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 امللخص

 ُبعاد  عان  اجتاهاات الا ج ماةعاة الشارحنوة لاو ال علاو        عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
(، باسا خدا  الريةاة املساافات امل سااوية ياهرياا       COVID-19) كوروناا  فاوو   الن شاار  املصاحب

 ُعماان  سلطنة يف الشرحنوة والالبة  ةن ال ج ماةعة ( الالبا 410لثوس ون، إذ تكونت عونة الدراسة ةن )
درماة إجتاهاات الا ج اعاةعاة لاو       أن إىل الن ااج   وأشاارت  ،2019/2020 الدراسا   العا  خ ل

(، كما أيهارت  %54( بنسبة ةئوية )5.92ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا  )حمايدا ( مب وسط حساب  بلغ )
الن اج  ومود فروق ذات داللة إحصاجوة يف درمة االجتااه لاو ال علاو  عان ُبعاد تعاز  ملا  و اعان          

السنة الدراساوة لصااحل السانة ا،وىل، وملا  و ال خصاص الدراسا  لصااحل        ولصاحل الذكور، ومل  و 
الكلوات اإلنسانوة، وعد  ومود فروق تعز  مل  و ال حصول الدراس ، كما الرح الط ج جمموعة ةان  
ا،سااباج الاال جتعاال االجتاهااات ساالبوة أو إمابوااة لااديه ، وت  احناا اح تو ااوات ت  اامن جمموعااة    

ةس و  ال علو  عن ُبعد يف اعاةعات ويف عدة جماالت ةنها: ال دري ، ال ةوي ،  اإلس اتوجوات ل حسني
 ال أهول وال دريب، ال خطوط، والدافعوة.

فاوو  كوروناا، الريةاة املساافات امل سااوية       ال علاو  عان ُبعاد،    اإلجتاهات، :الدالة الكلمات
 ياهريا ، ثوس ون.

A'Sharqiyah university student’s attitudes towards distance 
education during the spread of Coronavirus  

using the equal-appearing intervals method 

Sharif Alsoudi  &  Amjad Joma 

Abstract 
This study aimed to explore A'Sharqiyah university student’s attitudes towards 

distance education during the spread of the Coronavirus (COVID-19), using the equal-
appearing intervals method of Thurston, where the study sample consisted of (410) male 
and female students from A'Sharqiyah University in the Sultanate of Oman during the 
academic year 2019/2020, The results indicated to the degree of attitudes towards distance 
education was medium, with an average of (5.92) with a percentage (54%), as are the 
results was show  of statistically significant differences in the degree of attitudes towards 
distance education Attributed to the variable of sex and for the benefit of males, and the 
variable of the academic year in favor of the first year, and the variable of specialization for 
the benefit of humanities colleges, and recommendations were proposed that include 
strategies to improve the level of distance education In universities and in many areas, 
including: teaching, evaluation, qualification and training, planning, and motivation. 

Key words: Attitudes, Distance Education, Coronavirus, Equal-appearing intervals 
method, Thurston.
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 :مقدمة

شهدت اعاةعات يف خم لف ألاء العامل ةنذ أواجل فصل الربوا  ةان العاا  اياال      
حتوال  كبوا  وسريعا  غو ةسبوق يف الريةة ال علو  لديها؛ بسبب الظروف املصاحبة  2020

(، إذ أ بح لزاةا  على مجو  الدول تطبوا  ةبادأ   COVID-19إلن شار فوو  كورونا )
حد ةن ان شار هذا املار،، فةاد دأبات اعاةعاات علاى اسا مرار       ال باعد االم ماع  لل

عملوة ال علو  بال زاةن ة  تطبو  ال باعد االم ماع ، وذلك ةن خ ل ال علو  عان ُبعاد   
عرب شبكة اإلن نت، وباس خدا  ةصادر ة نوعة لل علو  )البث املباشر، الفوديو، العرو، 

ا ل حةوا  أهاداف الا علا  املرماوة ةان مهاة،       ال ةدميوة، املةاال  الصوتوة...(؛ ساعوا  ةنها  
واحملافظة على س ةة الط ج واملدرسني ةن مهة أخر ، وبسبب هذا ال حاو ل املفاام    
والسري  يف الريةة ال علو  لو تويوف اإلن نات؛ يهارت العدياد ةان ال حاديات لاد        

ل دريساوة  الط ج وأع اء اهلوئات ال دريسوة على حاد  ساواء، إذ أشاار أع ااء اهلوئاة ا     
ةن خ ل االم ماعات واملسوحات الل ت إمراؤها بداياة   -والط ج يف ماةعة الشرحنوة 
إىل جمموعة الصاعوبات وال حاديات أهمهاا: عاد  املعرفاة       -اعاجحة للط ج واملدرسني

الكافوة لد  املدرسني بال علو  عرب االن نت، باإلضافة الف ةاره  إىل العديد ةن املهارات 
الل متكن ه  ةن إعداد وتنفوذ الدرو ، وحل املشاكل ال ةنوة الل تاوامهه ، كماا   ال ةنوة 

أيهر الط ج حتديات ت عل  جبودة شبكة االن نت يف بعض املناال  الساكنوة، باإلضاافة   
إىل عد  إملاةه  الكايف باملعرفة واملهارة ال ةنوة ال زةاة مل ابعاة دروساه ، وال  لاب علاى      

 فنوة الل توامهه  أثناء تلةوه  لل علو .املشاكل ال ةنوة ال
( يف دراسة حناةت بها هادفت إىل ال عار ف علاى ةعوحناات     2020) Baoتشو باو 

ال علو  عن ُبعد يف ماةعة بكني الصونوة، وةناحنشة كوفوة تنفوذ اس اتوجوات تعلو  عن ُبعد 
إذ أشاارت ن ااج    تزيد ةن فاعلوة ال علو  عرب اإلن نت، وحتسني اجتاهات الط ج لوه، 

( ةن ال ج ماةعة بكني ال ميولون إىل ال علو  عن ُبعد، ويف الون  %60الدراسة إىل أن )
ال علو  االع وادي داخل الفصول الدراسوة، وكانت أه  ال حديات الل توامهة الطا ج  

ه  حتديات تةنوة تشا ولوة، باإلضاافة إىل الصاعوبات الناجتاة عان عاد  وماود ةوحناف         
وةشاكل ت عل  يف عد  االن باط الذات ، واحن حات الباحثاة جمموعاة ةان     تعلوم  مود، 

االس اتوجوات الل تزيد ةن فاعلوة ال علو  عرب اإلن نت أهمها: ايرص علاى ال صامو    
اعود للدرو  عن ُبعد، تةادي  الادع  الكاايف ،ع ااء اهلئواات ال دريساوة والطا ج،        

 ةلول ةن حنل  الط ج، ووضا  خطاة الاوار     ال حك  يف سرعة ال علو  عرب اإلن نت لل
 خا ة بإدارة ال علو  يف ا،زةات املفامئة.

( ةن خ ل دراسة نظرية هدفت إىل الكشف عان  2020) Hughesوير  هوكوز 
اآلثار امل تبة على ان شار فوو  كورونا لل علو  عن ُبعد وةس ةبل ال علاو  يف العاامل، أن   

لعاامل ن وجاة ان شاار فاوو  كوروناا أد  إىل توساو        اغ ق املؤسسات ال علوموة حول ا
الفجوات يف ال علو  بني املؤسسات الل مت لك بنوة  تعلوموة  حنوية  وةؤهلة ، وا،خار  الال   
تف ةر هلا، وعلوه مد بعض الط ج أنفسه  حند فةدوا ال علو  بسبب عاد  توا اله  ةا     

االس فادة ةن اإلن نات السا مكال   املدرسني، وإل اء عملوة تةوميه ، وعد  حندرته  على 
تعلومه ، وأن ال حديات الل تصاحب ال علو  عن ُبعد أثناء أزةة كوروناا هلاا أثار سال      
على ةس و  الصحة النفسوة لد  الط ج، إذ تعد املؤسسات ال علوموة ةان أها  أةااكن    

دا  ةان  ال فاعل االم ماع ، وبال ال  يظهر الط ج ن وجة إغ ق ةؤسساات ال علاو  ةزيا   
الشعور بالوحدة والعزلة االم ماعوة والةلا  أكثار ةان أي وحنات  ة اى، وأن عملواات       
ال ةوو  خا ل ال علاو  عان ُبعاد تاؤدي إىل تعزياز ةفهاو  ال علاو  ةان أمال االخ باار            

(Teach‐ to‐ the‐ Test       مما يؤثر بشكل سال  علاى اجتاهاات الطا ج لاو هاذا )
أ ال علو  ةد  ايواة، والذي يعد ةان أها  ركااجز    النوع ةن ال علو ، وحيد ةن ان شار ةبد

 ال علو  يف الةرن ايادي والعشرين.
( باس ط ع هدف إىل تةصا  اآلثاار   2020) Hopelabوحناةت ةؤسسة هوب ج 

النفسوة لل علو  عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات ا،ةريكواة، وأيهارت ن ااج  االسا ط ع     
لنفساوة باني الا ج اعاةعاات؛ بسابب ةاا       تفاحنما  واضحا  يف ةؤشرات ةس و  الصحة ا

يوامه الط ج ةن حتديات مديدة وةعةدة ةثل: ال كو ف ة  ال علو  عن ُبعد، العزلة عان  
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ه  حتديات تةنوة تشا ولوة، باإلضاافة إىل الصاعوبات الناجتاة عان عاد  وماود ةوحناف         
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لعاامل ن وجاة ان شاار فاوو  كوروناا أد  إىل توساو        اغ ق املؤسسات ال علوموة حول ا
الفجوات يف ال علو  بني املؤسسات الل مت لك بنوة  تعلوموة  حنوية  وةؤهلة ، وا،خار  الال   
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االس فادة ةن اإلن نات السا مكال   املدرسني، وإل اء عملوة تةوميه ، وعد  حندرته  على 
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( باس ط ع هدف إىل تةصا  اآلثاار   2020) Hopelabوحناةت ةؤسسة هوب ج 

النفسوة لل علو  عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات ا،ةريكواة، وأيهارت ن ااج  االسا ط ع     
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ا،حنااران، املخاااوف امل علةااة بالصااحة وا،ساارة والوضاا  املااال ، كمااا وأشااارت ن اااج   
  ( ةن الا ج اعاةعاات ا،ةريكواة يشاعرون بالوحادة والةلا      %79االس ط ع إىل أن )

الناجتني عن العزلة االم ماعوة يف يل اغا ق اعاةعاات، وأن اجتاهاات الطا ج كانات      
ةنخف ة لو ال علو  عن ُبعد بسبب  اعوبة ال كو اف ةا  الوضا  اعدياد والطاار  يف       

 الريةة تلةوه  ل علومه .
( يف دراساة هادفت إىل   2016) Zabadi & Al-Alawiويشو زبادي والعلوي 

ج ماةعة ال كنولوموا وا،عمال يف اململكة العربواة الساعودية   الكشف عن اجتاهات ال 
( الالبا  والالبة  ةن أرب  كلوات، 371لو ال علو  اإللك ون ، باس خدا  عونة ةكونة ةن )

وباس خدا  ةةوا  اجتاهات بطريةاة لوكارت ساسا  ال ادري ، إىل أن اجتاهااته  كانات       
وا  بني الذكور واإلناا  يف االجتاهاات لاو    إمابوة ة وسطة، وأنه يومد فروق دالة إحصاج

Ahamad & Aqil (2015 )ال علو  عن ُبعد لصاحل الذكور، كما ويشو أمحد وعةوال  
( يف اهلناد لاو   Integralيف دراسة هدفت إىل تةص  اجتاهات ال ج ماةعة ان وجارال ) 

اجتهااته  كانات    ( الالبا  والالبة ، إىل أن 200ال علا  عن ُبعد، باس خدا  عونة ةكونة ةن )
إمابوة إىل حد  ةا، وأنه ال تومد فروق ذات داللة إحصااجوة باني اجتاهاات الطا ج لاو      

 ال علو  عن ُبعد تعز  مل  وات: اعن ، الكلوة، الديانة.
 أسالوج  اسا خدةا ( اللاذان  2012)Petel & Chauhan وشاوهان  بو ل ويشو

 لاو  الزراعاة  ال ج كلوة اجتاهات عن للكشف ةةوا  بناء يف ياهريا  امل ساوية املسافات
( فةرة، إىل أن املةواا  ي م ا    24( فةرات ت ان ةاؤها ةن )8ُبعد باس خدا  ) عن  وال عل

مبةداٍر ةةبوٍل ةن الثبات، حوث بل ات حنوماة ةعاةال ثباات ال جزجاة النصافوة للمةواا         
اج  دراسا هما  (، باإلضافة ل م عه مبةدار كاف  ةن  دق احمل و ، كما وأشارت ن 0.72)

إىل أن اجتاه الط ج لو ال علو  عن ُبعاد كاان ة وساطا . وتشاو ن ااج  دراساة حناا  بهاا         
( إىل أن أه  ا،ساباج الال   2010)Uzunboylu &  Tuncay تونساي واوزونبول  

أدت الجتاهات ال ج اعاةعات السلبوة وحنلةه  لو ال علو  عن ُبعد ها : عاد  وماود    
، ضو  الوحنت، انعدا  ال فاعل االم ماع ، باإلضافة للةل  النات  ةواحنف تعلوموة حةوةوة

عن االخ بارات اإللك ونوة، وعد  ال مكن ةن املهارات ال ةنوة ال زةاة إلمتاا  ال علاو .    
( إىل أن ةان أها  أساباج    2004) Berge & Huangكل ةن بوغ وهونغ  وكما ويش

لسلبوة لوه لد  الا ج اعاةعاات ها :    الةل  النات  عن ال علو  عن ُبعد واالجتاهات ا
اخنفا، الدافعوة، ساوء تصامو  املةاررات ال علومواة، ضاو  الوحنات و اعوبة تنظوماه،         

 ت ارج ال علو  ة  ةها  العمل وا،سرة.
ال ساوما يف يال ماجحاة    -ي حظ ةن الدراساات الساابةة أن لل علاو  عان ُبعاد      

  ال ج اعاةعات، أهمها تلك الال  جمموعة ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة لد -كورونا
ت عل  بأساباج: انعادا  ال فاعال االم مااع ، والةلا ، واخنفاا، الدافعواة، ا،ساباج         
الصحوة؛ مما سوؤثر تباعا  على اجتاهاته  لو ال علو  عن ُبعاد، وةان ثا  علاى حتصاوله       

ساني  ا،كادمي ، لذا فإن ال عرف على هاذه االجتاهاات، وحماولاة حتساونها سوساه  يف حت     
 ةس و  ال حصول ا،كادمي ، ويةلل ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة أثناء ماجحة كورونا.

 مشكلة البحث

( COVID-19) فااوو  كورونااا  يف ضااوء املخاااوف امل زاياادة بشااأن ان شااار  
ال علو  العاال  أبوابهاا اسا جابة    ةؤسسات  تالح واء الفوو ، أغلةالعاملوة والدعوات 

ت ملوامهة ةثل هذا ال حدي إىل اس مرار ال علو  ةن خ ل تويوف ل لك الدعوات، وعأ
ال علو  عن ُبعد؛ ععل ال علو  أكثر ةرونة  ال سوما يف يال هاذا الظارف الاذي ال ميكان      
ال نبؤ ب طوراته وتداعواته املس ةبلوة، واس جابت ماةعاة الشارحنوة ك وهاا ةان اعاةعاات      

ا الظرف الطار ، ةن خ ل ال وم ه لو ال علاو   الُعمانوة وماةعات العامل لل عاةل ة  هذ
عن ُبعد باس خدا  الرق تعلو  وتةوي  خم لفة ةناسبة لل عاةل ة  هاذا الظارف، وبشاكٍل    
ي من حتةو  أهداف ون امات املةررات ال علوموة املخ لفة، إال أن هذا النمط ةن ال علاو   

ا وأن هاذه ال جرياة تعاد    أد  لربوز العديد ةن ال حديات الال تواماه الطا ج ال ساوم    
مديدة والارجة علوه ، وت عل  هذه ال حديات باعانب ال ةين الفين، أو املخااوف والةلا    
النات  عن عد  حتة  أهداف ال علاو ، أو تلاك امل علةاة بعاد  واحنعواة عملواات ال ةاوي         
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عن االخ بارات اإللك ونوة، وعد  ال مكن ةن املهارات ال ةنوة ال زةاة إلمتاا  ال علاو .    
( إىل أن ةان أها  أساباج    2004) Berge & Huangكل ةن بوغ وهونغ  وكما ويش

لسلبوة لوه لد  الا ج اعاةعاات ها :    الةل  النات  عن ال علو  عن ُبعد واالجتاهات ا
اخنفا، الدافعوة، ساوء تصامو  املةاررات ال علومواة، ضاو  الوحنات و اعوبة تنظوماه،         

 ت ارج ال علو  ة  ةها  العمل وا،سرة.
ال ساوما يف يال ماجحاة    -ي حظ ةن الدراساات الساابةة أن لل علاو  عان ُبعاد      

  ال ج اعاةعات، أهمها تلك الال  جمموعة ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة لد -كورونا
ت عل  بأساباج: انعادا  ال فاعال االم مااع ، والةلا ، واخنفاا، الدافعواة، ا،ساباج         
الصحوة؛ مما سوؤثر تباعا  على اجتاهاته  لو ال علو  عن ُبعاد، وةان ثا  علاى حتصاوله       

ساني  ا،كادمي ، لذا فإن ال عرف على هاذه االجتاهاات، وحماولاة حتساونها سوساه  يف حت     
 ةس و  ال حصول ا،كادمي ، ويةلل ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة أثناء ماجحة كورونا.

 مشكلة البحث

( COVID-19) فااوو  كورونااا  يف ضااوء املخاااوف امل زاياادة بشااأن ان شااار  
ال علو  العاال  أبوابهاا اسا جابة    ةؤسسات  تالح واء الفوو ، أغلةالعاملوة والدعوات 

ت ملوامهة ةثل هذا ال حدي إىل اس مرار ال علو  ةن خ ل تويوف ل لك الدعوات، وعأ
ال علو  عن ُبعد؛ ععل ال علو  أكثر ةرونة  ال سوما يف يال هاذا الظارف الاذي ال ميكان      
ال نبؤ ب طوراته وتداعواته املس ةبلوة، واس جابت ماةعاة الشارحنوة ك وهاا ةان اعاةعاات      

ا الظرف الطار ، ةن خ ل ال وم ه لو ال علاو   الُعمانوة وماةعات العامل لل عاةل ة  هذ
عن ُبعد باس خدا  الرق تعلو  وتةوي  خم لفة ةناسبة لل عاةل ة  هاذا الظارف، وبشاكٍل    
ي من حتةو  أهداف ون امات املةررات ال علوموة املخ لفة، إال أن هذا النمط ةن ال علاو   

ا وأن هاذه ال جرياة تعاد    أد  لربوز العديد ةن ال حديات الال تواماه الطا ج ال ساوم    
مديدة والارجة علوه ، وت عل  هذه ال حديات باعانب ال ةين الفين، أو املخااوف والةلا    
النات  عن عد  حتة  أهداف ال علاو ، أو تلاك امل علةاة بعاد  واحنعواة عملواات ال ةاوي         
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لظروف، املصاحبة لل علو  عن ُبعد، أو الةل  والشعور بالعزلة االم ماعوة املصاحبة هلذه ا
وةن شأن هذه ال حديات أن تؤثر بشكل ةباشر أو غو ةباشر على اجتاهات الط ج لاو  

 هذه الطريةة ةن ال علو .
تلعب االجتاهات دورا  كبوا  وةاؤثرا  يف سالوا اإلنساان الاذي يظهاره لاو أةاور        

مكناة إذا  حواته املخ لفة، إذ ي جه الفرد لو ةوضوعا  ةعونا  ويعب ر عنه بكافة السالوكات امل 
كان ميلك إجتاها  إمابوا  لو ذلك املوضوع، كما أنها ت ف  على إدراا الفرد ةعنى يساعد 
على اجناز الكثو ةن ا،هداف، وتعب ر االجتاهات عان ةشااعر وأفكاار الفارد جتااه شاوئا        
ةعونا ، وتسه  دراس ها يف تفسو السلوا اإلنسان  بهدف ةوامهة العواةل وا،سباج الل 

(، وإن McMillan & Schumacher, 2001دي ل كاوين االجتاهاات السالبوة )   تاؤ 
ومود االجتاهات اإلمابوة لو ةوضوعا  ةعوناا  يسااعد يف تعلاماه، ومعال عملواة تعلماه       

 (.Kottke, 2000أسهل )
الا ج ماةعاة    اجتاهاات بناًء على ةا تةد  مااءت هاذه الدراساة للكشاف عان      

الةواا    اةا ت  امنه إماراءات الدراساة ةان تطاوير أد     ، مبا لو ال علو  عن ُبعاد  الشرحنوة
باس خدا  الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  املناسبة، ذات اخلصاجص السوكوة ية اعودة، 

 لثوس ون.

 أسئلة البحث
لاو ال علاو  عان ُبعاد بطريةاة املساافات       ال ج ماةعاة الشارحنوة    اجتاهات درمةةا  -1

 امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟
( يف اجتاهاات الا ج   0.05ومد فروق ذات داللاة إحصااجوة عناد ةسا و  )    هل ت -2

ماةعة الشرحنوة لاو ال علاو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )اعان ، السانة الدراساوة،          
 ال خصص الدراس ، ال حصول ا،كادمي (؟

 ةا أه  ةعوةات ال علو  عن ُبعد ةن ومة نظر ال ج ماةعة الشرحنوة؟ -3
 عد ةن ومة نظر ال ج ماةعة الشرحنوة؟ةا أه  حمفزات ال علو  عن ُب -4

 أهمية البحث

 ت مثل أهموة البحث فوما يل :
 إضافة ةعرفوة حول ال علو  اعاةع  أثناء ف ة ان شار فوو  كورونا. -1
 املساهمة يف حتسني اجتاهات ال ج اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد. -2
ة علاى وماه اخلصاوص،    املساهمة يف تطوير عملوة ال علو  عن ُبعد يف ماةعة الشرحنو -3

 واعاةعات الُعمانوة على ومه العمو .
إماد ةةوا  ل جتاهات ي م   خبصاجص سوكوة ية مودة ميكن اسا خداةه ةان حنبال     -4

 باحثني آخرين.

 أهداف البحث

 يسعى البحث إىل حتةو  ا،هداف اآلتوة:
 الكشف عن درمة اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد. -1
الفروق يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  ملا  وات  دراسة  -2

 )اعن ، ال خصص الدراس ، السنة الدراسوة، ال حصول ا،كادمي (.
 ال عر ف على أه  حمفزات وةعوةات ال علو  عن ُبعد لد  ال ج ماةعة الشرحنوة. -3

 حدود وحمددات البحث
الشارحنوة يف سالطنة ُعماان، امللا حةني      احن صرت عونة الدراسة علاى الا ج ماةعاة    -1

  .(2019/2020بالدراسة خ ل الفصل الدراس  الثان  ةن العا  الدراس  )
 احن صرت الريةة بناء املةوا  على الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون. -2
يع مد إةكانوة تعمو  ن اج  الدراسة على ةد  متثول العوناة ت ما  الدراساة، وةاد       -3

 الدراسة املس خدةة، ودحنة ال عريفات اإلمراجوة مل  وات الدراسة. اةبات أد دق وث
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 أهمية البحث

 ت مثل أهموة البحث فوما يل :
 إضافة ةعرفوة حول ال علو  اعاةع  أثناء ف ة ان شار فوو  كورونا. -1
 املساهمة يف حتسني اجتاهات ال ج اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد. -2
ة علاى وماه اخلصاوص،    املساهمة يف تطوير عملوة ال علو  عن ُبعد يف ماةعة الشرحنو -3

 واعاةعات الُعمانوة على ومه العمو .
إماد ةةوا  ل جتاهات ي م   خبصاجص سوكوة ية مودة ميكن اسا خداةه ةان حنبال     -4

 باحثني آخرين.

 أهداف البحث

 يسعى البحث إىل حتةو  ا،هداف اآلتوة:
 الكشف عن درمة اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد. -1
الفروق يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  ملا  وات  دراسة  -2

 )اعن ، ال خصص الدراس ، السنة الدراسوة، ال حصول ا،كادمي (.
 ال عر ف على أه  حمفزات وةعوةات ال علو  عن ُبعد لد  ال ج ماةعة الشرحنوة. -3

 حدود وحمددات البحث
الشارحنوة يف سالطنة ُعماان، امللا حةني      احن صرت عونة الدراسة علاى الا ج ماةعاة    -1

  .(2019/2020بالدراسة خ ل الفصل الدراس  الثان  ةن العا  الدراس  )
 احن صرت الريةة بناء املةوا  على الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون. -2
يع مد إةكانوة تعمو  ن اج  الدراسة على ةد  متثول العوناة ت ما  الدراساة، وةاد       -3

 الدراسة املس خدةة، ودحنة ال عريفات اإلمراجوة مل  وات الدراسة. اةبات أد دق وث
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 مصطلحات البحث

 (Attitudes towards Distance Educationاالجتاهات لو ال علو  عن ُبعد )
املشاعر وا،فكار الل ي بناها الط ج لو ال علو  عن ُبعد، والال ميكان أن تكاون    

عن ُبعد يناسب اح وامات الط ج وخصاجصاه ، أو سالبوا  إذا مل   إمابوة إذا كان ال علو  
ي مكن الط ج ةن ال كو ف ةا  هاذه الطريةاة ةان ال علاو  أو عاد  إةا  كه  تموعاة         

، ويعر ف إمراجوا  بأنه ة وساط الةاو  ال درمواة    ( ,2011Bhatia)اخلصاجص املطلوبة له 
اهات لو ال علو  عان ُبعاد املسا خد     للفةرات الل يواف  علوها الطالب ةن ةةوا  االجت

يف الدراسة، والل تعب ر عن نزعة الطالب أو شعوره لو ال علو  عن ُبعد، إذ تشو ة وسط 
( إىل االجتااه  11-7( إىل االجتاه السال ، والال تةا  باني )    5-1الةو  الذي ي اوح بني )

  دل.( إىل االجتاه املع6.9-5.1اإلماب ، يف حني تشو الةو  بني )
 (Distance Educationال علو  عن ُبعد )

ال علو  الذي يس خد  تةنوة واحادة أو أكثار ل ةادي  املعلوةاات للطا ج بشاكٍل       
ةنفصل )ة باعد( عن املعل ، ويدع  ال فاعل املن ظ  واملوضاوع  باني الطا ج واملعلا      

ريةاة تعلاو    (. ويعر ف إمراجوا  بأنه الJohnston, 2020بشكٍل ة زاةن أو غو ة زاةن )
ت  من اس خدا  شبكة اإلن نت يف تةدي  احملاضارات ال علومواة للطا ج، علاى شاكل      
ةةاال  فوديو، عرو، تةدميواة، ةةااال   اوتوة، والباث املباشار ةان خا ل ال طبوةاات         
اإللك ونوة، اع مدتها ماةعة الشرحنوة كبديل عن ال علو  االع وادي داخل اعاةعاة، أثنااء   

 ن شار فوو  كورونا.الظروف املرافةة إل
 (Coronavirusفوو  كورونا )

ةر، ةعدي تسببه س لة مديدة ةن الفووسات ال اموة، تصوب اعهاز ال نفس ، 
يف ةدينة وهان الصونوة، وان شار الحةاا  إىل مجوا  دول     2019بدأ بالظهور يف أواخر عا  

 ، اغاا ق كافااة العااامل، تساابب يف تطبواا  إمااراءات  ااارةة أهمهااا ال باعااد االم ماااع
 (.WHO, 2020ةؤسسات ال علو ، واملطارات، وا،ةاكن العاةة وغوها )

 (Equal-Appearing Intervals Methodالريةة املسافات امل ساوية ياهريا  )
أسلوج لةوا  االجتاهات اب كره ثوس ون ي   فوه بناء عادد ةان الفةارات تةاو      

كمني خم صني يةوةاون ب صانوفها حساب    ةس ويات خم لفة ةن االجتاه، ث  عرضها على حم
( ل جتااه  5-1( فئاة، إذ تشاو الفئاات )   11شدة حنواسها ل جتاه على ةةوا  ةكون ةن )

( ل جتاه امل وسط أو احملايد، ث  يا    6( ل جتاه اإلماب ، والفئة )11-7السل ، والفئات )
 McDaniel etا )حساج وسوط تةديرات احملكمني لكل فةرة ل شكال الةو  ال درموة هل

al., 2012.) 
 واملعاعات اإلحصاجوةةنهجوة البحث 

بهدف و ف اجتاهات الطا ج  ، ال حلول اع مدت الدراسة على املنه  الو ف  
لو ال علو  عن بعاد، وال حاديات الال تاوامهه ، وإعطااء ال فساوات املناسابة لن ااج          

 ت اس خدا  املعاعات اإلحصاجوة اآلتوة :الدراسة، و
 .يساج الةو  ال درموة لكل فةرة ةن فةرات املةوا وااللرافات املعوارية  الوسوط -1
 اجتاهه . ال درموة للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن درمةالوسط ايساب  للةو   -2
( للكشاف عان   Exploratory Factor Analysisال حلول العاةل  االس كشاايف )  -3

 .للمةوا البنوة النظرية 
الااداخل  صاادق ال( يساااج Point Biserial) بويناات بايسااويالارتباااط  ةعاةاال -4

 .للفةرات
ةعاةاال ثبااات ( يساااج Spearman-Brown) ساابوةان بااراونةعاةاال ارتباااط  -5

 .ال جزجة النصفوة
( للكشااف عاان الفااروق يف االجتاهااات وفةااا  ملاا  و اعاان ، T-Testاخ بااار ت ) -6

 وال خصص الدراس .
( للكشااف عاان الفااروق يف One Way ANOVAحتلواال ال باااين ا،حااادي ) -7

 االجتاهات وفةا  مل  وات: السنة الدراسوة، وال حصول ا،كادمي .
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 (Equal-Appearing Intervals Methodالريةة املسافات امل ساوية ياهريا  )
أسلوج لةوا  االجتاهات اب كره ثوس ون ي   فوه بناء عادد ةان الفةارات تةاو      

كمني خم صني يةوةاون ب صانوفها حساب    ةس ويات خم لفة ةن االجتاه، ث  عرضها على حم
( ل جتااه  5-1( فئاة، إذ تشاو الفئاات )   11شدة حنواسها ل جتاه على ةةوا  ةكون ةن )

( ل جتاه امل وسط أو احملايد، ث  يا    6( ل جتاه اإلماب ، والفئة )11-7السل ، والفئات )
 McDaniel etا )حساج وسوط تةديرات احملكمني لكل فةرة ل شكال الةو  ال درموة هل

al., 2012.) 
 واملعاعات اإلحصاجوةةنهجوة البحث 

بهدف و ف اجتاهات الطا ج  ، ال حلول اع مدت الدراسة على املنه  الو ف  
لو ال علو  عن بعاد، وال حاديات الال تاوامهه ، وإعطااء ال فساوات املناسابة لن ااج          

 ت اس خدا  املعاعات اإلحصاجوة اآلتوة :الدراسة، و
 .يساج الةو  ال درموة لكل فةرة ةن فةرات املةوا وااللرافات املعوارية  الوسوط -1
 اجتاهه . ال درموة للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن درمةالوسط ايساب  للةو   -2
( للكشاف عان   Exploratory Factor Analysisال حلول العاةل  االس كشاايف )  -3

 .للمةوا البنوة النظرية 
الااداخل  صاادق ال( يساااج Point Biserial) بويناات بايسااويالارتباااط  ةعاةاال -4

 .للفةرات
ةعاةاال ثبااات ( يساااج Spearman-Brown) ساابوةان بااراونةعاةاال ارتباااط  -5

 .ال جزجة النصفوة
( للكشااف عاان الفااروق يف االجتاهااات وفةااا  ملاا  و اعاان ، T-Testاخ بااار ت ) -6

 وال خصص الدراس .
( للكشااف عاان الفااروق يف One Way ANOVAحتلواال ال باااين ا،حااادي ) -7

 االجتاهات وفةا  مل  وات: السنة الدراسوة، وال حصول ا،كادمي .
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 جمتمع البحث وعينته

ةن الا ج ةرحلاة البكاالوريو  لاد  ماةعاة الشارحنوة يف        البحثتكو ن جم م  
سلطنة ُعمان، املسجلني خا ل الفصال الدراسا  الثاان  )الربوا ( ةان العاا  الدراسا          

 البحاث تكو نات عوناة   ، يف حني ( الالبا  والالبة 3124 ، والبالغ عدده  )2019/2020
( ةان حجا  ات ما ، ت اخ وارهاا     %15( الالبا  والالبة ، أي مبا يشكل تةريباا  ) 410ةن )

باس خدا  الريةة العونة العشواجوة الطبةواة بشاكٍل ي ناساب ةا  أعاداد الطا ج حساب        
نظارا  لل فااوت يف ا،عاداد باني هاذه       ؛ه  العلمواة منسه  وةس وياته  الدراسوة، وكلوات

العونة حسب منسه ، وةسا واه   ات م  و( توزي  أفراد 1املس ويات، ويوض ح اعدول )
 الدراس ، وختصصه  ا،كادمي .  

  البحث أفراد ات م  وعونةتوزي  : (1دول )اع
 املئويةالنسبة  عدد أفراد العونة عدد أفراد ات م  املس ويات امل  و

 %16.32 79 484 ذكور اعن 
 %12.54 331 2640 إنا 

 املس و  الدراس 

 %11.90 144 1210 ا،وىل
 %12.04 131 1088 الثانوة
 %14.22 58 408 الثالثة
 %15.85 55 347 الرابعة
 %30.99 22 71 اخلاةسة

 ال حصول ا،كادمي 

 %12.09 44 364 مم از
 %13.67 99 724 مود مدا 

 %11.73 131 1117 مود
 %13.97 83 594 ة وسط
 %14.15 59 318 ةةبول

 %17.50 91 520 علم  ال خصص الدراس 
 %12.25 319 2604 أنسان 

 

 أداة الدراسة

لاد  الا ج   ،غرا، البحث ت بناء ةةوا  ل جتاهاات لاو ال علاو  عان ُبعاد      
املساافات امل سااوية ياهرياا ، بعاد     باس خدا  الريةاة  اعاةعات وفةا  ،سلوج ثوس ون و

سابةة حناةت باس خدا  هذه الطريةاة يف حنواا  االجتاهاات    تربوية اإلال ع على دراسات 
 ;Petel & Chauhan, 2012وةنهااا:لااو ةواضااو  تربويااة وتعلوموااة خم لفااة،   

Anastasiadou et al., 2010; Cheung, 2009; Reid & Skryabina, 
2002; Rani, 2006. االساا فاد ةاان هااذه الدراسااات يف  ااواغة الفةاارات،  ، إذ ت

 واإلمراءات اخلا ة بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا .

 إجراءات الدراسة

 أوال : ك ابة الفةرات ا،ولوة للمةوا 
( فةرة تةو  ةس ويات خم لفة ةن االجتاه لو ال علو  عان ُبعاد، ةنهاا    35ت  ك ابة )

( فةارات حمايادة،   7( فةرة تةو  االجتاه السل ، )14 ، )( فةرة تةو  االجتاه اإلماب14)
ث  ت  عر، الفةرات بصورتها ا،ولوة على جمموعة ةن احملكمني امل خصصني يف الةواا   
وال ةوي ، عل  النف ، تكنولوموا ال علو ، وت تعديل  اواغة بعاض الفةارات يف ضاوء     

(، ةنهاا  30النهااج  هلاا )   آراء احملكمني، وحذف س  فةرات ةنها، حبواث أ ابح العادد   
 ( فةرات حمايدة.4( فةرة تةو  االجتاه السل ، )13( فةرة تةو  االجتاه اإلماب ، )13)

 ثانوا : حتديد الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية للفةرات
( فةرة علاى جمموعاة ةان    30ت عر، فةرات املةوا  بالصورة النهاجوة وعددها )

وةن امل خصصاني يف الةواا  وال ةاوي ، وعلا  الانف  ال باوي،       احملكمني ذوي اخلربة، 
( حمكماا ، واللاب ةانه  حتدياد درماة      36اإلرشاد النفسا  وال باوي، وبلاغ عادده  )    

( إىل 11( فئة ة ساوية، إذ تشاو الفةارة )  11ال ف ول لكل فةرة على ةةوا  ةكون ةن )
( إىل أعلى درمة ةن عاد   1) ( إىل ال ف ول احملايد، والفئة6أعلى درمة تف ول، والفئة )
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�شريف عبدالرحمن ال�شعودي واآخرون

 أداة الدراسة

لاد  الا ج   ،غرا، البحث ت بناء ةةوا  ل جتاهاات لاو ال علاو  عان ُبعاد      
املساافات امل سااوية ياهرياا ، بعاد     باس خدا  الريةاة  اعاةعات وفةا  ،سلوج ثوس ون و

سابةة حناةت باس خدا  هذه الطريةاة يف حنواا  االجتاهاات    تربوية اإلال ع على دراسات 
 ;Petel & Chauhan, 2012وةنهااا:لااو ةواضااو  تربويااة وتعلوموااة خم لفااة،   

Anastasiadou et al., 2010; Cheung, 2009; Reid & Skryabina, 
2002; Rani, 2006. االساا فاد ةاان هااذه الدراسااات يف  ااواغة الفةاارات،  ، إذ ت

 واإلمراءات اخلا ة بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا .

 إجراءات الدراسة

 أوال : ك ابة الفةرات ا،ولوة للمةوا 
( فةرة تةو  ةس ويات خم لفة ةن االجتاه لو ال علو  عان ُبعاد، ةنهاا    35ت  ك ابة )

( فةارات حمايادة،   7( فةرة تةو  االجتاه السل ، )14 ، )( فةرة تةو  االجتاه اإلماب14)
ث  ت  عر، الفةرات بصورتها ا،ولوة على جمموعة ةن احملكمني امل خصصني يف الةواا   
وال ةوي ، عل  النف ، تكنولوموا ال علو ، وت تعديل  اواغة بعاض الفةارات يف ضاوء     

(، ةنهاا  30النهااج  هلاا )   آراء احملكمني، وحذف س  فةرات ةنها، حبواث أ ابح العادد   
 ( فةرات حمايدة.4( فةرة تةو  االجتاه السل ، )13( فةرة تةو  االجتاه اإلماب ، )13)

 ثانوا : حتديد الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية للفةرات
( فةرة علاى جمموعاة ةان    30ت عر، فةرات املةوا  بالصورة النهاجوة وعددها )

وةن امل خصصاني يف الةواا  وال ةاوي ، وعلا  الانف  ال باوي،       احملكمني ذوي اخلربة، 
( حمكماا ، واللاب ةانه  حتدياد درماة      36اإلرشاد النفسا  وال باوي، وبلاغ عادده  )    

( إىل 11( فئة ة ساوية، إذ تشاو الفةارة )  11ال ف ول لكل فةرة على ةةوا  ةكون ةن )
( إىل أعلى درمة ةن عاد   1) ( إىل ال ف ول احملايد، والفئة6أعلى درمة تف ول، والفئة )
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ال ف ااول، ثاا  ت  حساااج ةةاادار ال شاا ت يف تةااديرات احملكمااني باساا خدا  االلااراف  
( 2املعواري، والةومة ال درموة لكل فةرة )كما ه  ةوض حة وةرتباة تصااعديا  يف مادول    

 ةن خ ل املعادلة اآلتوة:

 
 حوث:

Si.الةومة ال درموة للفةرة : 
L50عل  للفئة الل ية  فوها املئني : ايد ا،دنى الف. 

CPb 50: ال كرار ال اكم  النس  للفئة الل ية  فوها املئني. 
Pw 50: ال كرار النس  للفئة الل ية  فوها املئني. 
W 1: الول الفئة ويساوي. 

 ( الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية لكل فةرة ةن فةرات املةوا 2مدول )
 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 0.50 1.12 أف ل االنسحاج ةن املواد على دراس ها ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  1
 0.88 1.34 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للوحنت. 2
 0.91 1.48 أر  بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للجهد واملال. 3
 1.13 2.05 أشعر بأن  ال أث  بال علو  عن ُبعد.  4
 1.09 2.05 أف ل عد  أخ وار ال علو  عن ُبعد لو كان اخ واريا .  5
 1.27 2.11 أشعر بأن  ال أث  بعملوة ال ةوي  يف ال علو  عن ُبعد.  6
 1.18 2.33 أر  بأن ال علو  عن ُبعد يعو  عملوة تنظو  وحنل. 7
 1.42 2.55 أشعر بال وتر عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  8
 1.69 2.67 ةد بأن ال علو  عن ُبعد حيد ةن تفكوي.أع  9
 1.19 2.75 أشعر بالةل  عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  10
 1.54 3.15 أخشى أن حيل ال علو  عن ُبعد ةكان ال علو  االع وادي. 11
 1.46 3.59 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يشكال حتديا  كبوا  بالنسبة ل . 12

13 
اس طو  ال كوز يف ال علو  عن ُبعد بسبب انشا ال  يف ال عاةال    بأن  الأشعر 

 1.80 3.59 .ة  اياسب

 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 1.81 4.77 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 1.87 5.82 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة.  15
 1.50 6.63 وال علو  ال ةلودي. أر  بأنه ال يومد فرق بني ال علو  عن ُبعد  16
 1.67 7.37 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يةلل ةن شعوري باالحراج عند ارتكاب  أخطاء. 17
 1.14 7.42 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  18
 1.59 8.39 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 1.68 8.44   بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسالوب ال دري .أر  20
 1.33 8.76 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  21
 1.37 9.00 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد يسه  يف تنموة ةهارة حل املشك ت.  22
 1.17 9.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ةريح بالنسبة ل . 23
 1.34 9.29 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ةس و  ال علو . 24
 1.05 9.45 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس .  25
 1.50 9.50 أع ةد بأن لل علا  عن ُبعد دور ةه  يف تطوير املهارات ال كنولوموة. 26
 0.83 9.81 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 1.21 10.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة ال علو   يف أي زةان وةكان. 28
 1.11 10.53 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 0.63 10.67 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  30

لفة ةن االجتاهاات لاو   ( أن الفةرات كانت تةو  أمناالا  خم 2ي  ح ةن اعدول )
ال علو  عن ُبعد، ت اوح بني االجتااه اإلمااب  املرتفا ، واالجتااه السال  املرتفا ، ةارورا         

(، 10.67-1.12باالجتاه امل وسط أو احملايد، حوث كانت حنومها ال درموة تا اوح باني )  
تراوحات   كما وي   ح ةن اعدول أن حنو  االلرافات املعوارية كانت مجوعها ةنخف اة إذ 

( مما يدل على جتان  تةديرات احملكمني يف حتديد درمة ال ف اول أو  1.87-0.50بني )
 االجتاه يف كل فةرة.

 ثالثا : حتديد الفئة املناسبة لكل فةرة
ت  حتديد الفةرات يف كل فئة ةن فئات ال دري ، بناًء على حنومهاا ال درمواة، حواث    

وح عند وضعها يف الفئة املناسبة هلا، وكما هو ي   تةريب الةو  ال درموة ،حنرج عدد  ح
 (.3ةوض ح يف اعدول )
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 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 1.81 4.77 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 1.87 5.82 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة.  15
 1.50 6.63 وال علو  ال ةلودي. أر  بأنه ال يومد فرق بني ال علو  عن ُبعد  16
 1.67 7.37 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يةلل ةن شعوري باالحراج عند ارتكاب  أخطاء. 17
 1.14 7.42 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  18
 1.59 8.39 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 1.68 8.44   بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسالوب ال دري .أر  20
 1.33 8.76 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  21
 1.37 9.00 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد يسه  يف تنموة ةهارة حل املشك ت.  22
 1.17 9.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ةريح بالنسبة ل . 23
 1.34 9.29 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ةس و  ال علو . 24
 1.05 9.45 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس .  25
 1.50 9.50 أع ةد بأن لل علا  عن ُبعد دور ةه  يف تطوير املهارات ال كنولوموة. 26
 0.83 9.81 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 1.21 10.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة ال علو   يف أي زةان وةكان. 28
 1.11 10.53 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 0.63 10.67 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  30

لفة ةن االجتاهاات لاو   ( أن الفةرات كانت تةو  أمناالا  خم 2ي  ح ةن اعدول )
ال علو  عن ُبعد، ت اوح بني االجتااه اإلمااب  املرتفا ، واالجتااه السال  املرتفا ، ةارورا         

(، 10.67-1.12باالجتاه امل وسط أو احملايد، حوث كانت حنومها ال درموة تا اوح باني )  
تراوحات   كما وي   ح ةن اعدول أن حنو  االلرافات املعوارية كانت مجوعها ةنخف اة إذ 

( مما يدل على جتان  تةديرات احملكمني يف حتديد درمة ال ف اول أو  1.87-0.50بني )
 االجتاه يف كل فةرة.

 ثالثا : حتديد الفئة املناسبة لكل فةرة
ت  حتديد الفةرات يف كل فئة ةن فئات ال دري ، بناًء على حنومهاا ال درمواة، حواث    

وح عند وضعها يف الفئة املناسبة هلا، وكما هو ي   تةريب الةو  ال درموة ،حنرج عدد  ح
 (.3ةوض ح يف اعدول )
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 ( توزي  الفةرات على فئات ال دري  بناًء على حنومها ال درموة3مدول )
 الفةرات الفئة
1 1 2 3   
2 4 5 6 7  
3 8 9 10 11  
4 12 13    
5 14     
6 15     
7 16 17 18   
8 19 20    
9 21 22 23 24 25 
10 26 27 28   
11 29 30    

 رابعا : اخ وار الفةرات النهاجوة الل س طب  على عونة الدراسة
( فةارة ةان هاذه الفةارات     20( ثا  ت  اخ واار )  3بناًء على ال وزيا  يف اعادول )  

ل طبوةها على الط ج وتةدير اجتاهه  لو ال علو  عن ُبعد، حوث ت اخ واار فةارتني ةان    
( ت اخ وار فةرة واحدة لعد  ومود أكثر ةن فةرة 6، 5، باس ثناء الفئو ني )كل فئة تدرموة

يف تلك الفئ ني، ويف حال كان هناا أكثر ةن فةرتني يف الفئة الواحدة ت  اخ واار الفةارتني   
الل ان كان هلما الراف ةعواري أحنل، وبال ال  تكون الفةارات الال ت  اخ وارهاا للصاورة     

، 25، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 10، 8، 7، 5، 2، 1النهاجوة ها : ) 
27 ،28 ،29 ،30.) 

 خاةسا : تطبو  املةوا  على عونة البحث

( فةارة واللاب ةانه  حتدياد     20ت  تطبو  املةوا  على عونة البحث واملكو ن ةن )
ال( إذا الفةرات الل متث ل اجتهاته  لو ال علو  عن ُبعاد بوضا  اخلواار )نعا (، واخلواار )     

كانت الفةرة ال تعب ر عن اجتاهه  لو ال علو  عن ُبعد، إذ ت  إرسال الفةرات للط ج ةن 
(، وذلااك ةان خا ل االساا عانة باهلوئاة ال دريسااوة يف     Google Driveخا ل راباط )  

اعاةعة، إذ ت توزي  رابط االس جابة على جمموعات تطبو  الوات  اج املعاد ة ،غارا،   
 د، إذ كان الرابط ة احا  ملدة أسبوعني.ال علو  عن ُبع

 سادسا :  دق وثبات املةوا 

ت تةدير ثبات املةوا  باس خدا  الريةة ال جزجة النصفوة، حوث ت تةساو  املةواا    
عزجني حي وي كل ةنهما فةرة ةن كل فئة تدرموة، وحساج ةعاةل ارتباط سبوةان براون 

( وها  حنوماة   0.79نصافوة للمةواا  )  ة البني اعزجني، حوث بلغ ةعاةال ثباات ال جزجا   
ةرتفعة للثبات وةةبولة ،غرا، البحث، وفوما خيص  دق املةوا  فةد ت ال حة  ةناه  
ةنطةوا  باس خدا   دق احملكمني والذي ت اإلشاارة إلواه ساابةا ، وإحصااجوا  ةان خا ل       

ات الصدق الداخل  للفةرات )ةعاةل ارتباط بوينت بايسويال باني الدرماة علاى الفةار    
والدرمة الكلوة على املةوا (، وكذلك ةن خ ل ال حلول العاةل  االس كشاايف، ويابني   

 ( ن اج  ال حلول العاةل .5( ن اج  الصدق الداخل ، يف حني يوض ح اعدول )4اعدول )
 ( ةعاة ت االرتباط بني الفةرات واملةوا  الكل 4مدول )

 ةعاةل االرتباط 
 ل االرتباط ةعاة الفةرة ة  الدرمة الكلوة

 ةعاةل االرتباط  الفةرة ة  الدرمة الكلوة
 الفةرة ة  الدرمة الكلوة

0.36** 21 0.60** 13 0.40** 1 

0.49** 25 0.49** 14 0.37** 2 

0.42** 27 0.35** 15 0.59** 5 

0.48** 28 0.55** 17 0.50** 7 

0.45** 29 0.53** 18 0.33** 8 

0.44** 30 0.56** 19 0.61** 10 

  0.52** 20 0.49** 12 

( أن ةعاة ت االرتباط بني الدرمة على الفةرات والدرمة 4ي حظ ةن اعدول )
(، وكانت مجوعهاا دالاة إحصااجوا  عان     0.61-0.33على املةوا  الكل  تراوحت بني )

(، مما يدل على أن فةرات املةوا  ت م   مبةدار ي اوح بني املم از 0.01ةس و  الداللة )
( للحكا   Eble, 1973للمحكات الل وضعا ايبال ) د ةن الصدق الداخل ، وفةا  واعو
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اعاةعة، إذ ت توزي  رابط االس جابة على جمموعات تطبو  الوات  اج املعاد ة ،غارا،   
 د، إذ كان الرابط ة احا  ملدة أسبوعني.ال علو  عن ُبع

 سادسا :  دق وثبات املةوا 

ت تةدير ثبات املةوا  باس خدا  الريةة ال جزجة النصفوة، حوث ت تةساو  املةواا    
عزجني حي وي كل ةنهما فةرة ةن كل فئة تدرموة، وحساج ةعاةل ارتباط سبوةان براون 

( وها  حنوماة   0.79نصافوة للمةواا  )  ة البني اعزجني، حوث بلغ ةعاةال ثباات ال جزجا   
ةرتفعة للثبات وةةبولة ،غرا، البحث، وفوما خيص  دق املةوا  فةد ت ال حة  ةناه  
ةنطةوا  باس خدا   دق احملكمني والذي ت اإلشاارة إلواه ساابةا ، وإحصااجوا  ةان خا ل       

ات الصدق الداخل  للفةرات )ةعاةل ارتباط بوينت بايسويال باني الدرماة علاى الفةار    
والدرمة الكلوة على املةوا (، وكذلك ةن خ ل ال حلول العاةل  االس كشاايف، ويابني   

 ( ن اج  ال حلول العاةل .5( ن اج  الصدق الداخل ، يف حني يوض ح اعدول )4اعدول )
 ( ةعاة ت االرتباط بني الفةرات واملةوا  الكل 4مدول )

 ةعاةل االرتباط 
 ل االرتباط ةعاة الفةرة ة  الدرمة الكلوة

 ةعاةل االرتباط  الفةرة ة  الدرمة الكلوة
 الفةرة ة  الدرمة الكلوة

0.36** 21 0.60** 13 0.40** 1 

0.49** 25 0.49** 14 0.37** 2 

0.42** 27 0.35** 15 0.59** 5 

0.48** 28 0.55** 17 0.50** 7 

0.45** 29 0.53** 18 0.33** 8 

0.44** 30 0.56** 19 0.61** 10 

  0.52** 20 0.49** 12 

( أن ةعاة ت االرتباط بني الدرمة على الفةرات والدرمة 4ي حظ ةن اعدول )
(، وكانت مجوعهاا دالاة إحصااجوا  عان     0.61-0.33على املةوا  الكل  تراوحت بني )

(، مما يدل على أن فةرات املةوا  ت م   مبةدار ي اوح بني املم از 0.01ةس و  الداللة )
( للحكا   Eble, 1973للمحكات الل وضعا ايبال ) د ةن الصدق الداخل ، وفةا  واعو
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( فاإن الفةارة   0.40على  دق ومتووز الفةرات، وه : إذا كان ةعاةل ال مووز أكرب ةان ) 
( فإن الفةرة تع رب ذات متووز مود، بني 0.39 – 0.30تع رب ذات متووز عال  ومم از، بني )

رب ذات متووز مود إىل حد  ةاا، إذا كاان ةعاةال ال موواز     ( فإن الفةرة تع 0.29 – 0.20)
( فإن الفةرة تع رب غو ةناسبة وينصح حبذفها، وبال ال  تعد فةرات مجوا   0.19أحنل ةن )

الاذين مي لكاون اجتاهاات خم لفاة لاو       ا،دوات ذات حندرة عالوة على ال مووز بني ا،فراد
 ال علو  عن ُبعد.

 ل ( ن اج  ال حلول العاة5مدول )
 ةد  تشب  الفةرات بالعاةل ا،ول نسبة ال باين املفسر ال اكم  نسبة ال باين املفسر اعذر الكاةن العاةل

1 6.94 34.72% 34.72% 

0.33-0.76 
2 1.52 7.61% 42.32% 
3 1.33 6.66% 48.99% 
4 1.08 5.40% 54.38% 

اهاات لاو   االجتعواةال يف ةةواا     أربعاة ( وماود  5ي  ح ةن خ ل اعادول ) 
( ةان ال بااين يف أداء ا،فاراد علاى فةارات      %54، فس ارت ةاا يةاارج )   ال علو  عن ُبعد

( ويفااوق 6.94( للعاةاال ا،ول )Eigen Valueوإذ كااان اعااذر الكاااةن )املةواا ،  
وبنااًء  ( ةن ال بااين،  %35العاةل الثان  مبةدار أربعة أضعاف ونصف، وفس ر ةا يةارج )

لةبول أحادياة الُبعاد والال      (Reckase, 1997) إلوها ريكا  على احملكاات الل أشار
(، نسبة الفرق بني اعذر %20ةن أهمها: نسبة ال باين املفس ر ةن العاةل ا،ول أكرب ةن )

فاإن املةواا  ي م ا     (، 2الكاةن للعاةل ا،ول، واعذر الكاةن للعاةل الثان  أكرب ةان ) 
وتراوحات  جتاهات لو ال علو  عن ُبعاد، كماا   بأحادية الُبعد ويةو  مسة واحدة ه  اال

(، مماا يؤكاد ماودة    0.76-0.33)العاةال ا،ول  حنو  ةعاة ت تشبعات الفةرات على 
، ويشو الشكل اخلاص ب وزيا  اعاذور الكاةناة للعواةال     ةن حوث  دق بناؤه املةوا 

(Scree plotلومود عاةل وحود يف املةوا ، إذ ينحدر املنحنى بشكل كبو بعد )  اعذر
 الكاةن للعاةل ا،ول.

 
 ( توزي  اعذور الكاةنة للعواةل1الشكل )

 

 عرض النتائج ومناقشتها

 الن اج  امل علةة بالسؤال ا،ول
لاو ال علاو    ال ج ماةعة الشارحنوة   اجتاهات درمةةا لإلمابة عن السؤال ا،ول "

حساج ال كرارات والنسبة  عن ُبعد بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟" ت بداية 
املئوية املةابلة هلا، للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عان اجتهااته  لاو ال علاو  عان      

( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةواا  الال ت اخ وارهاا    6ُبعد، ويوض ح اعدول )
 ةن حنبل الط ج.
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 ( توزي  اعذور الكاةنة للعواةل1الشكل )

 

 عرض النتائج ومناقشتها

 الن اج  امل علةة بالسؤال ا،ول
لاو ال علاو    ال ج ماةعة الشارحنوة   اجتاهات درمةةا لإلمابة عن السؤال ا،ول "

حساج ال كرارات والنسبة  عن ُبعد بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟" ت بداية 
املئوية املةابلة هلا، للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عان اجتهااته  لاو ال علاو  عان      

( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةواا  الال ت اخ وارهاا    6ُبعد، ويوض ح اعدول )
 ةن حنبل الط ج.
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 الل ت اخ وارها ةن حنبل الط ج( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةوا  6مدول )

 فئة الفةرة الرحن 
النسبة  ال كرار ال دري 

 املئوية
 %27.8 114 1 أف ل االنسحاج ةن املواد على دراس ها ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 1
 %35.9 147 1 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للوحنت. 2
 %67.1 275 2 يا .أف ل عد  أخ وار ال علو  عن ُبعد لو كان اخ وار 5
 %66.3 272 2 أر  بأن ال علو  عن ُبعد يعو  عملوة تنظو  وحنل. 7
 %41.7 171 3 أشعر بال وتر عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 8

 %45.6 187 3 أشعر بالةل  عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 10
 %77.1 316 4 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يشكال حتديا  كبوا  بالنسبة ل . 12

13 
أشعر بأن  ال اس طو  ال كوز يف ال علاو  عان ُبعاد بسابب انشا ال  يف      

 ال عاةل ة  اياسب.
4 233 56.8% 

 %68.5 281 5 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 %81.7 335 6 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة. 15

17 
علو  عن ُبعد يةلل ةن شاعوري بااالحراج عناد ارتكااب      أشعر بأن ال 

 أخطاء.
7 282 68.8% 

 %49.5 203 7 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 18
 %42.7 175 8 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 %58.0 238 8 لوب ال دري .أر  بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسا 20
 %54.4 223 9 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 21
 %51.0 209 9 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس . 25
 %34.9 143 10 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 %76.3 313 10 ال علو   يف أي زةان وةكان.أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة  28
 %36.1 148 11 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 %27.8 114 11 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 30

( أن الط ج توزعوا على مجو  فئات ة صال مساة االجتااه    6ي حظ ةن اعدول )
( إذ اخ ارهاا  15الفةرة الل كان هلا أعلى تكارار ها  الفةارة )   لو ال علو  عن ُبعد، وأن 

(، وتةا  هاذه الفةارة يف الفئاة السادساة،      %82( الالب بنسبة ةئوية بل ت تةريبا  )335)
( بنسبة 30، 1ومتثل الفةرة االجتاه احملايد لو ال علو  عن ُبعد، وأحنل تكرار كان للفةرتني )

( يف الفئاة ا،وىل، ومتثال أعلاى درماة ةان      1ةارة ) (، وتة  الف%28ةئوية بل ت تةريبا  )

( يف الفئة ايادي عشر، ومتثال أعلاى درماة ةان     30االجتاه السل ، يف حني تة  الفةرة )
االجتاه اإلماب  لو ال علو  عن ُبعد، ويس ن   ةن هذه النسب أن اجتاه الط ج هو أحنرج 

اب  للةاو  ال درمواة اخلا اة    ل جتاه احملايد، ولل حة  ةن ذلك ت حسااج الوساط ايسا   
بالفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن اجتهاته  لاو ال علاو  عان ُبعاد، حواث بلاغ       

(، وهاذا  %54(، بنسبة ةئوياة ) 5.92ة وسط أداء مجو  ا،فراد على ةةوا  االجتاهات )
 علاو  عان   يؤكد فع   أن اجتاه ال ج ماةعة الشرحنوة كان تةريبا  حمايدا  )ة وساطا ( لاو ال  

 ُبعد.
(، ةؤسساة هاوب ج   2020) Baoوت ف  هذه الن وجة ةا  دراساة كال ةان بااو      

Hopelab (2020 زبااادي والعلااوي ،)Zabadi & Al-Alawi (2016 ،)بو اال 
(، الل أشارت مجعهاا إىل أن اجتاهاات الا ج    2012)Petel & Chauhan   وشوهان

  هذه الن وجة إىل أن جترية ال علاو   اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا ، وحند تعز
عن ُبعد كانت مديدة على الط ج، واس مرت ل اية ث   أشهر تةريبا ، ومل يدرا ةعظ  
الط ج إمابوات وسلبوات هذه ال جربة كما ينب  ، وبال ال  ال يس طوعون حس  أةاره   

ن  خبصو ها، كما أن عونة البحث ت كون ةان فئاات خم لفاة ةان الطا ج حساب اعا       
والكلوة واملرحلة الدراسوة وال حصول ا،كاادمي ، وبال اال  ت فااوت أراء الطا ج وفةاا       
لطبوعة ةسااحناته  ال دريساوة، وسانواته  الدراساوة، إذ ي  اح ةان ال كارارات اخلا اة         
بالفةرات أن الط ج لديه  اجتاهات إمابوة نوعا  ةا لو هاذه ال جرباة، ولكنهاا مل تصال     

ف ول، أي مبعنى أنه  يروا أنها جتربة أدت ال ار، ةنهاا أثنااء أزةاة     لدرمة عالوة ةن ال 
ان شار فوو  كورونا، وكانت أف ل الباديل اآلخار وهاو توحنااف ال علاو ، إال أنها  ال       

 ي طلعون الس مرارها أكثر ةن ذلك.
 الن اج  امل علةة بالسؤال الثان 

وة عناد ةسا و    لإلمابة عن السؤال الثان  "هل توماد فاروق ذات داللاة إحصااج    
(0.05 ≥ α     يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )
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( يف الفئة ايادي عشر، ومتثال أعلاى درماة ةان     30االجتاه السل ، يف حني تة  الفةرة )
االجتاه اإلماب  لو ال علو  عن ُبعد، ويس ن   ةن هذه النسب أن اجتاه الط ج هو أحنرج 

اب  للةاو  ال درمواة اخلا اة    ل جتاه احملايد، ولل حة  ةن ذلك ت حسااج الوساط ايسا   
بالفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن اجتهاته  لاو ال علاو  عان ُبعاد، حواث بلاغ       

(، وهاذا  %54(، بنسبة ةئوياة ) 5.92ة وسط أداء مجو  ا،فراد على ةةوا  االجتاهات )
 علاو  عان   يؤكد فع   أن اجتاه ال ج ماةعة الشرحنوة كان تةريبا  حمايدا  )ة وساطا ( لاو ال  

 ُبعد.
(، ةؤسساة هاوب ج   2020) Baoوت ف  هذه الن وجة ةا  دراساة كال ةان بااو      

Hopelab (2020 زبااادي والعلااوي ،)Zabadi & Al-Alawi (2016 ،)بو اال 
(، الل أشارت مجعهاا إىل أن اجتاهاات الا ج    2012)Petel & Chauhan   وشوهان

  هذه الن وجة إىل أن جترية ال علاو   اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا ، وحند تعز
عن ُبعد كانت مديدة على الط ج، واس مرت ل اية ث   أشهر تةريبا ، ومل يدرا ةعظ  
الط ج إمابوات وسلبوات هذه ال جربة كما ينب  ، وبال ال  ال يس طوعون حس  أةاره   

ن  خبصو ها، كما أن عونة البحث ت كون ةان فئاات خم لفاة ةان الطا ج حساب اعا       
والكلوة واملرحلة الدراسوة وال حصول ا،كاادمي ، وبال اال  ت فااوت أراء الطا ج وفةاا       
لطبوعة ةسااحناته  ال دريساوة، وسانواته  الدراساوة، إذ ي  اح ةان ال كارارات اخلا اة         
بالفةرات أن الط ج لديه  اجتاهات إمابوة نوعا  ةا لو هاذه ال جرباة، ولكنهاا مل تصال     

ف ول، أي مبعنى أنه  يروا أنها جتربة أدت ال ار، ةنهاا أثنااء أزةاة     لدرمة عالوة ةن ال 
ان شار فوو  كورونا، وكانت أف ل الباديل اآلخار وهاو توحنااف ال علاو ، إال أنها  ال       

 ي طلعون الس مرارها أكثر ةن ذلك.
 الن اج  امل علةة بالسؤال الثان 

وة عناد ةسا و    لإلمابة عن السؤال الثان  "هل توماد فاروق ذات داللاة إحصااج    
(0.05 ≥ α     يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )
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)اعن ، السنة الدراسوة، ال خصص الدراس ، ال حصاول ا،كاادمي (؟" ت بداياة  حسااج     
الوسط ايساب  للةو  ال درموة اخلا اة باالفةرات الال اخ ارهاا الطا ج لل عابو عان        

( حناو   7 علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة، ويوض ح اعادول ) اجتهاته  لو ال
 اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة.

 ( امل وسطات ايسابوة ل جتاهات لو ال علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة7مدول )
 النسبة املئوية االلراف املعواري الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 %67.9 1.60 7.47 ذكور اعن 
 %51.5 1.63 5.66 إنا 

 السنة الدراسوة

 %58.4 1.84 6.43 ا،وىل
 %51.1 1.66 5.62 الثانوة
 %52.9 1.59 5.82 الثالثة
 %50.7 1.73 5.58 الرابعة
 %54.1 1.50 5.95 اخلاةسة

 %55.1 1.72 6.06 إنسان   ال خصص الدراس
 %47.8 1.68 5.26 علم 

 ال حصول ا،كادمي 

 %56.5 1.85 6.22 ةةبول
 %50.3 1.78 5.54 ة وسط

 %52.8 1.68 5.81 مود
 %55.0 1.73 6.05 مود مدا 

 %56.7 1.70 6.23 مم از
 %53.8 1.74 5.92 الكل 

  وات الدراسة كانت ة فاوتة ( أن اجتاهات الط ج وفةا  مل7ي حظ ةن اعدول )
بني ةس وياتها املخ لفة، إذ كان االجتاه إمابوا  إىل حد  ةا لد  الذكور مب وسط حساب  بلاغ  

(، بونما كان االجتاه أحنل ةان امل وساط لاد  اإلناا      %68( ونسبة ةئوية تةريبا  )7.47)
الا ج السانة   (، كما كان لاد   %52( ونسبة ةئوية تةريبا  )5.66مب وسط حساب  بلغ )

(، وأحنال ةان   %58(، ونسبة ةئوياة تةريباا  )  6.43ا،وىل أكثر ةن امل وسط مب وسط بلغ )
امل وسط يف باحن  السنوات، وفوما خيص ال خصص الدراس  فةد كاان لطا ج الكلواات    

( %55( ونسبة ةئوياة تةريباا  )  6.06اإلنسانوة اجتاها  فوق امل وسط مب وسط حساب  بلغ )

اه سلبوا  وحتت امل وسط لد  ال ج الكلواات العلمواة إذ بلاغ ة وساط     يف حني كان اإلجت
(، وبااالنظر إىل امل وسااطات %48( بنساابة ةئويااة تةريبااا  )5.26أداءهاا  علااى املةوااا  )

اخلا ة بال حصول ا،كادمي  جند الط ج يف فئة املةبول واعواد مادا  واملم ااز كاان هلا       
حني كان لفئل اعواد وامل وساط إجتاهاا  أحنال ةان      اجتاها  أعلى ةن امل وسط إىل حد  ةا، يف 

 امل وسط.
وملعرفة ةد  داللة هذه الفروق إحصاجوا  بني فئات املا  وات املسا ةلة، ت  اخ باار    
هذه الفروق باس خدا  االخ بارات اإلحصاجوة املناسبة، إذ ت  اس خدا  اخ بار ت للعونات 

ار الفروق باني الاذكور واإلناا ،    ( الخ بIndependent Sample T-Testاملس ةلة )
والفروق بني ال خصصات العلموة واإلنسانوة، يف حني ت  اس خدا  حتلول ال باين ا،حادي 

(One Way ANOVA     الخ بار الفروق بني ةس ويات املا  وات املسا ةلة ا،خار )
ا ( ن ااج  اخ باار ت، بونما   8)السنة الدراسوة، ال حصول ا،كاادمي (، ويوض اح اعادول )   

 ( ن اج  حتلول ال باين ا،حادي.9يوض ح اعدول )
 ( ن اج  اخ بار ت ل حري الفروق يف االجتاهات وفةا  مل  و اعن  وال خصص الدراس 8مدول )
 ةس و  الداللة درمات ايرية حنومة ت الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 5.66 إنا  0.00 408 7.91 7.47 ذكور اعن 

 6.06 إنسان  راس ال خصص الد
 5.26 علم  0.00 408 3.59

( أن حنومة ت اخلا ة باخ باار الفاروق وفةاا  ملا  و اعان       8ي  ح ةن اعدول )
(، وبال ال  يوماد  0.05(، وهو أحنل ةن ةس و  )0.00( مبس و  داللة )7.91بل ت )

  و اعان ،  فروق يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعاز  ملا  
وكانت هذه الفروق لصاحل الذكور إذ كان هل  ة وسط حساب  أعلى ةن اإلناا ، أي أن  
الذكور كان هل  اجتاهات أكثر إمابوة لو ال علو  عن ُبعد ةن اإلنا ، يف حني كانت حنومة 

( مبسا و  داللاة   3.59ت اخلا ة باخ بار الفاروق وفةاا  ملا  و ال خصاص الدراسا  )     
(، وبال ال  يوماد فاروق يف أداء الطا ج علاى     0.05حنل ةن ةس و  )(، وهو أ0.00)
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اه سلبوا  وحتت امل وسط لد  ال ج الكلواات العلمواة إذ بلاغ ة وساط     يف حني كان اإلجت
(، وبااالنظر إىل امل وسااطات %48( بنساابة ةئويااة تةريبااا  )5.26أداءهاا  علااى املةوااا  )

اخلا ة بال حصول ا،كادمي  جند الط ج يف فئة املةبول واعواد مادا  واملم ااز كاان هلا       
حني كان لفئل اعواد وامل وساط إجتاهاا  أحنال ةان      اجتاها  أعلى ةن امل وسط إىل حد  ةا، يف 

 امل وسط.
وملعرفة ةد  داللة هذه الفروق إحصاجوا  بني فئات املا  وات املسا ةلة، ت  اخ باار    
هذه الفروق باس خدا  االخ بارات اإلحصاجوة املناسبة، إذ ت  اس خدا  اخ بار ت للعونات 

ار الفروق باني الاذكور واإلناا ،    ( الخ بIndependent Sample T-Testاملس ةلة )
والفروق بني ال خصصات العلموة واإلنسانوة، يف حني ت  اس خدا  حتلول ال باين ا،حادي 

(One Way ANOVA     الخ بار الفروق بني ةس ويات املا  وات املسا ةلة ا،خار )
ا ( ن ااج  اخ باار ت، بونما   8)السنة الدراسوة، ال حصول ا،كاادمي (، ويوض اح اعادول )   

 ( ن اج  حتلول ال باين ا،حادي.9يوض ح اعدول )
 ( ن اج  اخ بار ت ل حري الفروق يف االجتاهات وفةا  مل  و اعن  وال خصص الدراس 8مدول )
 ةس و  الداللة درمات ايرية حنومة ت الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 5.66 إنا  0.00 408 7.91 7.47 ذكور اعن 

 6.06 إنسان  راس ال خصص الد
 5.26 علم  0.00 408 3.59

( أن حنومة ت اخلا ة باخ باار الفاروق وفةاا  ملا  و اعان       8ي  ح ةن اعدول )
(، وبال ال  يوماد  0.05(، وهو أحنل ةن ةس و  )0.00( مبس و  داللة )7.91بل ت )

  و اعان ،  فروق يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعاز  ملا  
وكانت هذه الفروق لصاحل الذكور إذ كان هل  ة وسط حساب  أعلى ةن اإلناا ، أي أن  
الذكور كان هل  اجتاهات أكثر إمابوة لو ال علو  عن ُبعد ةن اإلنا ، يف حني كانت حنومة 

( مبسا و  داللاة   3.59ت اخلا ة باخ بار الفاروق وفةاا  ملا  و ال خصاص الدراسا  )     
(، وبال ال  يوماد فاروق يف أداء الطا ج علاى     0.05حنل ةن ةس و  )(، وهو أ0.00)
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ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعز  ملا  و ال خصاص الدراسا ، وكانات هاذه      
الفروق لصاحل ال ج الكلوات اإلنسانوة إذ كان هل  ة وسط حسااب  أعلاى ةان الا ج     

 الكلوات العلموة.
 Zabadi & Al-Alawiلعلااوي وت فاا  هااذه الن وجااة ةاا  دراسااة زبااادي وا 

(، الل أشارت إىل أن الذكور لديه  اجتاهات إمابوة لو ال علو  عن ُبعد أكثر ةن 2016)
اإلنا ، وحند تعز  هذه الن وجة إىل أن اإلنا  أثناء ف ة ال علو  عن بعد يف ةناازهلن كاان   

والال   -املباارا  ال سوما يف شهر رة اان  -لديهن الكثو ةن الوامبات ا،سرية واملنزلوة 
كانت تؤثر بدورها على تلةوهن ال علو  أثناء ف ة انةطاعه داخل اير  اعااةع ، ةةارناة    

يف ساكنات   -وأحوانا  ملادة أالاول   -ة  ف ة ال علو  السابةة إذ كن ميكثن الوال ا،سبوع 
اعاةعة، وال يومد لديهن ةا يشا لهن عان الدراساة، مماا أد  ل كاوين اجتاهاات سالبوة        

يهن لو ال علو  عن ُبعد، وفوماا خياص الاذكور فإناه علاى ا،غلاب ال يوماد لاديه          لد
وامبات ةنزلوة تش له  عن الدراسة، ال سوما يف يروف ايجار الصاح  املطبةااة والال     

 حدت أي ا  ةن ا،نشطة اإلم ماعوة والشبابوة إىل أدنى حد.
والال كانات لصااحل    وفوما ي عل  بن وجة الفروق الناجتة عن ال خصص الدراس ، 

ال ج الكلواات اإلنساانوة )اآلداج، الةاانون، اإلدارة( علاى حسااج الا ج الكلواات        
العلموة )العلو  الصحوة، اهلندسة(، فةد تعز  الن وجاة إىل عاد  حنادرة الا ج الكلواات      
العلموة على ال كو ف ة  جتربة ال علو  عن ُبعد بسبب البوعاة املاواد الدراساوة لاديه ، إذ     

  ةساحناته  على اعانب العمل  ةن خ ل ال جارج العملوة داخل املخ ربات، تركز ةعظ
كما وأن اعانب النظري لديه  يع مد بشكل كبو على العملواات ايساابوة واملعاادالت،    
والل يصعب شرحها للط ج ةن خ ل ال علو  عان ُبعاد ال ساوما وأن ال جرباة كانات      

ما ينب   ةن حنبل املدرساني، وأن هاذا ةان شاأنه أن     ةفامئة، ومل ي   اإلعداد املسب  هلا ك
معل اجتهاته  لو ال علو  عن ُبعد سلبوة  إىل حاد  ةاا، إذا ةاا حنورنات بطا ج الكلواات       
اإلنسانوة والل تركز ةعظ  ةساحناته  على اعانب النظري، الذي يسهل شارحه وإيصااله   

 للط ج ةةارنة باملواد العملوة.

 حتلول ال باين ا،حادي( ن اج  اخ بار 9مدول )

جمموع  ةصدر ال باين امل  و
 املربعات

درمات 
 ايرية

ة وسط 
 املربعات

حنومة 
 ف

ةس و  
 الداللة

 السنة الدراسوة
 13.38 4 53.50 بني اتموعات

 2.93 405 1184.69 داخل اتموعات 0.001 4.57
  409 1238.19 الكل 

ال حصول 
 ا،كادمي 

 5.10 4 20.41 بني اتموعات
 3.01 405 1217.78 داخل اتموعات 0.150 1.70

  409 1238.19 الكل 

( أن حنومة ف لفحص الفروق يف االجتاهات لو ال علو  عن 9ي حظ ةن اعدول )
(، وها  حنوماة   0.001(، ومبس و  داللاة ) 4.57ُبعد وفةا  مل  و السنة الدراسوة بل ت )

ماد فاروق ذات داللاة إحصااجوة يف أداء الطا ج علاى       (، وبال اال  يو 0.05أحنل ةان ) 
ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و السنة الدراسوة، كما وي  ح أن حنومة ف ل ةصا  الفاروق   

(، 1.70يف االجتاهات لو ال علو  عان ُبعاد وفةاا  ملا  و ال حصاول ا،كاادمي  بل ات )       
ال يومد فروق ذات (، وبال ال  0.05(، وه  حنومة أعلى ةن )0.150ومبس و  داللة )

داللة إحصاجوة يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و ال حصول ا،كاادمي ،  
وللكشف عن البوعة الفروق يف ة  و السنة الدراسوة ت  إمراء اخ بار املةارنة البعدية ةان  

 ة.( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدي10(، ويبو ن اعدول )Scheffeنوع شافوه )
 

 ( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدية10اعدول )
 اخلاةسة الرابعة الثالثة الثانوة ا،وىل امل وسط ايساب  السنوات الدراسوة

 *0.48 *0.85 *0.61 *0.81 - 6.43 ا،وىل
 0.32- 0.05 0.19- - *0.81- 5.62 الثانوة
 0.13- 0.24 - 0.19- *0.61- 5.82 الثالثة
 0.37- -- 0.24- 0.05- *0.85- 5.58 الرابعة
 - 0.37 0.13 0.32 *0.48- 5.95 اخلاةسة

 (0.05فرق دال إحصاجوا  عند ةس و  داللة ) *
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 حتلول ال باين ا،حادي( ن اج  اخ بار 9مدول )

جمموع  ةصدر ال باين امل  و
 املربعات

درمات 
 ايرية

ة وسط 
 املربعات

حنومة 
 ف

ةس و  
 الداللة

 السنة الدراسوة
 13.38 4 53.50 بني اتموعات

 2.93 405 1184.69 داخل اتموعات 0.001 4.57
  409 1238.19 الكل 

ال حصول 
 ا،كادمي 

 5.10 4 20.41 بني اتموعات
 3.01 405 1217.78 داخل اتموعات 0.150 1.70

  409 1238.19 الكل 

( أن حنومة ف لفحص الفروق يف االجتاهات لو ال علو  عن 9ي حظ ةن اعدول )
(، وها  حنوماة   0.001(، ومبس و  داللاة ) 4.57ُبعد وفةا  مل  و السنة الدراسوة بل ت )

ماد فاروق ذات داللاة إحصااجوة يف أداء الطا ج علاى       (، وبال اال  يو 0.05أحنل ةان ) 
ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و السنة الدراسوة، كما وي  ح أن حنومة ف ل ةصا  الفاروق   

(، 1.70يف االجتاهات لو ال علو  عان ُبعاد وفةاا  ملا  و ال حصاول ا،كاادمي  بل ات )       
ال يومد فروق ذات (، وبال ال  0.05(، وه  حنومة أعلى ةن )0.150ومبس و  داللة )

داللة إحصاجوة يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و ال حصول ا،كاادمي ،  
وللكشف عن البوعة الفروق يف ة  و السنة الدراسوة ت  إمراء اخ بار املةارنة البعدية ةان  

 ة.( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدي10(، ويبو ن اعدول )Scheffeنوع شافوه )
 

 ( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدية10اعدول )
 اخلاةسة الرابعة الثالثة الثانوة ا،وىل امل وسط ايساب  السنوات الدراسوة

 *0.48 *0.85 *0.61 *0.81 - 6.43 ا،وىل
 0.32- 0.05 0.19- - *0.81- 5.62 الثانوة
 0.13- 0.24 - 0.19- *0.61- 5.82 الثالثة
 0.37- -- 0.24- 0.05- *0.85- 5.58 الرابعة
 - 0.37 0.13 0.32 *0.48- 5.95 اخلاةسة

 (0.05فرق دال إحصاجوا  عند ةس و  داللة ) *
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( أن هناا فاروق دالاة إحصااجوا  فةاط باني السانة ا،وىل       10ي حظ ةن اعدول )
ز  وباحن  السنوات الدراسوة، وكانت هذه الفروق لصاحل السنة الدراسوة ا،وىل، وحند يع

ذلك إىل الدافعوة وايما  الل ي م   بها ال ج السنة ا،وىل عن باحن  السنوات، إذ يعد 
ال علو  اعاةع  والبوئة اعاةعوة ةثوة للحما  بالنسابة هلا  ال ساوما بعاد ان ةااهل  ةان       
ايواة املدرسوة، ورغب ه  الشديدة يف االن ةال للجاةعاة، واس كشااف ةاا فوهاا، فوكوناوا      

ب ةندفعني لو ال علو  أكثر ةن بةوة الط ج يف السنوات ال حةة، وحند يؤدي على ا،غل
 ذلك إلة  كه  إجتاهات إمابوة أكثر ةن بةوة الط ج.

 الن اج  امل علةة بالسؤال الثالث
لإلمابة عن السؤال الثالث "ةا أه  ةعوةات ال علو  عن ُبعد ةن ومة نظار الا ج   

 وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا ها  ا،ةاور     ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف
الل جتعلك ال تف  ل ال علو  عن ُبعد )املعوةات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان أساباج      
اإلجتاهات السلبوة لو ال علو  عن ُبعاد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال        

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 ماعوة عن ا،هل داخل املنزل، وا، دحناء والزة ء يف اعاةعة.العزلة االم  -1
 ضعف شبكة اإلن نت يف بعض أةاكن سكن الط ج. -2
ال عر ، ملشاكل  حوة ونفسوة ت مثل يف أمل العونني والظهر وال  ط النفس  وال وتر  -3

 ن وجة املكو  الوي   أةا  اياسب.
 ةساق.تداخل أوحنات تنفوذ املشاري  واملها  ،كثر ةن  -4
 ال عار، ة  ا،عمال واملسؤولوات املنزلوة ا،خر  غو ال علوموة. -5
  عوبة فه  املواد العملوة واملواد ايسابوة ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. -6
 ايامة إىل ةهارات تةنوة ة عددة مل ي   ال أهول هلا وال دريب علوها. -7
  عوبة يف تنظو  الوحنت أثناء ال علو  عن ُبعد. -8
ةهمة تساعد يف ال علو  بشكل أف ل ةثل: املناحنشات الصفو ة، ال ناف   فةدان عنا ر -9

 بني الط ج، وتعلو  ا،حنران.

عااد  كفايااة ال  ذيااة الرامعااة اخلا ااة بااأداء الطالااب علااى املشاااري  وا،نشااطة  -10
 واالخ بارات.  

(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        
Hughes (2020و ،) دراسة ةؤسسة هوب جHopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)

 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  
Huang (2004     إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات السالبوة لاو ال علاو ،)

  عن ُبعد لاد  الا ج اعاةعاات، ولعال أبارز أساباج االجتاهاات السالبوة ها : عاد          
ةوضوعوة ال ةوي ، ضعف شبكة اإلن نت، العزلة االم ماعوة، وال خت لف هذه ا،ساباج  
كثوا  عن تلك أبداها ال ج اعاةعات يف دوٍل خم لفة ةن العامل، مما حي   علاى اعاةعاات   
إماد جمموعة ةن البداجل يف حال اسا مر هاذا الظارف ال مساح اك، يكاون ةان شاأنها        

 ن ُبعد.حتسني ةس و  العلو  ع
 الن اج  امل علةة بالسؤال الراب 

لإلمابة عن السؤال الراب  "ةا أه  حمفز ات ال علو  عن ُبعد ةن وماة نظار الا ج    
ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا أها  ا،ةاور     

أساباج  الل جتعلك تف  ل ال علو  عان ُبعاد )احملفاازات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان        
اإلجتاهات اإلمابوة لو ال علو  عن ُبعد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال       

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 تطوير ال علو  الذات  واملس مر. -1
 تنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، واإلال ع على ةصادر ة عددة للمعلوةات. -2
 اضرات يف أي زةان وةكان.إةكانوة الو ول إىل احمل -3
 ال علو  دون االنةطاع عن ا،هل ةن خ ل املكو  يف املنزل. -4
ال عاةل ة  الرق تةوي  مديدة وةفودة أكثر )االخ بارات املف وحة، املشاري  البحثوة،  -5

 الة ايا ...(.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 69المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م68

�شريف عبدالرحمن ال�شعودي واآخرون

عااد  كفايااة ال  ذيااة الرامعااة اخلا ااة بااأداء الطالااب علااى املشاااري  وا،نشااطة  -10
 واالخ بارات.  

(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        
Hughes (2020و ،) دراسة ةؤسسة هوب جHopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)

 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  
Huang (2004     إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات السالبوة لاو ال علاو ،)

  عن ُبعد لاد  الا ج اعاةعاات، ولعال أبارز أساباج االجتاهاات السالبوة ها : عاد          
ةوضوعوة ال ةوي ، ضعف شبكة اإلن نت، العزلة االم ماعوة، وال خت لف هذه ا،ساباج  
كثوا  عن تلك أبداها ال ج اعاةعات يف دوٍل خم لفة ةن العامل، مما حي   علاى اعاةعاات   
إماد جمموعة ةن البداجل يف حال اسا مر هاذا الظارف ال مساح اك، يكاون ةان شاأنها        

 ن ُبعد.حتسني ةس و  العلو  ع
 الن اج  امل علةة بالسؤال الراب 

لإلمابة عن السؤال الراب  "ةا أه  حمفز ات ال علو  عن ُبعد ةن وماة نظار الا ج    
ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا أها  ا،ةاور     

أساباج  الل جتعلك تف  ل ال علو  عان ُبعاد )احملفاازات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان        
اإلجتاهات اإلمابوة لو ال علو  عن ُبعد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال       

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 تطوير ال علو  الذات  واملس مر. -1
 تنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، واإلال ع على ةصادر ة عددة للمعلوةات. -2
 اضرات يف أي زةان وةكان.إةكانوة الو ول إىل احمل -3
 ال علو  دون االنةطاع عن ا،هل ةن خ ل املكو  يف املنزل. -4
ال عاةل ة  الرق تةوي  مديدة وةفودة أكثر )االخ بارات املف وحة، املشاري  البحثوة،  -5

 الة ايا ...(.
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 ايصول على درمات أعلى ةن خ ل الرق ال ةوو  عن ُبعد. -6
 ى الذات.زيادة الثةة بالنف ، واالع ماد عل -7
تةلول عناء السفر، وتةلوال ال كلفاة املادياة لل علاو  ةان خا ل تاوفو أماور النةال           -8

 والسكن وال ذاء.
 أخذ فر ة كافوة لل علو  بشكل ةنفرد. -9

 تةلول ال  ارج ة  أوحنات العمل للط ج العاةلني. -10
(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        

Hughes (2020 ودراسة ةؤسسة هوب ج ،)Hopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)
 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  

Huang (2004    إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات اإلمابوة لاو ال علاو ،)
واة ها : ال علاو     عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات، ولعل أبارز أساباج اإلجتاهاات اإلماب   

الذات ، وتنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، وزيادة االع ماد على الذات ةن حنبال الطا ج،   
إذ ال بد ةن تعزيز هذه اعوانب ةس ةب   حتسني جتربة ال علو  عان ُبعاد، وبال اال  زياادة     

 االجتاهات لوها، وةن ث  حتس ن ال حصول ا،كادمي  أثناء ال علو  عن ُبعد.

 صياتالتو

بناااًء علااى ن اااج  الدراسااة ت اخلااروج مبجموعااة ةاان ال و ااوات علااى شااكل    
اس اتوجوات وإمراءات ةن شأنها أن حتس ن ةن فاعلوة ال علو  عن ُبعد، وبال ال  حتساني  

 إجتاهات الط ج لوه، ولعل ةن أهمها:
 تأهول وتدريب الط ج؛ الكسابه  املهارات ال ةنوة ال زةة لل علو  عن ُبعد. -1
إماد إس اتوجوات تةوي  بديلة ت  ء  ة  ال علو  عن ُبعد، تراع  الدحنة واملوضاوعوة   -2

ةن مهة، وتراع  الوحنت ال ز  مل ابع ها وتةدي  ال  ذية الرامعة ةن حنبل املدر  ةن 
 مهة أخر .

تعزيز ال علو  النشط لد  الط ج، وإثارة دافعو ه  لو ال علو  عن ُبعد، ةان خا ل    -3
 وتنفوذ ال دري ، والريةة الوامبات وا،نشطة املنزلوة. الريةة تصمو 

حماولة اعم  بني أكثر ةن الريةة لل دري  يف يل ال باعد االم مااع  املفارو،، ال    -4
سوما يف املواد العملوة اخلا ة بالكلوات العلومة، والل يصاعب إيصااهلا وتوضاوحها    

و  داخال اعاةعاة وعارب    للط ج ةن خ ل ال علو  عن بعد، ةث  : الدة  بني ال علا 
اإلن نت، حوث يةس   الط ج إىل جمموعات   وة حي رون اعزء العملا  داخال   
املخ ربات يف اعاةعة بال ناوج، باإلضاافة لل ادري  عان ُبعاد للجازء النظاري ةان        
املساق لكل اتموعات، إذ ت من هذه الطريةة تعلو  أف ل ة  ضمان احملافظة علاى  

 سني.س ةة الط ج واملدر
إعداد خطة الوار  إلدارة أي أزةة ةشابهة متر بهاا اعاةعاات، ت فااد  ةان خ هلاا       -5

 ا،ةور الل تعو  ال علو  عن ُبعد.
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تعزيز ال علو  النشط لد  الط ج، وإثارة دافعو ه  لو ال علو  عن ُبعد، ةان خا ل    -3
 وتنفوذ ال دري ، والريةة الوامبات وا،نشطة املنزلوة. الريةة تصمو 

حماولة اعم  بني أكثر ةن الريةة لل دري  يف يل ال باعد االم مااع  املفارو،، ال    -4
سوما يف املواد العملوة اخلا ة بالكلوات العلومة، والل يصاعب إيصااهلا وتوضاوحها    

و  داخال اعاةعاة وعارب    للط ج ةن خ ل ال علو  عن بعد، ةث  : الدة  بني ال علا 
اإلن نت، حوث يةس   الط ج إىل جمموعات   وة حي رون اعزء العملا  داخال   
املخ ربات يف اعاةعة بال ناوج، باإلضاافة لل ادري  عان ُبعاد للجازء النظاري ةان        
املساق لكل اتموعات، إذ ت من هذه الطريةة تعلو  أف ل ة  ضمان احملافظة علاى  

 سني.س ةة الط ج واملدر
إعداد خطة الوار  إلدارة أي أزةة ةشابهة متر بهاا اعاةعاات، ت فااد  ةان خ هلاا       -5

 ا،ةور الل تعو  ال علو  عن ُبعد.
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