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لية إىل الكشف عن أثر عدٍد من املتغريات يف تفسري التبايُن احلاصل يف رضا طالب جامعة امللك سعود عن جتربتهم يف هدفت الدراسُة احلا امللخَّص:
الفصول االفرتاضية، التعليم عن بعد، وهذه املتغريات واليت ُتشّكل أبعاد التعليم عن بعد هي مالءمة احملتوى التعليمي، وأداء عضو هيئة التدريس، وفعالية 

طالًبا وطالبة من كليات خمتلفة درسوا بنمط التعليم عن بعد، وأشارت نتائُج حتليل  234ة التعامل مع نظام إدارة التعلم. وقد شارك يف الدراسة وسهول
% من 72فسري التباين املتعدد إىل أن العوامل املؤثرة يف مستوى رضا الطالب هي مالءمة احملتوى التعليمي، وفعالية الفصول االفرتاضية حيث ميكن ت

 عد.التباين يف مستوايت رضا الطالب من خالل هَذيِن املتغريَيِن، مشلت الدراسة على توصيات وعلى مقرتحات أخرى لتحسني جتربة التعليم عن ب
 التعليم اإللكرتوين، الفصول االفرتاضية، التعليم عن بعد.  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: The aim of this study was to investigate the impact of several variables in explaining the variation 
in students’ satisfaction of distance learning in King Saud University, and to identify the factors that affect their 
satisfaction. These variables, which constitute the dimensions of distance learning, are the relevance of the 
learning content, the performance of the faculty member, the effectiveness of the virtual classroom, and the 
usability of the learning management system. The participants constituted a total of two-hundred thirty-four 
students who enrolled in online courses and who belonged to different colleges in the University. The results of 
the analysis of variance indicate that the factors affecting the level of student satisfaction are the relevance of the 
learning content and the effectiveness of the virtual classes, as 72% of the variance in the levels of student 
satisfaction can be explained by these two variables. The study includes recommendations to improve the 
distance learning experience. 
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 املقدمة: 

السههنوات اريخهرية تطههورًا سهريًعا يف تكنولوجيهها املعلومهات واالتصههاالتذ حيهث أثيههر أللهك علههى حيهاة اريشهه ا  شههد العهايف يف 
بشكل عام، وعلى جمال التعليم بشكل خا ، فقد انتشر تبّّن التعليم عن بعد يف معظم اجلامعات عامليًّاذ ملا يوفره من مرونهة أكه  

الت ضهرورًة حلهل مشهكالت  هّس الطهالب أو املؤسسهات التعليميهة ،هد ألا ها، ويف مهن حيهث الامهان واملكهان، وأصهبع يف بعه  احلها
تكهن اململكهة العربيههة السهعودية ىَننههى عههن ههذه التغهريات والتطههوّنرات، فقهد تبههّا عهدد مهن اجلامعههات ههذا الهنمط مههن التعلهيمذ ملواكبههة 

التوظيههف اريم ههل لتقنيههة املعلومههات واالتصههاالت، ويُعتهه  التقيههيم خطههط التنميههة يف اململكههة العربيههة السههعودية يف جمههال التعلههيم، ومنههها 
املستمر ملقررات وبرامج التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العايل من العوامل الضروريةذ لضمان جناحها حيث يكشف عن نقاط 

 الضعف والقوة مما يساعد على حتسينها. 
ههع العههاملي يههو تبههّّن التعلههيم عههن بعههد قههد يكههون مبًعهها مههن حاجههة اجلامعههة حلههل مشههكالت قههد ال تكههون متعلقههة  ورغههم أن التوجّن

ابلطهههالب بشهههكل مباشهههر، إال أن حتقيهههو رضهههاهم عهههن جهههودة ههههذا التعلهههيم أصهههبع ضهههرورًة ال بهههد منهههها، وجهههاًءا ال يت هههايأ مهههن العمليهههة 
ههههههم فيههههها، وتوصهههههي الدراسهههههات التعليميههههةذ لتحقيهههههو مبههههدأ أساسهههههي فيهههههها، وهههههو أن الطالههههه  ههههههو مركهههها تلهههههك العمليههههة والعنصهههههر اري

(Croxton ،2014  ،ابالهتمام إبنشاء بيئات تعليمية ُمرضيةذ ملا هلا من أثر على التعلم والتحصيل. وتظهر 2021ذ القضاة )
اض أمهية هذا اريمر يف التعليم عن بعد يف ظل ما ُتشري إليع الدراسات من ارتفاع ِنس  التسرّنب فيع، مما قد يكون مؤشرًا على اخنف

(. وألكرت الدراسات أن إنشاء بيئهات Croxton, 2014; Mubarak, Cao, & Zhang ،2020نس  رضا الطالب عنع )
تعليمية ُمرضية يف هذا النمط من التعليم يتطلي  مراعاة التنوّنع يف تقدمي احملتوى التعليمي ىا يتناسه  مهع خمتلهف خلفيهات الطهالب 

النشطة، وخلو فر  تفاعل متوازنة مع كلٍّ من عضو هيئة التدريس واحملتوى التعليمي  وأسالي  تعلمهم، وضمان مشاركة الطالب
 (. Croxton ،2014والطالب، وتصميم املقررات بشكل مناس  من خالل توظيف أدوات نظام إدارة التعلم بفعالية )

قليهد  بعهدٍد مهن العوامهل، وابلتهايل فه ن رضها ويُعت  التعليم عن بعد خيارًا مرًم للتعلمذ حيث خيتلف يف طبيعتع عن التعلهيم الت
الطالب عن التعليم عن بعد قد يتهثر وفًقا هلهذه العوامهل، إال أن االهتمهام بدارسهة أثرهها علهى درجهة رضها الطهالب يف اجلامعهات مها 

معهة امللهك سهعود (ذ لذا  دف هذه الدراسة إىل الكشف عن إمكانية التنبّنهؤ ىسهتوى رضها طهالب جا2021زال حمدوًدا )القضاة ،
عن التعليم عن بعد من خالل أربعة متغريات متي النظر إليها من وجهة نظر الطالب، وقد متي حتديد هذه العوامل من خالل مراجعة 

 ,Pham, Williamson, & Berryاريدبيهات املرتبطهة برضها الطهالب يف التعلهيم عهن بعهٍد، وههي مالءمهة احملتهوى التعليمهي، )
2018; Al-Samarraie, Teng, Alzahrani, & Alwan, 2018; Al-Rahmi, Alias, Othman, Alzahrani, 

Alfarraj, & Rahman ،2018( ،وأداء عضهو هيئهة التهدريس  )Pham et al,  2018; Joo, Lim, & Kim, 2011; 
Morris, 2011; Zhu, Herring, & Bonk,2019; Goh et al, 2017; Yen & Abdous ،2011  صول وفعالية الف

 Cao, Griffin, & Bai, 2009; Karal, Cebi, & Turgut, 2011; Huang & McConnell ،2010االفرتاضهية، 
 & ,Pham et al, 2018; Al-Samarraie, et al, 2018; Cole, Shelleyوسههولة التعامهل مهع نظهام إدارة الهتعلم )

Swartz, 2014). 

 مشكلة البحث 

تبههههّّن أاههههاط التعلههههيم ىهههها يتوافههههو مههههع التطههههوّنرات املتسههههارعة يف جمههههال تقنيههههات املعلومههههات  أدركههههت اجلامعههههات حههههول العههههايف أمهييههههة
واالتصههاالت، وقههد بههدأت جامعههة امللههك سههعود بتطبيههو اههط التعلههيم عههن بعههد يف عههدٍد مههن املقههررات، وقههد كههان رضهها الطههالب مههن 

ا م التعليمية يف اط التعليم عن بعد أمهيًة عهن رضهاهم املستهدفات اليت تسعى اجلامعة لتحقيقها، إأل ال يقلّن رضا الطالب عن خ  
عنههها يف اههط التعلههيم التقليههد ، وتنبههع مشههكلة الدراسههة مههن واقههع مالحظههة البههاح ني لعههدم حتقيههو احلههد املهههمول مههن مسههتوايت رضهها 

 ن بعد يف اجلامعة. الطالب يف اط التعليم عن بعدذ وأللك يف استطالعات قياس رضا الطالب اليت تديرها وحدة التعليم ع
ونظرًا حلداثة جتربة التعليم عن بعد يف اجلامعةذ وملا جاء يف توصيات املؤ رات التهكيد على تقهومي جتهارب اجلامعهات السهعودية 

( وحملدوديههة االهتمههام 2021يف تطبيههو اههط التعلههيم عههن بعههد )املههؤ ر الههدويل االفرتاضههي ملسههتقبل التعلههيم الرقمههي يف الههوطن العههر ، 
( فقد جاءت هذه الدراسة للكشهف عهن 2021بدراسة أبعاد التعليم عن بعٍد، وأثرها على درجة رضا طالب اجلامعات )القضاة ،

أثر بع  أبعاد التعليم عن بعٍد، والعوامل املتعلقة بع لتحسني رضا طهالب جامعهة امللهك سهعودذ ونظهرًا لتعهدّند اريبعهاد والعوامهل الهيت 
التعليم التقليد ، ف نع من املههم التعهرّنف علهى العوامهل اريك هر  ثهريًا علهى رضها الطهالب يف بيئهة التعلهيم عهن  ُ ّيا التعليم عن بعد عن

 بعد، وحماولة استهدافها من خالل التطوير املهّن، أو التطوير التقّن، أو تقوية البنية التحتية، أو غريها ،س  نوعية تلك العوامل. 

 أهداف وأسئلة البحث 
راسهههة إىل التعهههرّنف علهههى أثهههر مالءمهههة احملتهههوى التعليمهههي، وأداء عضهههو هيئهههة التهههدريس، وفعاليهههة الفصهههول االفرتاضهههية،  هههدف الد

وسههولة التعامههل مههع نظههام إدارة الههتعلم يف تفسههري التبههاين يف رضهها طههالب جامعهة امللههك سههعود عههن التعلههيم عههن بعههٍد، وتقههود الدراسههة 
 اريسئلة التالية: 

 جتربة التعليم عن بعد يف جامعة امللك سعود؟ ما مدى رضا الطالب عن -1
ما نسبة التباين يف متوسطات رضا الطالب عن جتربة التعلهيم عهن بعهد يف جامعهة امللهك سهعود الهذ  ميكهن تفسهريه مهن خهالل  -2

امهل مهع نظهام املتغريات التالية: مالءمة احملتوى التعليمي، وأداء عضو هيئة التهدريس، وفعاليهة الفصهول االفرتاضهية، وسههولة التع
 إدارة التعلم؟

هل توجد فروق ألات داللة إحصائية بني متوسطات رضا الطالب عن جتربة التعليم عن بعد يف جامعة امللك سعود تُعاى إىل  -3
 متغري اجلنس؟

 أهمية البحث 
يمية عن التعليم عن بعد يُعت  الطال  مركا العملية التعليميةذ لذا ف نع من املهم ىكاٍن دراسُة مدى رضا طالب املؤسسة التعل

ف فيها، ومعرفة املواطن اريك ر  ثريًا على رضاهم للتمكّنن من حتسني هذا النوع من التعليم، ف ألا  كينت املؤسسة التعليمية من التعرّن 
الوصهههول  علههى العوامههل املهههؤثرة علههى الرضههها الطههالب، فسهههتتمكين ابلتههايل مههن اسهههتهداف هههذه العوامهههل ابلتحديههد وحتسهههينها، ومههن  ي 

 ريهدافها بكفاءة أعلى وحتقيو مستوايت أعلى من رضا الطالب. 
 حدود الدراسة 

  هه1441هه/1440احلدود الامانية: متي تطبيو الدراسة يف الفصل الدراسي اريول للعام اجلامعي 
 لههيم عههن بعههد خههالل احلههدود البشههرية: اقتصههرت الدراسههة علههى طههالب وطالبههات جامعههة امللههك سههعود الههذين درسههوا مقههررات التع

 هه1441هه/1440الفصل الدراسي اريول للعام اجلامعي 
  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة أثر أربعة عوامل فقط يف تفسري التباين يف رضا الطالب وهي: مالءمة احملتوى

 نظام إدارة التعلم. التعليمي، وأداء عضو هيئة التدريس، وفعالية الفصول االفرتاضية، وسهولة التعامل مع
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ا م التعليمية يف اط التعليم عن بعد أمهيًة عهن رضهاهم املستهدفات اليت تسعى اجلامعة لتحقيقها، إأل ال يقلّن رضا الطالب عن خ  
عنههها يف اههط التعلههيم التقليههد ، وتنبههع مشههكلة الدراسههة مههن واقههع مالحظههة البههاح ني لعههدم حتقيههو احلههد املهههمول مههن مسههتوايت رضهها 

 ن بعد يف اجلامعة. الطالب يف اط التعليم عن بعدذ وأللك يف استطالعات قياس رضا الطالب اليت تديرها وحدة التعليم ع
ونظرًا حلداثة جتربة التعليم عن بعد يف اجلامعةذ وملا جاء يف توصيات املؤ رات التهكيد على تقهومي جتهارب اجلامعهات السهعودية 

( وحملدوديههة االهتمههام 2021يف تطبيههو اههط التعلههيم عههن بعههد )املههؤ ر الههدويل االفرتاضههي ملسههتقبل التعلههيم الرقمههي يف الههوطن العههر ، 
( فقد جاءت هذه الدراسة للكشهف عهن 2021بدراسة أبعاد التعليم عن بعٍد، وأثرها على درجة رضا طالب اجلامعات )القضاة ،

أثر بع  أبعاد التعليم عن بعٍد، والعوامل املتعلقة بع لتحسني رضا طهالب جامعهة امللهك سهعودذ ونظهرًا لتعهدّند اريبعهاد والعوامهل الهيت 
التعليم التقليد ، ف نع من املههم التعهرّنف علهى العوامهل اريك هر  ثهريًا علهى رضها الطهالب يف بيئهة التعلهيم عهن  ُ ّيا التعليم عن بعد عن

 بعد، وحماولة استهدافها من خالل التطوير املهّن، أو التطوير التقّن، أو تقوية البنية التحتية، أو غريها ،س  نوعية تلك العوامل. 

