بنات بالقاھرة    -أ.د/ محمد شعبان وھدان: أستاذ الصحافة واإلعالم    -    
  األزھر. 



A scientific journal issued by Al-Azhar University, Faculty of Mass Communication

Journal of Mass Communication Research «J M C R»

International Standard Book Number «Paper Edition»9297- 1110

International Standard Book Number “Electronic Edition” 2682- 292X

Deposit - registration number at Darelkotob almasrya /6555

Issue 55  October 2020 - part 6

Chairman: Prof.Ghanem Alsaaed

Managing Editor: Dr.Mohamed Fouad El Dahrawy

Editorial Secretaries:

- Al-Azhar University- Faculty of Mass Communication.
- Telephone Number: 0225108256
- Our website: http://jsb.journals.ekb.eg

Correspondences
- E-mail: mediajournal2020@azhar.edu.eg

Assistants Editor in Chief:

Prof.Fahd Al-Askar
- Vice-President of Imam Muhammad bin Saud University for Graduate Studies and Scientific 
Research (Kingdom of Saudi Arabia)

Prof.Abdullah Al-Kindi 
- Professor of Journalism at Sultan Qaboos University (Sultanate of Oman)

Prof. Arafa Amer
- Professor of Radio,Television, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Prof.Jalaluddin Sheikh Ziyada
 - Dean of the Faculty of Mass Communication, Islamic University of Omdurman (Sudan)

Editor-in-chief:Prof. Reda Abdelwaged Amin
Vice Dean, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Lecturer at Public Relations and Advertising Department, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Dean of the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Designed by : Mohammed Kamel - Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Mustafa Abdel-Hay:
 Dr. Ramy Gamal: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Ibrahim Bassyouni:

Language checker: Gamal Abogabal:Demonstrator at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Reviews, 
Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing


