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Abstract 
The current study aimed to monitor the reality of employing virtual classrooms 

during the Corona pandemic in the educational environment, as it sheds light on scientific 

research as one of the tools used to face the crisis. The current study is classified within 

the post evaluation studies, where the two questionnaire tools were applied, and the 
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interviews with a sample of male and female teachers in Saudi public education are to be 

judged on the experience from the teachers 'and female teachers' perspective. So the 

number of male and female teachers in the Kingdom of Saudi Arabia participating in the 

current study reached 575 respondents in all regions of the Kingdom. The electronic 

questionnaire tool was applied to reach at all levels, including primary, intermediate and 

secondary levels. It also included public, private and international schools, and Quran 

School. The sample also included experienced teachers rather than newly hired teachers. 

The study found findings about teachers' visions that benefit in developing future visions 

for employing virtual classrooms. 

 املستخلص :

هدفت الدراسة احلالية لرصد واقع توظيف املعلمني واملعلمات الفصول االفرتاضية خالل جائحة كوروان يف 
ألزمة. االبيئة التعليمية، حيث تلقي الضوء على البحث العلمي كأحد األدوات اليت اسُتخدمت ملواجهة 

وُتصنف الدراسة احلالية من ضمن دراسات التقومي البعدي حيث  مت تطبيق أدايت االستبانه، واملقابالت مع 
عينة من املعلمني واملعلمات يف التعليم العام السعودي ليتم احلكم على التجربة من منظور املعلمني واملعلمات. 

مستجيب يف   575السعودية املشاركني يف الدراسة احلالية فبلغ عدد املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية 
كافة مناطق اململكة. وطبقت أداة االستبانه اإلليكرتونية حىت مت التوصل للمستوى املطلوب للتمثيل من 
املعلمني واملعلمات يف كافة املراحل، ومشلت املراحل االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية. كما مشلت املدارس 

واخلاصة والعاملية وحتفيظ القرآن. ومشلت العينة أيًضا  املعلمني و املعلمات من ذوي اخلربة عوًضا  احلكومية
عن حديثي التعيني. وتوصلت الدراسة إىل نتائج حول رؤى املعلمني  تفيد يف تطوير رؤى مستقبلية لتوظيف 

املرحلة الدراسية، لتدريب، واخلربة، و الفصول االفرتاضية من أمهها: تكرر ظهور متغريات املنطقة التعليمية، وا
نوع املدرسة، ونوع املعلم كعوامل مؤثرة بداللة إحصائية. ومن أهم توصيات الدراسة إجراء اختبارات حضورية 
يف املدارس لضبط عملية اختبار الطالب، ويف