 أهداف وأسئلة البحث 
راسهههة إىل التعهههرّنف علهههى أثهههر مالءمهههة احملتهههوى التعليمهههي، وأداء عضهههو هيئهههة التهههدريس، وفعاليهههة الفصهههول االفرتاضهههية،  هههدف الد

وسههولة التعامههل مههع نظههام إدارة الههتعلم يف تفسههري التبههاين يف رضهها طههالب جامعهة امللههك سههعود عههن التعلههيم عههن بعههٍد، وتقههود الدراسههة 
 اريسئلة التالية: 

 جتربة التعليم عن بعد يف جامعة امللك سعود؟ ما مدى رضا الطالب عن -1
ما نسبة التباين يف متوسطات رضا الطالب عن جتربة التعلهيم عهن بعهد يف جامعهة امللهك سهعود الهذ  ميكهن تفسهريه مهن خهالل  -2

امهل مهع نظهام املتغريات التالية: مالءمة احملتوى التعليمي، وأداء عضو هيئة التهدريس، وفعاليهة الفصهول االفرتاضهية، وسههولة التع
 إدارة التعلم؟

هل توجد فروق ألات داللة إحصائية بني متوسطات رضا الطالب عن جتربة التعليم عن بعد يف جامعة امللك سعود تُعاى إىل  -3
 متغري اجلنس؟

 أهمية البحث 
يمية عن التعليم عن بعد يُعت  الطال  مركا العملية التعليميةذ لذا ف نع من املهم ىكاٍن دراسُة مدى رضا طالب املؤسسة التعل

ف فيها، ومعرفة املواطن اريك ر  ثريًا على رضاهم للتمكّنن من حتسني هذا النوع من التعليم، ف ألا  كينت املؤسسة التعليمية من التعرّن 
الوصهههول  علههى العوامههل املهههؤثرة علههى الرضههها الطههالب، فسهههتتمكين ابلتههايل مههن اسهههتهداف هههذه العوامهههل ابلتحديههد وحتسهههينها، ومههن  ي 

 ريهدافها بكفاءة أعلى وحتقيو مستوايت أعلى من رضا الطالب. 
 حدود الدراسة 

  هه1441هه/1440احلدود الامانية: متي تطبيو الدراسة يف الفصل الدراسي اريول للعام اجلامعي 
 لههيم عههن بعههد خههالل احلههدود البشههرية: اقتصههرت الدراسههة علههى طههالب وطالبههات جامعههة امللههك سههعود الههذين درسههوا مقههررات التع

 هه1441هه/1440الفصل الدراسي اريول للعام اجلامعي 
  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة أثر أربعة عوامل فقط يف تفسري التباين يف رضا الطالب وهي: مالءمة احملتوى

 نظام إدارة التعلم. التعليمي، وأداء عضو هيئة التدريس، وفعالية الفصول االفرتاضية، وسهولة التعامل مع
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 مصطلحات البحث 
  الدراسية. بشكل كامل ع  شبكة اإلنرتنت دون احلاجة حلضور الطال  للقاعةالتعليم عن بعد: هو شكل من أشكال التعليم يُقّدم 
 رينشطة، والتقييم نظام إدارة التعلم: هو تطبيو برجميٌّ مُيّكن عضو هيئة التدريس من إدارة العملية التعليمية، وتقدمي احملتوى وا

 ابست دام أدوات خمتلفة داخل النظام. 
  .الفصل االفرتاضي: هو بيئة تعلّنم ع  اإلنرتنت تسمع ابلتفاعل املتاامن بني املعلم وطالبع كبديٍل للبيئة الصفية التقليدية 
 عليمية وتقييمية وحمتوى علمي.احملتوى التعليمي: ويشمل احملتوى املرفوع على نظام إدارة التعلم من خطة دراسية وأنشطة ت 

 اإلطار النظري 
( خاصهة وأن الرضها يهرتبط Amro ،2014يُعته  رضها الطهالب عهن خه ا م التعليميهة عنصهرًا أساسهيًّا لن هاا تلهك ا ه ات )

هم ( فهالطالب الهذين يسهتمتعون بت هربتMartirosyan, Saxon & Wanjohi  ،2014ارتباطًها إاابيًّها ابلتحصهيل اريكهادميي )
يف التعليم، ويرصدون مستوايت عالية يف مقياس رضاهم عن الت ربة ُهُم الطالب الذين حيصلون على درجات مرتفعة يف معدال م 

 اريكادميية، وهذا مما ال شك فيع من أهم اريهداف اليت تسعى لتحقيقها اجلامعات.
لفصل اجلغرايف بني الطال  واملعلم، ولعل انتشهار التقنيهات إن أهم ما مُيّيا اط التعليم عن بعد عن اط التعليم التقليد  هو ا

والتوسّنههع يف تغطيهههة شهههبكة اإلنرتنهههت ملسهههاحة جغرافيهههة أكههه  علهههى مسهههتوى العههايف قهههد سهههاعد يف انتشهههار اهههط التعلهههيم عهههن بعهههد وحّفههها 
لك إىل ظهور أبعاد جديدة هلذا النمط اجلامعات على تبنّيعذ ورين هذا النمط ال ميكنع أن يتمي بدون تقنيات أو إنرتنت، فقد أديى أل

 قد ُتؤثّر على رضا الطالب عن التعليم عن بعد كهنظمة التعلّنم والفصول االفرتاضية، ويف الوقت نفسع يُعت  املعلم واحملتوى التعليمي
 عامَلنِي أساسَينِي يف التعليم على اختالف أااطع.

التعلههيم عههن بعههٍد، والعوامههل املرتبطههة بههعذ حيههث وجههدت دراسههة فههام  تناولههت العديههُد مههن الدراسههات موضههوع رضهها الطههالب عههن
قديمهة، وكفهاءة عضهو هيئهة التهدريس، Pham et al ،2018وآخرين )

ُ
( أن كالًّ من إدارة الهتعلم اإللكهرتوين، ودعهم جهودة ا دمهة امل

قديمهة، وأمهن وخصوصهية الهتعلم اإللكهرتوين، مرتبطهة ارتب
ُ
اطًها إاابيًّها برضها املهتعلم ووالئهع جُتهاه الهتعلم عهن وجودة مواد ودورات التعلم امل

( أنهع مهن أجهل تهوفري جتربهة تعليميهة أفضهل تضهمن اسهتمرار رضها Al-Samarraie et al ،2018بعٍد. وأشار السامرائي وآخهرون )
قهديم يف أ

ُ
نظمهة الهتعلم اإللكهرتوين ألو جهودة املتعلم عن التعليم عن بعٍد، ا  على مؤسسات التعليم العايل التهكّنُد من أن احملتهوى امل

عالية، من حيث الدقة واريمهية، ومناسبتع أيًضا الحتياجات املتعلمني، وإعطاء اهتمام إضايف لل دمات التكنولوجية رينظمة التعلم 
هكيُد على قيمة كلٍّ مهن اإللكرتوين اليت يتمّن تقدميها للمعلمني والطالب، واالهتمام جبودة النظام وا صائص التشغيلية لع. وأخريًا الت

املنفعهههة والفائهههدة املقهههدمَتنِي مهههن خهههالل الهههتعلم اإللكهههرتوين، ،يهههث يكهههون هنهههاك ارتبهههاطه وثيهههوه بهههني مههههام الهههتعلم اإللكهههرتوين وأههههداف 
( إىل Martínez-Argüelles et al ،2016املسهت دمنيذ سهواًء كهانوا معلمهني أو طهالاًب. وأشهارت مهارتينا أرجيهولس وآخهرون )

قديمة تُعتَ  ،د ألا ا جانًبا رئيسيًّا يف حتسني والء ورضا الطالب عن التعليم عن بعد بشكل عام، والهيت ال تُرّكها أن جو 
ُ
دة ا دمة امل

فقط على تقييم عمليات التعليم والتعلم، وإاا اريخهذ ابالعتبهار ا هدمات اإلداريهة، وا هدمات اإلضهافية كاملكتبهة مه اًل، وبيئهة الهتعلم 
اضية أو واجهة املست دمذ حيث إن إدارة هذه اجلوان  غري التعليمية أمره ال غًا عنعذ لضمان رغبة ورضا الطالب. وأكيد فام االفرت 

( علههى أن جهودة خدمههة الههتعلم اإللكههرتوين بشههكل عههام مرتبطههة ارتباطًهها إاابيًّهها برضهها الطههالب يف Pham et al ،2018وآخهرون )
ره بشكل إاا  على رضا طالب التعلم عن بعدذ حيث كانت جودة نظام التعلم عن بعد أهمي بُعد يف التعلم عن بعد، مما يُؤثّر بدو 

 جودة خدمة التعلم اإللكرتوين، يليع معلم التعلم عن بعد،   جودة مواد الدورة التدريبية، وأخريًا جودة خدمات الدعم.

والطههالب كههان املصههدر الرئيسههي لعههدم رضهها الطههالب عههن جتربههة  ويف دراسههة أخههرى وجههد البههاح ون أن قليههة التواصههل بههني املعلههم
ُقههرير،   عههدم الرضهها عههن قيههام املعلههم بههدوره يف التعلههيم عههن بعههٍد، وعهههدم 

التعلههيم عههن بعههد، يليههها عههدم الرضهها عههن هيكههل ووضههوا امل
 Cole etضا عن نظام إدارة التعلم )است دامع لألدوات بفعالية،   عدم مناسبة التعليم لنمط التعلم لدى الطالب، وأخريًا عدم الر 

al ،2014.) 

  احملتوى التعليمي 
يههههتمّن الرتكيهههها عههههادة يف إعههههداد احملتههههوى التعليمههههي واختيههههاره علههههى ارتباطههههع كهههههداف الههههتعلم للوصههههول ابلطههههالب إىل حتقيههههو تلههههك 

، Al-Rahmi et alاحملتههوى ألاتههع )اريههداف، إال أن طريقههة تقههدمي احملتههوى التعليمههي يف التعلهيم عههن بعههد تتسههاوى يف أمهيتههها مهع 
(. وقد يعتقد البع  أنع من السهل اختياُر وتقدمي احملتوى يف هذا النمط من التعلم بطُُرق متنوعة ابست دام وسائط خمتلفة 2018

ي ال تتههدرييف يف مسههتوى التفاعههل الههذ  تتيحههع للطههالب، إال أنههع مههن املهههم تصههميم احملتههوى اإللكههرتوين واختيههاره بشههكل مههدروسذ كهه
(. كذلك ف نع من اريخطاء الشائعة Chu ،2014يصبع مصدر تشتيٍت أو ع ء معريف على الطالب مقارنة ابحملتوى التقليد  )

ُتيبعة يف التعليم وجًها لوجع، والهيت ال تتناسه  أحيها
ًم مهع يف التعليم عن بعد أن يتمي تقدمي احملتوى بطريقة ال ختتلف ك ريًا عن تلك امل

عن بعد. أكيدت إحدى الدراسات أن التعليم عهن بعهد قهد ال يكهون مناسهًبا جلميهع الطهالب، وابلتهايل ف نيهع مهن املمكهن  اط التعليم
، Kauffmanتصهههميم مهههواد ومقهههررات تعلهههيم عهههن بعهههد تُلهههّ  احتياجهههات ههههذه الفئهههة مهههن الطهههالب مهههن خهههالل معرفهههة خصائصههههم )

 توى التعليمي املقديم هلم يف هذا النوع من التعليم. (ذ لذا ف ن من املهم دراسة رضا الطالب عن احمل2015
وُتشري الدراسات إىل أن تفاعل املتعلم مع احملتوى كان من أقوى العوامل املؤثرة يف رضا الطالب عن التعليم عن بعد، بل كان 

نرتنهت، والقهدرة علهى الهتعلم الهذا ، اريك َهَر  ثريًا من بهني جمموعهة مهن العوامهل اريخهرى مهن ضهمنها الكفهاءة الذاتيهة يف اسهت دام اإل
(. كمها أن جهودة حمتهوى Kuo, Walker, Schroder & Belland ،2014وتفاعل املتعلم مهع املعلهم ومهع املتعلمهني انخهرين )

لهى اجتهاه التعليم عن بعد املقدم لع  ثري إاا  على رضا الطالبذ حيث يرتبط بشكل كبري ابلفائهدة املتصهويرة، والهيت تُهؤثّر بهدورها ع
(. وقهد أشهارت إحهدى الدراسهات إىل أن اكتمهال وحداثهة احملتهوى يف Al-Rahmi et al ،2018الطهالب يهو الهتعلم عهن بعهد )

(. Naveh, Tubin, & Pliskin ،2012أنظمة إدارة التعلم يُعت اِن من بني العوامل الرئيسية اريك ر  ثريًا على رضها الطهالب )
حتقيههو رضهها الطههالب عههن املقههررات تكُمههُن يف تههوفري فههر  للطههالب للتفاعههل اهلههادف مههع كههلٍّ مههن  ومههن أهههم الطههرق املسههاعدة علههى

 (.Croxton ،2014احملتوى والطالب واملعلمني )
وقد تطريقت بع  الدراسات إىل  ثري احملتوى التعليمي على رضا الطالب من منظور أك ر ختصيًصا، ففي إحدى الدراسات 

(Draus, Curran & Trempus ،2014 درس البههاح ون مهدى  ثههري اسههت دام حمتهوى الفيههديو املصههميم مهن ِقبههل املعلمههني ،)
بشكل ُمكّ ف يف مقررات التعليم عن بعد غري التاامّن على كلٍّ من مستوى رضا الطالب واندماجهم وأدائهم. وبيينهت الدراسهة أن 

كل إاا  هبذا النوع من احملتوى، لكنع يف يُؤثّر  ثريًا ملحوظًها علهى مستوى رضا الطالب واندماجهم يف التعليم عن بعد قد  ثير بش
أدائههههم. ومهههن جانههه  آخهههر، قهههام البهههاح ون يف دراسهههة أخهههرى بدراسهههة  ثهههري اسهههت دام أنهههواع متعهههددة مهههن احملتهههوى املقهههديم مهههن خهههالل 

واسهتنتج البهاح ون أن التنهوّنع (. Costley & Lange ،2017حماضهرات الفيهديو علهى مسهتوى رضها وحتصهيل وانهدمايف الطهالب )
 يف طرق تقدمي حمتوى احملاضرات كان لع أثره إاا ٌّ يف رضا الطالب وتعلمهم واندماجهم يف التعليم عن بعد.

( علهى دور اجلامعهات يف حتسهني نظهم Pham, Limbu, Bui, Nguyen, & Pham ،2019وقهد أكيهد فهام وآخهرون )
،يهث تكهون تلهك املهواد مبسهطًة ومنطقيهًة  Teaching and Learning Materials Systems (TLMs) مهواد التعلهيم والهتعلم
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والطههالب كههان املصههدر الرئيسههي لعههدم رضهها الطههالب عههن جتربههة  ويف دراسههة أخههرى وجههد البههاح ون أن قليههة التواصههل بههني املعلههم
ُقههرير،   عههدم الرضهها عههن قيههام املعلههم بههدوره يف التعلههيم عههن بعههٍد، وعهههدم 

التعلههيم عههن بعههد، يليههها عههدم الرضهها عههن هيكههل ووضههوا امل
 Cole etضا عن نظام إدارة التعلم )است دامع لألدوات بفعالية،   عدم مناسبة التعليم لنمط التعلم لدى الطالب، وأخريًا عدم الر 

al ،2014.) 

  احملتوى التعليمي 
يههههتمّن الرتكيهههها عههههادة يف إعههههداد احملتههههوى التعليمههههي واختيههههاره علههههى ارتباطههههع كهههههداف الههههتعلم للوصههههول ابلطههههالب إىل حتقيههههو تلههههك 

، Al-Rahmi et alاحملتههوى ألاتههع )اريههداف، إال أن طريقههة تقههدمي احملتههوى التعليمههي يف التعلهيم عههن بعههد تتسههاوى يف أمهيتههها مهع 
(. وقد يعتقد البع  أنع من السهل اختياُر وتقدمي احملتوى يف هذا النمط من التعلم بطُُرق متنوعة ابست دام وسائط خمتلفة 2018

ي ال تتههدرييف يف مسههتوى التفاعههل الههذ  تتيحههع للطههالب، إال أنههع مههن املهههم تصههميم احملتههوى اإللكههرتوين واختيههاره بشههكل مههدروسذ كهه
(. كذلك ف نع من اريخطاء الشائعة Chu ،2014يصبع مصدر تشتيٍت أو ع ء معريف على الطالب مقارنة ابحملتوى التقليد  )

ُتيبعة يف التعليم وجًها لوجع، والهيت ال تتناسه  أحيها
ًم مهع يف التعليم عن بعد أن يتمي تقدمي احملتوى بطريقة ال ختتلف ك ريًا عن تلك امل

عن بعد. أكيدت إحدى الدراسات أن التعليم عهن بعهد قهد ال يكهون مناسهًبا جلميهع الطهالب، وابلتهايل ف نيهع مهن املمكهن  اط التعليم
، Kauffmanتصهههميم مهههواد ومقهههررات تعلهههيم عهههن بعهههد تُلهههّ  احتياجهههات ههههذه الفئهههة مهههن الطهههالب مهههن خهههالل معرفهههة خصائصههههم )

 توى التعليمي املقديم هلم يف هذا النوع من التعليم. (ذ لذا ف ن من املهم دراسة رضا الطالب عن احمل2015
وُتشري الدراسات إىل أن تفاعل املتعلم مع احملتوى كان من أقوى العوامل املؤثرة يف رضا الطالب عن التعليم عن بعد، بل كان 

نرتنهت، والقهدرة علهى الهتعلم الهذا ، اريك َهَر  ثريًا من بهني جمموعهة مهن العوامهل اريخهرى مهن ضهمنها الكفهاءة الذاتيهة يف اسهت دام اإل
(. كمها أن جهودة حمتهوى Kuo, Walker, Schroder & Belland ،2014وتفاعل املتعلم مهع املعلهم ومهع املتعلمهني انخهرين )

لهى اجتهاه التعليم عن بعد املقدم لع  ثري إاا  على رضا الطالبذ حيث يرتبط بشكل كبري ابلفائهدة املتصهويرة، والهيت تُهؤثّر بهدورها ع
(. وقهد أشهارت إحهدى الدراسهات إىل أن اكتمهال وحداثهة احملتهوى يف Al-Rahmi et al ،2018الطهالب يهو الهتعلم عهن بعهد )

(. Naveh, Tubin, & Pliskin ،2012أنظمة إدارة التعلم يُعت اِن من بني العوامل الرئيسية اريك ر  ثريًا على رضها الطهالب )
حتقيههو رضهها الطههالب عههن املقههررات تكُمههُن يف تههوفري فههر  للطههالب للتفاعههل اهلههادف مههع كههلٍّ مههن  ومههن أهههم الطههرق املسههاعدة علههى

 (.Croxton ،2014احملتوى والطالب واملعلمني )
وقد تطريقت بع  الدراسات إىل  ثري احملتوى التعليمي على رضا الطالب من منظور أك ر ختصيًصا، ففي إحدى الدراسات 

(Draus, Curran & Trempus ،2014 درس البههاح ون مهدى  ثههري اسههت دام حمتهوى الفيههديو املصههميم مهن ِقبههل املعلمههني ،)
بشكل ُمكّ ف يف مقررات التعليم عن بعد غري التاامّن على كلٍّ من مستوى رضا الطالب واندماجهم وأدائهم. وبيينهت الدراسهة أن 

كل إاا  هبذا النوع من احملتوى، لكنع يف يُؤثّر  ثريًا ملحوظًها علهى مستوى رضا الطالب واندماجهم يف التعليم عن بعد قد  ثير بش
أدائههههم. ومهههن جانههه  آخهههر، قهههام البهههاح ون يف دراسهههة أخهههرى بدراسهههة  ثهههري اسهههت دام أنهههواع متعهههددة مهههن احملتهههوى املقهههديم مهههن خهههالل 

واسهتنتج البهاح ون أن التنهوّنع (. Costley & Lange ،2017حماضهرات الفيهديو علهى مسهتوى رضها وحتصهيل وانهدمايف الطهالب )
 يف طرق تقدمي حمتوى احملاضرات كان لع أثره إاا ٌّ يف رضا الطالب وتعلمهم واندماجهم يف التعليم عن بعد.

( علهى دور اجلامعهات يف حتسهني نظهم Pham, Limbu, Bui, Nguyen, & Pham ،2019وقهد أكيهد فهام وآخهرون )
،يهث تكهون تلهك املهواد مبسهطًة ومنطقيهًة  Teaching and Learning Materials Systems (TLMs) مهواد التعلهيم والهتعلم
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اجلههانَبنِي  (TLMs)بشههكل مُيّكههن املتعلمههني مههن الشههعور بسهههولة مهها اهه  علههيهم القيههام بههع، وأمهيههة أن تراعههي مههواد التعلههيم والههتعلم 
للمتعلمهني، وحتقيهو املتعهة خهالل عمليهة الهتعلم. إضهافًة إىل  النظر  والعملي على حد سواٍءذ ليتمي بذلك تلبية االحتياجات التعليمية

أللك، فقد أكيد الباح ون على أنع من الضرور  زايدُة تعهاون اجلامعهات مهع مشهرين مرمهوقني حهول العهايفذ للوصهول رينظمهة الكته  
 واملواد التعليمية احلدي ة املست دمة يف التعليم عن بعد.

 الفصول االفرتاضية 
ى، فهه ن تقههدمي الههدروس التاامنيههة يف أنظمههة إدارة الههتعلم يههتمّن مههن خههالل الفصههول االفرتاضههية، ويتطليهه  االلتههاام ومههن جهههة أخههر 

تعاَرف عليها يف التعليم عن بعد. فعلى سبيل امل ال، 
ُ
ى موعة من املمارسات املهمة اليت ا  تعلمهاذ لتفاد  بع  املشكالت امل

فتقههر أحيهاًم إىل التواصههل املباشههر مهن خههالل رليههة الطههالب للمعلهم والعكههسذ حيههث ال ميكههن مهن املعههروف أن بيئههة الهتعلم عههن بعههد ت
استقبال إشارات لغة اجلسد ومالمع الوجع، وأحياًم ن ة الصوت، وابلتايل ُيصِبع من الصع  التواُصُل وممارسة املهام اليت يقوم هبها 

قديمة من خالل الفصهول االفرتاضهية ممليهة ابلنسهبة املعلم والطال  بشكل تلقائي يف الفصل التقليد ، وكذلك 
ُ
فقد تكون الدروس امل

هههد مهههن أن  يهههع الطهههالب  للطهههالب إألا كهههان أسهههلوب املعلهههم يفتقهههر إىل توظيهههف اريدوات املناسهههبةذ لهههاايدة التفاعهههل واالنهههدمايف والتهكّن
رسهات واريدوات قهد حُيهّول الفصهل االفرتاضهي إىل متواجدين ومتيقظني. فاسهت دام الفصهول االفرتاضهية دون معرفهة كافيهٍة لتلهك املما

 (.Karaman, Aydemir, Kucuk, & YILDIRIM ،2013بيئة مملية وطاردة )
وعلى الرغم من قليهة الدراسهات الهيت تناولهت عالقهة رضها الطهالب عهن التعلهيم عهن بعهٍد جبهودة الفصهول االفرتاضهية، إال أن  

 ,Caoلتفاعهل املتهاامن بشهكل عهام يف التعلهيم عهن بعهدذ لرفهع مسهتوى رضها الطهالب )بع  الدراسهات أشهارت إىل أمهييهة تضهمني ا
Griffin, & Bai ،2009 وقههد وجههدت إحههدى الدراسههات أن مههن أك ههر املشهكالت الههيت أثيههرت علههى وجهههة نظههر الطههالب يف .)

ورهم ابمللههل بسههب  حمدوديههة الفصههول االفرتاضههية هههي مشههاكل تقنيههة، كانقطههاع االتصههال، وجههودة الصههوت. هههذا ابإلضههافة إىل شههع
اسههت دام كههامريا الويهه ، والههيت أديت إىل التشههتّنت وعههدم إكمههال الههدروس، وقههد وجههد أن اخنفههاض جههودة الصههورة زادت مههن صههعوبة 

عه  التواصل البصر ذ مما أديى إىل فقدان الدافعية لدى الطالب، ومن العوامل اليت أثيرت أيًضا على تصوّنر الطالب للهتعلم املتهاامن 
الفصهههول االفرتاضهههية ههههي مهههدة الهههدرس الواحهههد، ابإلضهههافة إىل أمهههور متعلقهههة ابملعلهههم نفسهههع، م هههل: قدرتهههع علهههى إدارة الصهههف، وطهههرق 

 (. Karal et al ، .2011التدريس املست دمة، ومدى التفاعل مع الطالب )
، Huang & McConnell) اضهيةابلتعليم من خهالل الفصهول االفرت ويف دراسة أخرى درس الباح ون عالقة رضا الطالب  
(، وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطًا إاابيًّا بني احلصول علهى تعلهيم مهن خهالل الفصهول االفرتاضهية ورضها الطهالب 2010

عن املقرر، أما يف دراسة أولسون ومكراكن، فقد ُوجد أنع ال يوجد فروق يف مستوى التحصيل أو الرضها بهني اوموعهة الهيت درسهت 
، Olson, & McCrackenخالل الفصول االفرتاضية اريسبوعية، وتلهك الهيت درسهت املقهرر مهن خهالل الهتعلم غهري التهاامّن ) من

(. ولكن ال ميكن تعميم نتائج تلك الدراسة لعدة أسباب، منها قلية عدد املشاركني، وانتمائهم لفئة الطالب غري التقليديني 2015
 امن ابلتحديد. املعتادين على التعليم غري املتا 

 عضو هيئة التدريس
خيتلف دور املعلم يف التعليم عن بعد عن دوره يف التعليم وجًها لوجع، فبداًل من أن يكون املصدر الوحيد والرئيسي للمعلومة، 

وّجع والناصع للطالب، وامليسر للعملية التعليمية. كما أن يف بيئة التعلم عن بعد يتوجيه  علهى امل
ُ
علهم توظيهف ثالثهة يصبع أشبع ابمل

أنواع من احلضورذ  لو بيئة تعلم فعيالة، وههي: احلضهور التدريسهي، واحلضهور املعهريف، واحلضهور االجتمهاعي، والهيت بهدورها تايهد مهن 

 ;Akyol & Garrison, 2008; Joo et al., 2011رضها الطهالبذ وأللهك بنهاًء علهى نتهائج العديهد مهن الدراسهات )
Morris, 2011; Zhu et al،. 2019 فعلهى الهرغم مهن أن التعلهيم والهتعلم يف ههذا الهنمط يشهبهان يف ك هري مهن اريوجهع .)

يف التعلههيم والههتعلم يف البيئههة التقليديههة، إال أنههع يتضههمين بعهه  العوامههل الفريههدة الههيت تتطليهه  تكيًفهها مههن ِقبههل املعلههمذ لتحقيههو الفاعليههة 
بيئهة مهن محيهة الامهان واملكهان، والقهدرة علهى تقهدمي احملتهوى كشهكال متعهددة، التعليم. ومن هذه العوامل: مرونهة التفاعهل يف تلهك ال

وقابلية الوصول لكمٍّ هائٍل من احملتوى من خهالل الشهبكة، وكهذلك قابليهة التفاعهل مهع انلهة كشهكال خمتلفهةذ ممها خيلهو بيئهة تعليميهة 
 Anderson, 2014).غنية ابلتفاعل واالتصال )

دراسهههات لقيههاس مسهههتوى رضههها الطههالب يف ههههذا اجلانههه ، ومههن بهههني تلهههك الدراسههات دراسهههة جهههو وقههد ُأجريهههت العديههد مهههن ال
ُقهرير اإللكهرتوين علهى تفاعهل مهع املعلهم، والتفاعهل مهع اريقهران يهرتبط Goh et al ،2017وآخهرين )

( الهيت تشهري إىل أن احتهواء امل
( Baker et al ،2018ملوضهوع دراسهة بيكهر وآخهرين )بشهكل إاها  بنتهائج الهتعلم والرضها. ومهن الدراسهات الهيت تناولهت ههذا ا

واليت قام فيها الباح ون بدراسة رضا الطالب عن التعلهيم عهن بعهٍد ابملقارنهة مهع التعلهيم وجًهها لوجهع مهن عهدة جوانه ، ومهن ضهمنها 
م فيهها، وقهدر م علهى تيسهري رضاهم عن املعلمني. وقد تناول الباح ون هذا اجلان  من محية فهمههم للبيئهة التعليميهة، وتيسهري الهتعل

النقاش عن بعد بني الطالب، وتقدميهم للتغذية الراجعة املستمرية هلم. وقهد أوضهحت توصهيات الدراسهة أن جهودة جتربهة التعلهيم عهن 
 بعد تعتمد على عدة عوامل من ضمنها أسلوُب التدريس ا ا  ابملعلم، وقدرتع على التعامل مع أسئلة الطالب ومالحظا م. 

( علههى أمهيههة توظيههف معلمههني مههؤهيلني ومتحمسههني ملهنههتهم مههن ِقبههل Pham et al ،2019مهها أكيههد فههام وآخههرون )في
اجلامعهههات، علهههى أن يكونهههوا مهههدريبني تهههدريًبا جيهههًدا، كمههها اههه  أن يكهههون لهههديهم كهههلٌّ مهههن املعرفهههة النظريهههة والعمليهههةذ ليصهههلوا بهههذلك 

سههتمر مههع الطههالب انخههرين، ومههع أعضههاء هيئههة التههدريس ومههع مههواد الههتعلم الهتمامههات الطههالب وحتفيههاهم علههى التفاعههل بشههكل م
 ,Garrison & Cleveland-Innesاإللكههرتوينذ لتحقيههو نتههائج تعليميههة أفضههل. وقههد أكيههد غاريسههون وكلههيفالد إنهها )

ا أن حضههور املعلههم ( أن التفاعههل الههذ  يتيحههع املعلههم لطالبههع هههو ِمفتههاا الن ههاا للوصههول لتعلههيم عههايل املسههتوىذ حيههث وجههد2003
ابلنسبة للطالب من خالل تسهيل التفاعل وزايدة الشعور ابالنتماء إىل جمتمع تعليمي مشرتك لع دور حاسم يف زايدة رضا الطالب 
وجناحهم يف بيئة التعلم عن بعد. كما استنت ا أن إاتحة التفاعل بني الطالب وأقراهنم يايد من الرضا عن جتربة التعلم، أيًضا أكدت 

 An, Shin, & Lim, 2009; Yenتائج دراسات أخرى كن هناك ارتباطًا إاابيًّا بني رضا الطالب وتفاعلهم مع املعلم )ن
& Abdous ،2011.) 

 نظام إدارة التعلم 
يصُعُ  تنفيذ التعليم عن بعد يف مؤسسات التعلهيم العهايل دون اسهت دام أنظمهة إدارة الهتعلم، وقهد أصهبع اسهت دامها ضهرورة 

هيل إدارة عمليههة الههتعلم يف هههذا النههوع مههن التعلههيم، وقههد وضههحت الدراسههات أن رضهها الطههالب عههن نظههام إدارة الههتعلم هههو أحههد لتسهه
(. وبنهاًء علهى دراسهات البهاح ني الهذين يسهعون إىل Cole et al ،2014العوامهل املهؤثرة يف رضهاهم عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد )

 & Herrador-Alcaideاضههية ورضهها الطههالب، أشههارت إيههرادور ألكيههد وآخههرون )حتديههد العالقههة بههني بيئههات الههتعلم االفرت 
Hernández-Solís ،2017 أن االبتكههار ابسههت دام تكنولوجيهها التعلههيم يف بيئههات الههتعلم االفرتاضههية مههن خههالل اسههت دام )

مههة يعتهه  حتسههيًنا للعمليهه قدي
ُ
ة التعليميههة مههن وجهههة نظههر الطههالبذ وأللههك اريدوات املتاحههة بطُههُرق جديههدة تتناسهه  مههع املههادة العلميههة امل

حتديًدا يف ال امج اريكادميية الرمسية الهيت تعتمهد علهى الهتعلم اإللكهرتوين بشهكل أساسهي، كمها أشهارت إىل أن الطهالب ألو  اإلدراك 
كنولوجيا، والعمل ضمن اإلاا  العايل ملهارات احلياة العامة اليت ميتلكوهنا، م ل: مهارات حل املشكالت والتواصل، واست دام الت

جمموعههههات، أشههههارت إىل أهنههههم يكونههههون ابملقابههههل أك َهههههَر رضهههها عههههن عمليههههة الههههتعلم وبيئههههة الههههتعلم االفرتاضههههية مههههن غههههريهم مههههن الطههههالب 
(Herrador-Alcaide ,  Hernández-Solís & Ramon ،2019 .) 
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 ;Akyol & Garrison, 2008; Joo et al., 2011رضها الطهالبذ وأللهك بنهاًء علهى نتهائج العديهد مهن الدراسهات )
Morris, 2011; Zhu et al،. 2019 فعلهى الهرغم مهن أن التعلهيم والهتعلم يف ههذا الهنمط يشهبهان يف ك هري مهن اريوجهع .)

يف التعلههيم والههتعلم يف البيئههة التقليديههة، إال أنههع يتضههمين بعهه  العوامههل الفريههدة الههيت تتطليهه  تكيًفهها مههن ِقبههل املعلههمذ لتحقيههو الفاعليههة 
بيئهة مهن محيهة الامهان واملكهان، والقهدرة علهى تقهدمي احملتهوى كشهكال متعهددة، التعليم. ومن هذه العوامل: مرونهة التفاعهل يف تلهك ال

وقابلية الوصول لكمٍّ هائٍل من احملتوى من خهالل الشهبكة، وكهذلك قابليهة التفاعهل مهع انلهة كشهكال خمتلفهةذ ممها خيلهو بيئهة تعليميهة 
 Anderson, 2014).غنية ابلتفاعل واالتصال )

دراسهههات لقيههاس مسهههتوى رضههها الطههالب يف ههههذا اجلانههه ، ومههن بهههني تلهههك الدراسههات دراسهههة جهههو وقههد ُأجريهههت العديههد مهههن ال
ُقهرير اإللكهرتوين علهى تفاعهل مهع املعلهم، والتفاعهل مهع اريقهران يهرتبط Goh et al ،2017وآخهرين )

( الهيت تشهري إىل أن احتهواء امل
( Baker et al ،2018ملوضهوع دراسهة بيكهر وآخهرين )بشهكل إاها  بنتهائج الهتعلم والرضها. ومهن الدراسهات الهيت تناولهت ههذا ا

واليت قام فيها الباح ون بدراسة رضا الطالب عن التعلهيم عهن بعهٍد ابملقارنهة مهع التعلهيم وجًهها لوجهع مهن عهدة جوانه ، ومهن ضهمنها 
م فيهها، وقهدر م علهى تيسهري رضاهم عن املعلمني. وقد تناول الباح ون هذا اجلان  من محية فهمههم للبيئهة التعليميهة، وتيسهري الهتعل

النقاش عن بعد بني الطالب، وتقدميهم للتغذية الراجعة املستمرية هلم. وقهد أوضهحت توصهيات الدراسهة أن جهودة جتربهة التعلهيم عهن 
 بعد تعتمد على عدة عوامل من ضمنها أسلوُب التدريس ا ا  ابملعلم، وقدرتع على التعامل مع أسئلة الطالب ومالحظا م. 

( علههى أمهيههة توظيههف معلمههني مههؤهيلني ومتحمسههني ملهنههتهم مههن ِقبههل Pham et al ،2019مهها أكيههد فههام وآخههرون )في
اجلامعهههات، علهههى أن يكونهههوا مهههدريبني تهههدريًبا جيهههًدا، كمههها اههه  أن يكهههون لهههديهم كهههلٌّ مهههن املعرفهههة النظريهههة والعمليهههةذ ليصهههلوا بهههذلك 

سههتمر مههع الطههالب انخههرين، ومههع أعضههاء هيئههة التههدريس ومههع مههواد الههتعلم الهتمامههات الطههالب وحتفيههاهم علههى التفاعههل بشههكل م
 ,Garrison & Cleveland-Innesاإللكههرتوينذ لتحقيههو نتههائج تعليميههة أفضههل. وقههد أكيههد غاريسههون وكلههيفالد إنهها )

ا أن حضههور املعلههم ( أن التفاعههل الههذ  يتيحههع املعلههم لطالبههع هههو ِمفتههاا الن ههاا للوصههول لتعلههيم عههايل املسههتوىذ حيههث وجههد2003
ابلنسبة للطالب من خالل تسهيل التفاعل وزايدة الشعور ابالنتماء إىل جمتمع تعليمي مشرتك لع دور حاسم يف زايدة رضا الطالب 
وجناحهم يف بيئة التعلم عن بعد. كما استنت ا أن إاتحة التفاعل بني الطالب وأقراهنم يايد من الرضا عن جتربة التعلم، أيًضا أكدت 

 An, Shin, & Lim, 2009; Yenتائج دراسات أخرى كن هناك ارتباطًا إاابيًّا بني رضا الطالب وتفاعلهم مع املعلم )ن
& Abdous ،2011.) 

 نظام إدارة التعلم 
يصُعُ  تنفيذ التعليم عن بعد يف مؤسسات التعلهيم العهايل دون اسهت دام أنظمهة إدارة الهتعلم، وقهد أصهبع اسهت دامها ضهرورة 

هيل إدارة عمليههة الههتعلم يف هههذا النههوع مههن التعلههيم، وقههد وضههحت الدراسههات أن رضهها الطههالب عههن نظههام إدارة الههتعلم هههو أحههد لتسهه
(. وبنهاًء علهى دراسهات البهاح ني الهذين يسهعون إىل Cole et al ،2014العوامهل املهؤثرة يف رضهاهم عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد )

 & Herrador-Alcaideاضههية ورضهها الطههالب، أشههارت إيههرادور ألكيههد وآخههرون )حتديههد العالقههة بههني بيئههات الههتعلم االفرت 
Hernández-Solís ،2017 أن االبتكههار ابسههت دام تكنولوجيهها التعلههيم يف بيئههات الههتعلم االفرتاضههية مههن خههالل اسههت دام )

مههة يعتهه  حتسههيًنا للعمليهه قدي
ُ
ة التعليميههة مههن وجهههة نظههر الطههالبذ وأللههك اريدوات املتاحههة بطُههُرق جديههدة تتناسهه  مههع املههادة العلميههة امل

حتديًدا يف ال امج اريكادميية الرمسية الهيت تعتمهد علهى الهتعلم اإللكهرتوين بشهكل أساسهي، كمها أشهارت إىل أن الطهالب ألو  اإلدراك 
كنولوجيا، والعمل ضمن اإلاا  العايل ملهارات احلياة العامة اليت ميتلكوهنا، م ل: مهارات حل املشكالت والتواصل، واست دام الت

جمموعههههات، أشههههارت إىل أهنههههم يكونههههون ابملقابههههل أك َهههههَر رضهههها عههههن عمليههههة الههههتعلم وبيئههههة الههههتعلم االفرتاضههههية مههههن غههههريهم مههههن الطههههالب 
(Herrador-Alcaide ,  Hernández-Solís & Ramon ،2019 .) 
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قّنهل يف نظهام إدارة الهتعلم اإللكهرتوين ( علهى أمهيهة سههولة االسهت دام والتنPham et al ،2019وقهد أكيهد فهام وآخهرون )
،يهث يكهون تنظهيم الصههفحات وحمتهوى املعلومهات املعروضهة منطقيههة وسههلة الفههمذ رين أللهك سههيوفر للمتعلمهني اسهتمتاًعا أكهه  يف 

نظمهة الهتعلم التعلم، ومستوى أعلى من الرضا. ويف دراسة أخرى وجد الباح ون أن هناك تفاعاًل داالًّ إحصائيًّا بهني كهل مهن جهودة أ
 & ,Diep, Zhu, Struyvenوخه ة املعلهم واللهذين يرتبطهان بشهكل إاها  بهتعلم الطهالب ورضهاهم يف التعلهيم املهدمج )

Blieck ،2017 وأوصى الباح ون يف الدراسهة املؤسسهات التعليميهة بتعايها وظهائف أنظمهة إدارة الهتعلم واعتمهاد تصهميًما أك هر .)
 عندما يتطلي  است دامها من ِقبل الطالب بشكل ُمكّ ف. سهولة ووضوًحا للطالب وخصوًصا

وقد أجرى العديد من الباح ني دراسات لقياس رضا الطالب عهن أنظمهة إدارة الهتعلم املسهت دمة يف التعلهيم عهن بعهدذ حيهث 
ك بههورد ( بعمههل دراسههة لتحديههد تصههوّنرات وإدراك املتعلمههني لفعاليههة بههالRobinson et al ،2017قههام روبينسههن وآخههرون )

Blackboard  عنهد اسههت دامهم لهع، فقههد أظههرت النتههائج أنBlackboard   كهان مفيههًدا للمتعلمهني مههن حيهث حريههة الوقههت
والعمل املستقل، أما من محيٍة أخرى فلم يكن يسهل التفاعل يف الفصول الدراسية للمتعلمني، بينما وجد أنع يسهل عملية الغش 

ألو فائهدة كبهرية، يف حهني أن  Blackboardًقها لل هنس، رأى املتعلمهون الهذكور أن اسهت دام واالنتحال، وعند جتميع النتهائج وف
اإلمث اعت نع ألا قيود أك ر، وابلنسبة للنتائج َوفنو السنة الدراسية، فكان هناك اختالفات يف كيفية إدراك الطالب اجلدد والطالب 

مت اسههتنتايف أن  Blackboardد الههدورات الههيت متي أخههذها عههن طريههو واملبتههدئني وكبههار السههن لقيههود االسههت دام. وفيمهها خيههصّن عههد
سهوبية عهن املتعلمني الذين تلقيوا ثالث دورات فهك ر اعت وه أك ر فائدة. وأخريًا ابلنسبة للنتائج اليت متي جتميعها وفًقا حملو اريمية احلا

 يف هذا اجلان .  ، فقد وجد املتعلمون أن است دامع غري مفيدBlackboardطريو است دام 
، Naveh et alومهن جههٍة أخهرى قهام ابح هون ابسهت دام رضها الطهالب كُمؤّشهر علهى جنهاا اسهت دام نظهام إدارة الهتعلم )

(. فقههد قههاموا ابسههتنتايف اسههة عوامههل رئيسههية اريك ههر  ثههريًا علههى رضهها الطههالب، والههيت ميكههن اسههت دامها كمؤشههر علههى جنههاا 2012
يف املؤسسههة التعليميههة، وهههي: اكتمههال احملتههوى التعليمههي وحداثتههع، وسهههولة التصههفع، وسهههولة الوصههول، اسههت دام نظههام إدارة الههتعلم 

واست ابة فريو العمل يف املقرر. وأكيد الباح ون أنع من املمكن است دام هذه العوامل لتشه يص حالهة توظيهف أنظمهة إدارة الهتعلم 
 (.Naveh et. al ،2012) ملستوايت أعلى من رضا الطالب للوصولمها ملعرفة جوان  القوة والضعف، وابلتايل حتسني است دا

( أن ا صههائص الدميوغرافيههة م ههل: العمههر، واجلههنس، Chua & Archog ،2018ويف املقابههل، وجههد تشههوا وأرتشههو  )
علهههى مسهههتوى رضههها  ومههههارات تكنولوجيههها املعلومهههات واالتصهههاالت، وا ههه ة السهههابقة املتعلقهههة ابسهههت دام نظهههام إدارة الهههتعلم ال تهههؤثر

الطهههالبذ حيهههث سهههلطت الورقهههُة الضهههوَء علهههى أربعهههة عوامهههل فقهههط وههههي: واجههههة املهههتعلم، وجمتمهههع الهههتعلم )م هههل الدردشهههة ومنتهههدايت 
النقههاش(، واحملتههوى )مههن حيههث مالئمتههع وتوقيههت عههرض املوضههوعات وارينشههطة(، والفائههدة املتوقعههة )ابحلصههول علههى املعرفههة املطلوبههة 

 ومهارات الدورة(.
ا سبو ألكره، يتضع أن هناك ارتباطًا بني جودة است دام أنظمة إدارة التعلم وبني رضا الطالب عن التعليم عن بعد والتعليم مم

بشكل عام، وأنع من املمكن حتسنُي التعليم عن بعد بتحسني جوان  حُمديدة يف أنظمة إدارة التعلم. كما جتدر اإلشارة إىل أن رضها 
إدارة التعلم قد يتضمين رضاه عن احملاور ال الثة اريخرىذ حيث إن احملتوى التعليمي يتمّن رفعع للطالب  الطالب عن است دام أنظمة

ن من خالل نظام إدارة التعلم. وكذلك ف نع يتمّن تقدمي املادة التعليمية من خالل الفصول االفرتاضية اليت غالًبا ما يهتمّن اسهت دامها مه
دارة الهتعلم، ويف ك هري مهن احلهاالت يقهوم عضهو هيئهة التهدريس برفهع احملتهوى بنفسهع، وتنظهيم واجههة خالل اريدوات املتاحة يف نظام إ

النظام، والتواصل مع الطالب من خالل نظام إدارة التعلم. وابلتايل ف ن هناك تداخاًل بني احملاور اننفة الهذكر مهع حمهور نظهام إدارة 
 التعلم. 

 املنهجية  

 منهج البحث
املههنهج الوصههفي التحليلههي الههذ  يهههدف إىل وصههف الظههواهر، و ههع احلقههائو واملعلومههات عنههها، والتوصّنههل ملعرفهههة تتبههع الدراسههة 

 دقيقة وتفصيلية لظاهرة أو موضوع حُمديد من أجل فهمع. 

 جمتمع وعينة البحث
الدراسهههي اريول للعهههام   يههل جمتمهههع الدراسههة يف طهههالب جامعهههة امللههك سهههعود الهههذين درسههوا بهههنمط التعلههيم عهههن بعهههد يف الفصههل 

كليههة خمتلفهة، وبلهه  عههدد الطههالب الدارسهني بههنمط التعلههيم عههن بعههد   12مقههررًا مههن  19هههه حيههث مت طهرا 1441هههه/1440اجلهامعي 
( طالب وطالبات، وقد متي توزيع االستبانة من خالل نظام إدارة التعلم لكافة الطالب يف اريسبوع الدراسي 4507لذلك الفصل )

% مههن 5( طالبًهها وطالبههة، أ : بنسههبة 234 إرسههال تههذكري يف اريسههبوع ال الههث عشههر. وقههد شههارك يف االسههتبانة )احلههاد  عشههر، ومتي 
 ( توزيع املشاركني حس  اجلنس وحس  الكليات.1جمتمع الدراسة. يعرض جدول )

 (: توزيع املشاركني حس  اجلنس والت صّنص1جدول )
 التكرار قيمة املتغري  املتغري

 127 ثاإلم اجلنس 
 105 الذكور

 234 اإل ايل   
 91 إدارة اريعمال  الكلية
 21 انداب  
 11 الرتبية  
 6 التمري   
 19 احلقوق والعلوم السياسية  
 13 السياحة واناثر 
 33 العلوم  
 5 العمارة والت طيط  
 8 اللغات والرت ة  
 2 اوتمع  
 21 اهلندسة  
 4 ط  اريسنان  
 234  ايل  اإل 

 أداة البحث واألساليب اإلحصائية
متي  هههع البيهههامت مهههن خهههالل اسهههتبانة مت تصهههميمها مهههن ِقبهههل البهههاح ني، واحتهههوت علهههى جهههائني رئيسهههيني: اجلهههاء اريول يتعليهههو 

وامههل الههيت خبصههائص أفههراد العينههة الدميوغرافيههة، وتشههمل اجلههنس والت صههص، أمهها اجلههاء ال ههاين فقههد هههدف إىل  ههع معلومههات عههن الع
تسعى الدراسة للكشف عن أثرها يف تفسري التبهايُن احلاصهل يف رضها طهالب جامعهة امللهك سهعود عهن جتهربتهم يف التعلهيم عهن بعهد، 
وههذه املتغههريات هههي مالءمههة احملتههوى التعليمههي، وأداء عضههو هيئههة التههدريس، وفعاليههة الفصههول االفرتاضههية، وسهههولة التعامههل مههع نظههام 

مل اجلاء ال اين اسة حماورذ احملور اريول لقياس رضا الطهالب عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد، واحملهاور اريخهرى لقيهاس إدارة التعلم. اشت
( لالسههت اابت علههى Likertاملتغههريات اريربعههة )يعههرض )ملحههو أ( أداة االسههتبانة(. وقههد متي اسههت دام مقيههاس ليكههرت ا ماسههي )
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 املنهجية  

 منهج البحث
املههنهج الوصههفي التحليلههي الههذ  يهههدف إىل وصههف الظههواهر، و ههع احلقههائو واملعلومههات عنههها، والتوصّنههل ملعرفهههة تتبههع الدراسههة 

 دقيقة وتفصيلية لظاهرة أو موضوع حُمديد من أجل فهمع. 

 جمتمع وعينة البحث
الدراسهههي اريول للعهههام   يههل جمتمهههع الدراسههة يف طهههالب جامعهههة امللههك سهههعود الهههذين درسههوا بهههنمط التعلههيم عهههن بعهههد يف الفصههل 

كليههة خمتلفهة، وبلهه  عههدد الطههالب الدارسهني بههنمط التعلههيم عههن بعههد   12مقههررًا مههن  19هههه حيههث مت طهرا 1441هههه/1440اجلهامعي 
( طالب وطالبات، وقد متي توزيع االستبانة من خالل نظام إدارة التعلم لكافة الطالب يف اريسبوع الدراسي 4507لذلك الفصل )

% مههن 5( طالبًهها وطالبههة، أ : بنسههبة 234 إرسههال تههذكري يف اريسههبوع ال الههث عشههر. وقههد شههارك يف االسههتبانة )احلههاد  عشههر، ومتي 
 ( توزيع املشاركني حس  اجلنس وحس  الكليات.1جمتمع الدراسة. يعرض جدول )

 (: توزيع املشاركني حس  اجلنس والت صّنص1جدول )
 التكرار قيمة املتغري  املتغري

 127 ثاإلم اجلنس 
 105 الذكور

 234 اإل ايل   
 91 إدارة اريعمال  الكلية
 21 انداب  
 11 الرتبية  
 6 التمري   
 19 احلقوق والعلوم السياسية  
 13 السياحة واناثر 
 33 العلوم  
 5 العمارة والت طيط  
 8 اللغات والرت ة  
 2 اوتمع  
 21 اهلندسة  
 4 ط  اريسنان  
 234  ايل  اإل 

 أداة البحث واألساليب اإلحصائية
متي  هههع البيهههامت مهههن خهههالل اسهههتبانة مت تصهههميمها مهههن ِقبهههل البهههاح ني، واحتهههوت علهههى جهههائني رئيسهههيني: اجلهههاء اريول يتعليهههو 

وامههل الههيت خبصههائص أفههراد العينههة الدميوغرافيههة، وتشههمل اجلههنس والت صههص، أمهها اجلههاء ال ههاين فقههد هههدف إىل  ههع معلومههات عههن الع
تسعى الدراسة للكشف عن أثرها يف تفسري التبهايُن احلاصهل يف رضها طهالب جامعهة امللهك سهعود عهن جتهربتهم يف التعلهيم عهن بعهد، 
وههذه املتغههريات هههي مالءمههة احملتههوى التعليمههي، وأداء عضههو هيئههة التههدريس، وفعاليههة الفصههول االفرتاضههية، وسهههولة التعامههل مههع نظههام 

مل اجلاء ال اين اسة حماورذ احملور اريول لقياس رضا الطهالب عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد، واحملهاور اريخهرى لقيهاس إدارة التعلم. اشت
( لالسههت اابت علههى Likertاملتغههريات اريربعههة )يعههرض )ملحههو أ( أداة االسههتبانة(. وقههد متي اسههت دام مقيههاس ليكههرت ا ماسههي )
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( 1 -2 -3 -4 -5غههري موافههو بشههدة( ومت ترمياههها علههى الرتتيهه  ) -غههري موافههو -يههدحما -أوافههو -أسههئلة االسههتبانة )أُوافههو بشههدة
  5( /1-5أقهل قيمهة( / عهدد الفئههات  ) -وللحكهم علهى درجهة املوافقهة لكهل عبهارة متي حتديهد مههدى املوافقهة كالتهايل: )أعلهى قيمهة

، والفئهة ال انيهة إألا كانهت 5إىل  4.2متوسهطا ا مهن  ( وهي طول الفئة. وهبهذا متي حتديهد االسهت اابت، الفئهة اريوىل إألا وقعهت0.8)
، وميكههن اعتبههار هههاَتنِي الفئتَههنِي رضهها عههن احملههاور والعناصههر، أمهها الفئههة ال ال ههة حمايههد إألا وقعههت 4.2إىل أقههل مههن  3.4املتوسههطات مههن 

، 1.8إىل أقهل مهن  1ئة ا امسة من ، والف2.6إىل أقل من  1.8، والفئة الرابعة من 3.4إىل أقل من  2.6املتوسطات يف الفرتة من 
وميكن اعتبار هاَتنِي الفئَتنِي للتعبري عن عدم الرضا، وقد متي التهكد من الصدق الظاهر  لألداة من خالل عرضها على جمموعة مهن 

مت است دام مقياس احملكمني بكلية الرتبية جبامعة امللك سعودذ للتحقّنو من مدى وضوا عبارا ا، وارتباطها كهداف الدراسة، كما 
Cronbach’s Alpha ( متوسطات احملاور، وعدد العناصر، 2لقياس ال بات الداخلي لكل حمور من احملاور، يوضع جدول )

 وقيمة ال بات لكل حمور.
 (: متوسطات حماور االستبانة وعدد العناصر وقيمة ال بات لكل حمور2جدول )

 نسبة ال بات املتوسط عدد العناصر احملور
 0.894 3.4 3 الطالب عن التعليم عن بعد رضا

 0.867 3.36 6 احملتوى التعليمي
 0.793 3.6 5 الفصول االفرتاضية
 0.849 3.85 4 عضو هيئة التدريس
 0.683 3.5 8 نظام إدارة التعلم

   :النتائج واملناقشة
 تبانة، وكانت النتائج كما يلي: متي حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية وااليرافات املعيارية لعناصر االس

عناصر، وهي العناصر اليت اتيفو احملكمون على كفايتها  3تضمن احملور  احملور اريول: رضا الطالب عن التعليم عن بعد، وقد
ا ( وُتظههر بشهكل عهام اجتاًهها إاابيًّه3( وكانت االست اابت موزعهة حسه  جهدول )0.89لقياس الرضا وكان معامل ثبا ا مرتفعا )

ذ مما يشري إىل رضا الطالب فيما تراوحت متوسطات عناصر احملور 3.4يو التعليم عن بعد لدى الغالبيةذ حيث بل  متوسط احملور 
(، وهي متوسطات تقع ما بني احملايد واملوافو. فقد بل  متوسهط اإلجابهة علهى عبهارة رأم راٍض حه  انن 3.99إىل  3.03ما بني )

% يف حني اختذ 43% ويف يوافو عليها 47وهو يف الفئة ال ال ة )احملايد( حيث وافو على العبارة  3.03عدر عن جتربة التعليم عن ب
% من 74توفر الدراسة عن بعد مرونة أك  يف الامان واملكانر على موافقة “% من املشاركني موقًفا حمايًدا. وقد حصلت عبارة 9

ة الهيت يُقهّدمها التعلهيم عهن بعهد يف الامهان واملكهان. إال أن نهوا توجًهها إاابيًّها حهول املرونهذ ممها يعهّن أهنهم كوي 4املشاركني، ومتوسط بل  
، “% مههن العينههة الههيت شههاركت يف الدراسههة وافقههت علههى عبههارة ريناسهه  اههط التعلههيم عههن بعههد طبيعههة املههادة الدراسههية هلههذا املقههرر51

 %. 41عن بعد  % فقط خيار احملايد، وبلغت نسبة غري املوافقني على مناسبة مقررا م لنمط التعليم9واختار 
 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور مستوى الرضا عن التعليم عن بعد3جدول )

 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

 112 توفر الدراسة عن بعد مرونة أك  يف الامان واملكان 1
48% 

60 
26% 

15 
6% 

15 
6% 

32 
14% 3.99 1.42 

 88 يناس  اط التعليم عن بعد طبيعة املادة الدراسية هلذا املقرر 2
38% 

30 
13% 

20 
9% 

33 
14% 

63 
27% 

3.22 
 1.34 

 66 أم راٍض ح  انن عن جتربة التعليم عن بعد 3
28% 

45 
19% 

22 
9% 

28 
12% 

73 
31% 

3.03 
 1.32 

  3.4 املتوسط 

حملتهههوى التعليمهههي، والهههذ  يشهههمل ا طهههة الدراسهههية، وارينشهههطة التعليميهههة والتقييميهههة، واحملتهههوى فيمههها خيهههصّن احملهههور ال هههاين، وههههو ا
العلمي، وما تشملع من تفاعل مع عضو هيئة التدريس، وقد تشري نسبة الطالب الهذين وافقهوا علهى عبهارة ريسههل علهيي فههم املهادة 

، أ : يف فئة احملايد، ُتشهري مهرة أخهرى إىل عهدم 3.0ومتوسط % وهي نسبة أقل من النصف 44العلمية يف التعليم عن بعدر وهي 
ُقرير مناس  لنمط التعليم عن بعد، وبلغت نسهبة الطهالب املشهاركني الهذين وافقهوا علهى العبهارة ريسهاعد املقهرر 

قناعة الطالب كن امل
ىل أن أنشطة املقرر ال تدعم التواصل % وهو أقل متوسط لعبارات هذا احملور، والذ  يشري إ41على التواصل بيّن وبني الطالبر 

والتفاعل بني الطالب، وقد ُتشري هذه النتي ة إىل حاجة أعضاء هيئهة التهدريس إىل تهدري  حهول تصهميم مقهررات التعلهيم عهن بعهٍد 
يدية. أما نسبُة بطريقة تدعم التفاعل والتواصل وهو مصدر أساسي من مصادر التعلم يف بيئة التعليم عن بعٍد، ويف بيئة التعليم التقل

%، وقهد يشهري أللهك إىل عهدم مقهدرة الطهالب علهى حتديهد 16الطالب احملايدين لعبارة أدوات التقييم املسهت دمة يف املقهرر مناسهبة 
مههدى صههالحية اريدوات املسههت دمة يف التقيههيم عههن بعههد لتقيههيم تعلمهههم، كمهها أن أللههك قههد يشههري إىل عههدم ربههط أهههداف الههتعلم مههع 

للطالب من ِقبل اريعضاء، وابلتايل يف يستطع الطهالب معرفهة العالقهة بهني نهوع التقيهيم املسهت دم ونهوع املعرفهة  التقييم بشكل واضع
% مههن الطههالب علههى هههذه الفقههرة بعههدم املوافقههةذ ممهها يههدلّن علههى حاجههة 28الههيت مت تقيههيمهم عليههها. مههن جهههة أخههرى فقههد أجههاب 
م االختبهارات والتقييمهات، وقهد يعهود إىل حداثهة الت ربهة لهدى الطهالبذ ممها اريعضاء إىل التدري  علهى التصهميم التعليمهي، وتصهمي

اعلهم يعتقدون كن التعليم عن بعد قد يكون لع أدوات تقييم غري املطبيقة حاليًّا. أما عبارة رطريقة توزيع الدرجات واضحةر، فقهد 
وهو أعلى متوسط يف هذا احملهور، وقهد  3.7لعبارة % من الطالب، وكان متوسط ا70ملت أعلى نسبة موافقةذ حيث وافو عليها 

ُقهرير، وههو مها يقهوم بهع 
يكون السب  يف أللك ههو اسهت دام مركها التقهديرات يف الهبالك بهورد أو توضهيع توزيهع الهدرجات يف خطهة امل

% مهن الطهالب 30افقهة أغل  اريعضهاء ابجلامعهةذ سهواًء يف التعلهيم عهن بعهد أو يف التعلهيم وجًهها لوجهع، إال أن حياديهة أو عهدم مو 
علهى وضهوا توزيهع الههدرجات ف نهع قهد يههدلّن علهى وجهود خلههٍل مها، إمها يف توضههيع التوزيهع لهدى بعهه  اريعضهاء، أو يف التواصهل بههني 
العضو والطالب، أو يف طريقة كتابة تعليمات االختبارات، وطرق التقييم اريخرىذ وحيث إن مناسبة أدوات التقييم والدراية بتوزيع 

، ف نهههع يُنصهههع بتهههدري  اريعضهههاء علهههى املمارسهههات الصهههحيحة هبهههذا  الهههدرجات مهههن اريمهههور املهمهههة للطالههه  يف التعلهههيم بشهههكٍل عهههامٍّ
 ا صو . 

 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور احملتوى التعليمي 4جدول )
 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

ا طههههة الدراسههههية لدراسههههة املقههههرر عههههن بعههههد  1
 واضحة

83 
35% 

60 
26% 

35 
15% 

28 
12% 

28 
12% 3.59 1.38 

2 
 64 ارينشطة املصاحبة للمقرر مناسبة يل 

27% 
68 

29% 
31 

13% 
33 

14% 
38 

16% 3.40 1.43 

يسهههل علههيي فهههم املههادة العلميههة يف التعلهههيم  3
 عن بعد

62 
26% 

43 
18% 

31 
13% 

25 
11% 

73 
31% 3.04 1.61 

يسهههههاعد املقهههههرر علهههههى التواصهههههل بيهههههّن وبهههههني  4
 الطالب

52 
22% 

45 
19% 

46 
20% 

26 
11% 

65 
28% 2.97 1.52 

أدوات التقيههههههههههههههيم املسههههههههههههههت دمة يف املقههههههههههههههرر  5
 مناسبة

63 
27% 

69 
29% 

37 
16% 

27 
12% 

38 
16% 3.41 1.41 

 98 طريقة توزيع الدرجات واضحة 6
42% 

65 
28% 

21 
9% 

21 
9% 

29 
12% 3.79 1.39 
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حملتهههوى التعليمهههي، والهههذ  يشهههمل ا طهههة الدراسهههية، وارينشهههطة التعليميهههة والتقييميهههة، واحملتهههوى فيمههها خيهههصّن احملهههور ال هههاين، وههههو ا
العلمي، وما تشملع من تفاعل مع عضو هيئة التدريس، وقد تشري نسبة الطالب الهذين وافقهوا علهى عبهارة ريسههل علهيي فههم املهادة 

، أ : يف فئة احملايد، ُتشهري مهرة أخهرى إىل عهدم 3.0ومتوسط % وهي نسبة أقل من النصف 44العلمية يف التعليم عن بعدر وهي 
ُقرير مناس  لنمط التعليم عن بعد، وبلغت نسهبة الطهالب املشهاركني الهذين وافقهوا علهى العبهارة ريسهاعد املقهرر 

قناعة الطالب كن امل
ىل أن أنشطة املقرر ال تدعم التواصل % وهو أقل متوسط لعبارات هذا احملور، والذ  يشري إ41على التواصل بيّن وبني الطالبر 

والتفاعل بني الطالب، وقد ُتشري هذه النتي ة إىل حاجة أعضاء هيئهة التهدريس إىل تهدري  حهول تصهميم مقهررات التعلهيم عهن بعهٍد 
يدية. أما نسبُة بطريقة تدعم التفاعل والتواصل وهو مصدر أساسي من مصادر التعلم يف بيئة التعليم عن بعٍد، ويف بيئة التعليم التقل

%، وقهد يشهري أللهك إىل عهدم مقهدرة الطهالب علهى حتديهد 16الطالب احملايدين لعبارة أدوات التقييم املسهت دمة يف املقهرر مناسهبة 
مههدى صههالحية اريدوات املسههت دمة يف التقيههيم عههن بعههد لتقيههيم تعلمهههم، كمهها أن أللههك قههد يشههري إىل عههدم ربههط أهههداف الههتعلم مههع 

للطالب من ِقبل اريعضاء، وابلتايل يف يستطع الطهالب معرفهة العالقهة بهني نهوع التقيهيم املسهت دم ونهوع املعرفهة  التقييم بشكل واضع
% مههن الطههالب علههى هههذه الفقههرة بعههدم املوافقههةذ ممهها يههدلّن علههى حاجههة 28الههيت مت تقيههيمهم عليههها. مههن جهههة أخههرى فقههد أجههاب 
م االختبهارات والتقييمهات، وقهد يعهود إىل حداثهة الت ربهة لهدى الطهالبذ ممها اريعضاء إىل التدري  علهى التصهميم التعليمهي، وتصهمي

اعلهم يعتقدون كن التعليم عن بعد قد يكون لع أدوات تقييم غري املطبيقة حاليًّا. أما عبارة رطريقة توزيع الدرجات واضحةر، فقهد 
وهو أعلى متوسط يف هذا احملهور، وقهد  3.7لعبارة % من الطالب، وكان متوسط ا70ملت أعلى نسبة موافقةذ حيث وافو عليها 

ُقهرير، وههو مها يقهوم بهع 
يكون السب  يف أللك ههو اسهت دام مركها التقهديرات يف الهبالك بهورد أو توضهيع توزيهع الهدرجات يف خطهة امل

% مهن الطهالب 30افقهة أغل  اريعضهاء ابجلامعهةذ سهواًء يف التعلهيم عهن بعهد أو يف التعلهيم وجًهها لوجهع، إال أن حياديهة أو عهدم مو 
علهى وضهوا توزيهع الههدرجات ف نهع قهد يههدلّن علهى وجهود خلههٍل مها، إمها يف توضههيع التوزيهع لهدى بعهه  اريعضهاء، أو يف التواصهل بههني 
العضو والطالب، أو يف طريقة كتابة تعليمات االختبارات، وطرق التقييم اريخرىذ وحيث إن مناسبة أدوات التقييم والدراية بتوزيع 

، ف نهههع يُنصهههع بتهههدري  اريعضهههاء علهههى املمارسهههات الصهههحيحة هبهههذا  الهههدرجات مهههن اريمهههور املهمهههة للطالههه  يف التعلهههيم بشهههكٍل عهههامٍّ
 ا صو . 

 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور احملتوى التعليمي 4جدول )
 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

ا طههههة الدراسههههية لدراسههههة املقههههرر عههههن بعههههد  1
 واضحة

83 
35% 

60 
26% 

35 
15% 

28 
12% 

28 
12% 3.59 1.38 

2 
 64 ارينشطة املصاحبة للمقرر مناسبة يل 

27% 
68 

29% 
31 

13% 
33 

14% 
38 

16% 3.40 1.43 

يسهههل علههيي فهههم املههادة العلميههة يف التعلهههيم  3
 عن بعد

62 
26% 

43 
18% 

31 
13% 

25 
11% 

73 
31% 3.04 1.61 

يسهههههاعد املقهههههرر علهههههى التواصهههههل بيهههههّن وبهههههني  4
 الطالب

52 
22% 

45 
19% 

46 
20% 

26 
11% 

65 
28% 2.97 1.52 

أدوات التقيههههههههههههههيم املسههههههههههههههت دمة يف املقههههههههههههههرر  5
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16% 3.41 1.41 
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احملور ال الث: الفصهول االفرتاضهية يف التعلهيم عهن بعهٍد، والهيت عهادة مها تغطهي جهاَء التفاعهل املتهاامن بهني الطهالب وعضهو هيئهة 
التهدريس والطههالب أنفسههم، ويتضههع مهن النتههائج رضها الطههالب املشههاركني عهن الفصههول االفرتاضهيةذ حيههث تقهع متوسههطات عبههارات 

ور يف فئههة الرضهها، وخاصههة عبههار  التههاام عضههو هيئههة التههدريس بعقههد الفصههول االفرتاضههية يف وقتههها، وعبههارة رأحههر  علههى حضههور احملهه
( وتظههر بشهكل عهام رضها غالبيهة 5أسئلٍة، وكانت االست اابت ُموزيعهة حسه  جهدول ) 5تضمن احملور  الفصول االفرتاضيةر. وقد

 ، وهو يقع يف نطاق فئة رضا املشاركني.  3.6توسطع الطالب عن الفصول االفرتاضية، وبل  م
 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور الفصول االفرتاضية   5جدول )

 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

تساعدين الفصول االفرتاضية على فهم احملتوى  1
 التعليمي

56 
24% 

54 
23% 

33 
14% 

32 
14% 

59 
25% 3.1 1.53 

 73 أوقات الفصول االفرتاضية مناسبة يل 2
31% 

55 
24% 

36 
15% 

23 
10% 

47 
20% 3.4 1.51 

يلتام عضو هيئة التدريس بعقد الفصول االفرتاضية  3
 ابريوقات اليت حددها

127 
54% 

48 
21% 

28 
12% 

14 
6% 

17 
7% 4.1 1.25 

 106 االفرتاضيةأحر  على حضور الفصول  4
45% 

54 
23% 

24 
10% 

28 
12% 

22 
9% 3.9 1.36 

 81 كان من السهل عليي املشاركة يف الفصول االفرتاضية 5
35% 

53 
23% 

36 
15% 

33 
14% 

31 
13% 3.5 1.42 

  3.6    املتوسط   

، وتراوحههت 3.9سههةذ إأل بلهه  احملههور الرابههع: أعضههاء هيئههة التههدريس، فقههد حقيههو أعلههى متوسههط مقارنههة ىتوسههطات احملههاور ا م
(، وتظههر بشهكل 6أسئلٍة، وكانت االست اابت ُموزيعة حس  جدول ) 4، وقد تضمين احملور 4إىل  3.7متوسطات العبارات بني 

عام رضا غالبية الطالب عن اجلان  املتعلو كداء عضو هيئة التدريس يف اط التعليم عن بعد، وقد كانت نسبة عهدم املوافقهة علهى 
% 25% ابست ناء العنصهر املتعلهو بسههولة التواصهل مهع عضهو هيئهة التهدريسذ حيهث يف يوافهو عليهع 20ات هذا احملور أقل من عبار 

من الطالب، ويُعتَ  التواصل مع عضو هيئة التدريس يف اط التعليم عهن بعهد خاصيهًة أحهد العوامهل املهؤثرة يف رضها الطهالبذ إأل إنهع 
دريس الوقت الذ  يستغرقع للهرد علهى الطاله ، ويلتهام بهع حه  ال يشهعر الطاله  إبحبهاط وشهعوره من املهم أن حيدد عضو هيئة الت

 ابلعالة وفقدان الدافعية.
 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور أعضاء هيئة التدريس    6جدول )

 ار االيراف املعي املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

عضو هيئة التدريس متمكن من تدريس املادة العلمية  1
 عن بعد

93 
40% 

65 
28% 

30 
13% 

21 
9% 

25 
11% 3.8 1.33 

 104 ايد عضو هيئة التدريس التفاعل مع الطلبة عن بعد 2
44% 

60 
26% 

30 
13% 

18 
8% 

22 
9% 3.9 1.31 

 87 يسهل على التواصل مع عضو هيئة التدريس 3
37% 

65 
28% 

25 
11% 

30 
13% 

27 
12% 3.7 1.40 

 112 يلتام عضو هيئة التدريس اب طة الامنية للمقرر  4
48% 

60 
26% 

31 
13% 

18 
8% 

13 
6% 4.0 1.19 

  3.85   املتوسط   

تنهاول احملهور نظهام إدارة التعلهيم املسهت دم يف اجلامعهة وههو الهبالك بهورد  (Blackboard) احملور ا امس: نظهام إدارة الهتعلم
(، وتظهههر مواجهههة الطههالب لههبع  7حمههاور ريمهييتههع يف التعلههيم عههن بعههٍد، وكانههت االسههت اابت ُموزيعههة حسهه  جههدول ) 8ن وتضههمي 

ذ مما يشري إىل وجوده ضمن 3.5املشاكل يف است دام نظام إدارة التعلم وخاصيًة ما يتعليو ابالتصال ابإلنرتنت. وبل  متوسط احملور 
، ال أوافو 3، حمايد   2، أوافو   1عناصر سالبة متي ترمياها بطريقة عكسية )أوافو بشدة    3ور فئة الرضا، وقد تضمن هذا احمل

كالتايل: العنصر رأواجع صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم )الهبالك    7و  4و  1(  وهي العناصر 5، ال أوافو بشدة   4  
% فقهط، أمها عبهارة ر لهد ي مشهكلة يف تهوفّنر اإلنرتنهت لالتصهال بنظهام 25ارة ونسهبة َمهن وافهو علهى العبه 3.4بورد(ر  بل  متوسهطع 

% والعبههارة ر أحتههايف إىل تههدري  علههى اسههت دام نظههام إدارة 27، ووافههو عليههها 3.4إدارة الههتعلم )الههبالك بههورد(ر فقههد بلهه  متوسههطها 
ط. وبذلك تشري اإلجاابت إىل سهولة است دام % من الطالب فق18، ووافو عليها 3.7التعلم )البالك بورد(ر فقد بل  متوسطها 

% 44املتعلقهة ابلهدعم، ف هنها تشهري إىل عهدم  كّنهن  3النظام، وإىل تيسريه لوصهول الطهالب للمحتهوى التعليمهي ابسهت ناء عبهارة رقهم 
% مهن 21رة من الطالب من حتديد موقفهم، وقهد يكهون السهب  يف عهدم احتيهاجهم للهدعم الفهّنذ حيهث يف يوافهو علهى ههذه العبها

 الطالب املشاركني. 
وحيههث إن حصههول الطههالب علههى الههدعم الفههّن عنههد احلاجههة أمههره مهههمٌّ يف هههذا الههنمط مههن التعلههيم، ف نههع يُنصههع إبضههافة طريقههة 

% مههن 25الوصههول للههدعم الفههّن يف تعليمههات أو خطههة املقههرر يف بدايههة الفصههل الدراسههي وبشههكل واضههع للطههالب، وخصوًصهها أن 
وا ع ن صعوبة التواصل مع العضو يف احملور السابو، وابلتايل ف ن عدم توفّنر الدعم وعدم قدر م على التواصل مع أستاأل الطالب ع ي

املقهرر بسههولة قهد يكهون لههع آاثره سهلبيةه تُهؤثّر علهى تعلمههم وإكمههاهلم املقهرر بن هااذ وأللهك ،سه  نههوع الهدعم الفهّن املطلهوب. كمهها 
الدعم الفّن املباشر ،يث تُقّدم يف اريوقات اليت من املتوقع أن يكون الدعم فيها أك ر طلًبا، م ل  يُنصع أن يتمي دراسة أوقات تقدمي

 اريوقات اليت ُيسمع هبا بتقدمي احملاضرات التاامنية وأوقات الذروة يف است دام النظام. 
 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور نظام إدارة التعلم   7جدول )

 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

 33 أواجع صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم )البالك بورد( 1
14% 

26 
11% 

31 
13% 

94 
40% 

50 
21% 3.4* 1.32 

نظهههام إدارة الههههتعلم )الههههبالك بههههورد( يسهههههم يف تسهههههيل الوصههههول  2
 للمادة العلمية

72 
31% 

82 
35% 

32 
14% 

23 
10% 

25 
11% 3.6 1.29 

يههههتم تقههههدمي الههههدعم الههههالزم يل عنههههد مواجهههههة مشههههكلة يف نظههههام  3
 إدارة التعلم )البالك بورد(

34 
15% 

46 
20% 

102 
44% 

30 
12% 

22 
9% 3.1 1.12 

لهههد  مشهههكلة يف تهههوفر اإلنرتنهههت لالتصهههال بنظهههام إدارة الهههتعلم  4
 )البالك بورد(

29 
12% 

36 
15% 

51 
22% 

60 
26% 

58 
25% 3.4* 1.34 

 74 نظام إدارة التعلم )البالك بورد( سهل االست دام 5
32% 

92 
39% 

33 
14% 

19 
8% 

16 
7% 3.7 1.15 

أرغههههههه  يف اسهههههههت دام نظهههههههام إدارة الهههههههتعلم )الهههههههبالك بهههههههورد( يف  6
 مقررات أخرى

69 
29% 

46 
20% 

42 
18% 

28 
12% 

49 
21% 3.2 1.51 

ام إدارة الههتعلم )الهههبالك أحتههايف إىل تههدري  علهههى اسههت دام نظههه 7
 بورد(

18 
8% 

24 
10% 

41 
18% 

78 
33% 

73 
31% 3.7* 1.23 

أحصههههههل علههههههى املعلومههههههات الههههههيت أحتاجههههههها مههههههن الههههههبالك بههههههورد  8
 بسهولة

61 
26% 

78 
33% 

52 
22% 

25 
11% 

18 
8% 

3.6 
 1.2 

  3.5  املتوسط    
 (  5، ال أوافو بشدة   4، ال أوافو   3حمايد    ،2، أوافو   1*مت ترميا العناصر السالبة كما يلي: )أوافو بشدة   

ولإلجابة على السؤال اريول للدراسة، وهو ما مدى رضا الطالب عن جتربة التعلهيم عهن بعهد يف جامعهة امللهك سهعود؟ فيشهري 
الفئة ال انية واليت متوسط حمور الرضا الذ   يت مناقشتع سابًقا إىل رضا الطالب عن جتربة التعليم عن بعدذ حيث وقع املتوسط يف 

ة تشري إىل الرضا، وابلنظر إىل عبارات هذا احملور، ف ن ِنس  املوافقة للعبارة ا اصة ىدى مناسبة املقرر لنمط التعليم عن بعد متقارب
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ذ مما يشري إىل وجوده ضمن 3.5املشاكل يف است دام نظام إدارة التعلم وخاصيًة ما يتعليو ابالتصال ابإلنرتنت. وبل  متوسط احملور 
، ال أوافو 3، حمايد   2، أوافو   1عناصر سالبة متي ترمياها بطريقة عكسية )أوافو بشدة    3ور فئة الرضا، وقد تضمن هذا احمل

كالتايل: العنصر رأواجع صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم )الهبالك    7و  4و  1(  وهي العناصر 5، ال أوافو بشدة   4  
% فقهط، أمها عبهارة ر لهد ي مشهكلة يف تهوفّنر اإلنرتنهت لالتصهال بنظهام 25ارة ونسهبة َمهن وافهو علهى العبه 3.4بورد(ر  بل  متوسهطع 

% والعبههارة ر أحتههايف إىل تههدري  علههى اسههت دام نظههام إدارة 27، ووافههو عليههها 3.4إدارة الههتعلم )الههبالك بههورد(ر فقههد بلهه  متوسههطها 
ط. وبذلك تشري اإلجاابت إىل سهولة است دام % من الطالب فق18، ووافو عليها 3.7التعلم )البالك بورد(ر فقد بل  متوسطها 

% 44املتعلقهة ابلهدعم، ف هنها تشهري إىل عهدم  كّنهن  3النظام، وإىل تيسريه لوصهول الطهالب للمحتهوى التعليمهي ابسهت ناء عبهارة رقهم 
% مهن 21رة من الطالب من حتديد موقفهم، وقهد يكهون السهب  يف عهدم احتيهاجهم للهدعم الفهّنذ حيهث يف يوافهو علهى ههذه العبها

 الطالب املشاركني. 
وحيههث إن حصههول الطههالب علههى الههدعم الفههّن عنههد احلاجههة أمههره مهههمٌّ يف هههذا الههنمط مههن التعلههيم، ف نههع يُنصههع إبضههافة طريقههة 

% مههن 25الوصههول للههدعم الفههّن يف تعليمههات أو خطههة املقههرر يف بدايههة الفصههل الدراسههي وبشههكل واضههع للطههالب، وخصوًصهها أن 
وا ع ن صعوبة التواصل مع العضو يف احملور السابو، وابلتايل ف ن عدم توفّنر الدعم وعدم قدر م على التواصل مع أستاأل الطالب ع ي

املقهرر بسههولة قهد يكهون لههع آاثره سهلبيةه تُهؤثّر علهى تعلمههم وإكمههاهلم املقهرر بن هااذ وأللهك ،سه  نههوع الهدعم الفهّن املطلهوب. كمهها 
الدعم الفّن املباشر ،يث تُقّدم يف اريوقات اليت من املتوقع أن يكون الدعم فيها أك ر طلًبا، م ل  يُنصع أن يتمي دراسة أوقات تقدمي

 اريوقات اليت ُيسمع هبا بتقدمي احملاضرات التاامنية وأوقات الذروة يف است دام النظام. 
 (: است اابت طالب جامعة امللك سعود حملور نظام إدارة التعلم   7جدول )

 االيراف املعيار  املتوسط ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 

 33 أواجع صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم )البالك بورد( 1
14% 

26 
11% 

31 
13% 

94 
40% 

50 
21% 3.4* 1.32 

نظهههام إدارة الههههتعلم )الههههبالك بههههورد( يسهههههم يف تسهههههيل الوصههههول  2
 للمادة العلمية

72 
31% 

82 
35% 

32 
14% 

23 
10% 

25 
11% 3.6 1.29 

يههههتم تقههههدمي الههههدعم الههههالزم يل عنههههد مواجهههههة مشههههكلة يف نظههههام  3
 إدارة التعلم )البالك بورد(

34 
15% 

46 
20% 

102 
44% 

30 
12% 

22 
9% 3.1 1.12 

لهههد  مشهههكلة يف تهههوفر اإلنرتنهههت لالتصهههال بنظهههام إدارة الهههتعلم  4
 )البالك بورد(

29 
12% 

36 
15% 

51 
22% 

60 
26% 

58 
25% 3.4* 1.34 

 74 نظام إدارة التعلم )البالك بورد( سهل االست دام 5
32% 

92 
39% 

33 
14% 

19 
8% 

16 
7% 3.7 1.15 

أرغههههههه  يف اسهههههههت دام نظهههههههام إدارة الهههههههتعلم )الهههههههبالك بهههههههورد( يف  6
 مقررات أخرى

69 
29% 

46 
20% 

42 
18% 

28 
12% 

49 
21% 3.2 1.51 

ام إدارة الههتعلم )الهههبالك أحتههايف إىل تههدري  علهههى اسههت دام نظههه 7
 بورد(

18 
8% 

24 
10% 

41 
18% 

78 
33% 

73 
31% 3.7* 1.23 

أحصههههههل علههههههى املعلومههههههات الههههههيت أحتاجههههههها مههههههن الههههههبالك بههههههورد  8
 بسهولة

61 
26% 

78 
33% 

52 
22% 

25 
11% 

18 
8% 

3.6 
 1.2 

  3.5  املتوسط    
 (  5، ال أوافو بشدة   4، ال أوافو   3حمايد    ،2، أوافو   1*مت ترميا العناصر السالبة كما يلي: )أوافو بشدة   

ولإلجابة على السؤال اريول للدراسة، وهو ما مدى رضا الطالب عن جتربة التعلهيم عهن بعهد يف جامعهة امللهك سهعود؟ فيشهري 
الفئة ال انية واليت متوسط حمور الرضا الذ   يت مناقشتع سابًقا إىل رضا الطالب عن جتربة التعليم عن بعدذ حيث وقع املتوسط يف 

ة تشري إىل الرضا، وابلنظر إىل عبارات هذا احملور، ف ن ِنس  املوافقة للعبارة ا اصة ىدى مناسبة املقرر لنمط التعليم عن بعد متقارب
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ب عهن مع نس  املوافقة للعبارة العامة حول الرضا عن جتربة التعليم عن بعٍد، وقهد يكهون ههذا مؤشهرًا علهى أحهد عوامهل رضها الطهال
التعليم عن بعٍد، وهو مناسبة طبيعة املادة لنمط التعليم عن بعد، فالطالب املشاركون الذين يرون أن طبيعة مقررا م ال تتناس  مع 
هذا النمط وصلوا إىل عدم رضا عن املقرر على الرغم مما ملسوه من مرونهة التعلهيم عهن بعهد، والهذ  ظههر مهن خهالل  ييهدهم العهايل 

( مهن أن جهودة Al-Rahmi et al ،2018صهة ىرونهة التعلهيم عهن بعهد، وههذا يتوافهو مهع مها وجدتهع الدراسهات )للعبهارة ا ا
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ُ
 حمتوى التعليم عن بعد امل

يف جامعهة امللهك سهعود لإلجابة على السؤال ال اين: مها نسهبة التبهاين يف متوسهطات رضها الطهالب عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد 
الذ  ميكن تفسريه من خالل املتغريات التالية: مالءمهة احملتهوى التعليمهي، وأداء عضهو هيئهة التهدريس، وفعاليهة الفصهول االفرتاضهية، 
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% مهههن التفهههاوت يف رضههها الطهههالب مهههن خهههالل املتغهههريات اريربعهههة الهههيت متي تناوهلههها جمتمعهههًةذ حيهههث بلغهههت قيمهههة 72ميكهههن تفسهههري  أنهههع

0.72 R2 ( وابلنسبة لداللة 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية .)يعرض ملحو ب نتي ة اختبار االيدار جبميع املتغريات( )
متغريَيِن فقهط داليهنِي إحصهائيًّا ومهها: مالئمهة احملتهوى التعليمهي وفعاليهة الفصهول االفرتاضهيةذ ممها املتغريات، فقد أشارت النتائج إىل أن 
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عههّن أهنمهها وحههدمها غههري كههافَينِي لتحقيههو رضهها الطههالب عههن التعلههيم عههن بعههدذ وللتهكّنههد مههن إدارة الههتعلم غههري داليههنِي إحصههائيًّا، وهههذا ي

النتي ة مت إعادة إجراء حتليل االيدار ىتغريين فقط مها املقرر الدراسي والفصول االفرتاضية، وكانت النتي ة متطابقةذ حيث كانهت 
( )يعهرض ملحهو يف نتي هة اختبهار 0.05اللهة اإلحصهائية )عنهد مسهتوى الد 0.719املعدلة    Rهي نفسها و R2 0.72قيمة 

االيههدار ابملتغههريين فقههط(. وهههذه النتي ههة تتوافههو مههع عههدد مههن الدراسههات الههيت وجههدت ارتباطًهها إاابيًّهها بههني عههاملي مالئمههة احملتههوى 
لمههني أنفسهههم وبههني رضهها الطههالب عههن التعليمههي وفعاليههة الفصههول االفرتاضههية ومهها يههتمّن فيههها مههن تفاعههل بههني املتعلمههني واملعلمههني واملتع

 ,Pham et al,2018, Al-Samarraie et al, 2018; Kuo et al, 2014, Croxtonالتعلهيم عهن بعهد )
2014, Naveh et al ،2012 وعليع ميكن أن تقهرتا الدراسهة النمهوأليف التهايل للتنبّنهؤ برضها طهالب جامعهة امللهك سهعود عهن )

 التعليم عن بعد:
 وفعالية الفصول االفرتاضية 0.4مالئمة احملتوى التعليمي +  0.7+  0.5-الرضا = 

% من التبهاين احلاصهل 72وتفسري أللك أن املتغريَيِن التفسرييينِي )مالءمة احملتوى التعليمي وفعالية الفصول االفرتاضية( تفسر 
مالءمههة احملتههوى التعليمههي ىقههدار وحههدة يف رضهها طههالب جامعههة امللههك سههعود عههن جتههربتهم يف التعلههيم عههن بعههٍد، فكلمهها حتسيههن متغههري 

وحههدة. وكلمهها حتسيههن متغههري فعاليههة الفصههول االفرتاضههية ىقههدار وحههدة  0.7واحههدة، حتسيههن رضهها طههالب جامعههة امللههك سههعود ىقههدار 
 وحدة. 0.4واحدة، حتسين رضا طالب جامعة امللك سعود ىقدار 

إحصائية بني متوسطات رضا الطالب عهن جتربهة التعلهيم عهن بعهد  لإلجابة على السؤال ال الث: هل توجد فروق ألات داللة 
 -0.08متي تنفيهذ اختبهار )ت( للم موعهات املسهتقلة، وكانهت النتي هة ت    يف جامعة امللك سعود تُعاى إىل متغهري اجلهنس؟ فقهد

ث يف متوسهههط رضهههاهم عهههن املقهههرر ذ ممههها يشهههري إىل أنهههع ال توجههد فهههروق داليهههة إحصهههائيًّا بهههني الههذكور واإلم0.05ومسههتوى الداللهههة   
( الذ  وجد Chua & Archog ،2018)يعرض ملحو د نتي ة االختبار( وهذه النتي ة متوافقة مع دراسة تشوا وأرتشو  )

 أن اجلنس ال يؤثر على مستوى رضا الطالب عن التعليم عن بعد. 

 اخلالصة والتوصيات 
د عههن جتههربتهم يف الههتعلم عههن بعههٍد، وعالقتههع بعههدد مههن املتغههريات، تناولههت هههذه الدراسههة قيههاس رضهها طههالب جامعههة امللههك سههعو 

وهي: أداء عضو هيئة التدريس، وتقييم املقرر، والفصول االفرتاضية، ونظام إدارة التعلم. ويشري التعليم عن بعد إىل نوع الدراسة اليت 
ين واحملتهوى مههن خههالل نظهام إدارة الههتعلم، وال يههتمّن يهتمّن فيههها التواصهل والتفاعههل بههني الطهالب وأعضههاء هيئههة التهدريس والطههالب انخههر 

حضههور الطههالب وجًههها لوجههع إال ريداء االختبههارات الفصههلية والنهائيههة. وبشههكل عههام تشههري النتههائج إىل أن الطههالب قههد كوينههوا اجتاًههها 
مههة احملتههوى التعليمههي وفعاليههة الفصههول . كمهها تشههري النتههائج أن متغههريَ  مالء3.4إاابيًّهها يههو التعلههيم عههن بعههٍدذ إأل بلهه  متوسههط احملههور 

االفرتاضية ميكن است دامهما للتنبّنؤ برضا طالب جامعة امللك سعود عن التعلم عن بعد، واليت ميكن أن تفسر التباين احلاصل بني 
علهيم عهن %. وأخهريًا كشهفت النتهائج أنهع ال يوجهد فهرق بهني الهذكور واإلمث يف مسهتوى رضهاهم عهن الت72متوسطات الرضا بنسبة 

 بعد. 
وُتوصي الدراسة املهتمني بطرا ُمقريرات عن بعد ابالهتمام ابلتصهميم التعليمهي اجليهد للمقهررات، والرتكيها علهى فهر  التفاعهل 
بني املعلم واملتعلم وفر  التفاعل بني املتعلمني فيما بينهمذ ملا لذلك مهن أثهر علهى رضها الطهالب، وكهذلك توصهي بتهدري  املعلمهني 

 فصهول االفرتاضهية ىها حيقهو زايدة رضها الطهالب، واالسهتعانة ىصهممني تعليميهني لتصهميم االختبهارات والتقييمهات للمقهرر.إلدارة ال
ونظرا رين الدراسة قد اقتصرت على أربعة متغريات فمن املقرتا إجراء دراسات تتناول متغريات أك ر ألات عالقة ابلتعليم عن بعد،  

نوعيههة تتضههمين مقههابالت مههع الطههالبذ للكشههف عههن عوامههل أخههرى قههد ال تكههون قههد ظهههرت يف كمهها تقههرتا الدراسههة إجههراء دراسههة 
 الدراسات السابقةذ وأللك حلداثة الت ربة.
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 أداة االستبانةملحق أ: 
  حمور االجتاه يو التعليم عن بعد

 ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 
      توفر الدراسة عن بعد مرونة أك  يف الامان واملكان 1
      يناس  اط التعليم عن بعد طبيعة املادة الدراسية هلذا املقرر 2
      التعليم عن بعد أم راٍض ح  انن عن جتربة 3

 

   حمور احملتوى التعليمي 
 ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 
      ا طة الدراسية لدراسة املقرر عن بعد واضحة 1
      ارينشطة املصاحبة للمقرر مناسبة يل 2
      يسهل علي فهم املادة العلمية يف التعليم عن بعد 3
      د املقرر على التواصل بيّن وبني الطالبيساع 4
      أدوات التقييم املست دمة يف املقرر مناسبة 5
      طريقة توزيع الدرجات واضحة 6

 

    حمور الفصول االفرتاضية
 ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 
      تعليميتساعدين الفصول االفرتاضية على فهم احملتوى ال 1
      أوقات الفصول االفرتاضية مناسبة يل 2
يلتهههههههام عضهههههههو هيئهههههههة التهههههههدريس بعقهههههههد الفصهههههههول االفرتاضهههههههية  3

 ابريوقات اليت حددها
     

      أحر  على حضور الفصول االفرتاضية 4
      كان من السهل علي املشاركة يف الفصول االفرتاضية 5

 

     حمور أعضاء هيئة التدريس
 ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة عبارةال 
      عضو هيئة التدريس متمكن من تدريس املادة العلمية عن بعد 1
      ايد عضو هيئة التدريس التفاعل مع الطلبة عن بعد 2
      يسهل علي التواصل مع عضو هيئة التدريس 3
      للمقرريلتام عضو هيئة التدريس اب طة الامنية   4

 

    حمور نظام إدارة التعلم
 ال أوافو بشدة ال أوافو حمايد أوافو أوافو بشدة العبارة 
      أواجع صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم )البالك بورد( 1
      نظام إدارة التعلم )البالك بورد( يسهم يف تسهيل الوصول للمادة العلمية 2
الههههالزم يل عنههههد مواجهههههة مشههههكلة يف نظههههام إدارة الههههتعلم يههههتم تقههههدمي الههههدعم  3

 )البالك بورد(
     

      لد  مشكلة يف توفر االنرتنت لالتصال بنظام إدارة التعلم )البالك بورد( 4
      نظام إدارة التعلم )البالك بورد( سهل االست دام 5
      ت أخرىأرغ  يف است دام نظام إدارة التعلم )البالك بورد( يف مقررا 6
      أحتايف إىل تدري  على است دام نظام إدارة التعلم )البالك بورد( 7
      أحصل على املعلومات اليت أحتاجها من البالك بورد بسهولة 8
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 ملحق ب: نتيجة اختبار حتليل االحندار جبميع متغريات الدراسة
 

SUMMARY OUTPUT         
         

Regression Statistics        
Multiple R 0.85130283        
R Square 0.7247165        
Adjusted R Square 0.71990806        
Standard Error 0.76006361        
Observations 234        
         
ANOVA         

  df SS MS F Significance F    
Regression 4 348.2758 87.06896 150.7174                       0.00     
Residual 229 132.2925 0.577697      
Total 233 480.5684          
         

  

  Coefficients Standard 
Error t Stat P-

value Lower 95% Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept -0.5500176 0.256701 -2.14264 0.03  -1.055815297 -0.04422 -1.05582 -0.04422 
Course-M 0.71112383 0.069801 10.18789 0.00  0.573589794 0.848658 0.57359 0.848658 
VC-M 0.44943826 0.07722 5.820242  0.00  0.297286018 0.601591 0.297286 0.601591 
Faculty-M -0.090511 0.062108 -1.45732 0.15  -0.212886383 0.031864 -0.21289 0.031864 
LMS-M 0.0878446 0.095181 0.922922 0.36  -0.09969779 0.275387 -0.0997 0.275387 

 

  ملحق ج: نتيجة حتليل االحندار مبتغريي املقرر الدراسي والفصول االفرتاضية
SUMMARY OUTPUT        
         

Regression Statistics        
Multiple R 0.849404        
R Square 0.721487        
Adjusted R Square 0.719076        
Standard Error 0.761192        
Observations 234        
         
ANOVA         

  df SS MS F Significance F    
Regression 2 346.7238 173.3619 299.2023        0.00     
Residual 231 133.8446 0.579414      
Total 233 480.5684          

 

 

  Coefficients Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95% 
Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept -0.48875 0.171293 -2.85331  0.00   (0.83) -0.15125 -0.82625 -0.15125 
Course-M 0.715442 0.065025 11.0025  0.00  0.59  0.843561 0.587324 0.843561 
VC-M 0.407445 0.069262 5.882653  0.00  0.27  0.543911 0.270979 0.543911 

 

 

  ملحق د: نتيجة اختبار ت للعينات املستقلة

 
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   
  Sat-M-boys Sat-M-girls 

Mean 3.361898413 3.377952756 
Variance 2.335736024 1.880709356 
Observations 105 127 
Pooled Variance 2.086460545  
Hypothesized Mean Difference 0  
df 230  
t Stat -0.084263593  
P(T<=t) one-tail 0.47  
t Critical one-tail 1.65  
P(T<=t) two-tail 0.93  
t Critical two-tail 1.97  
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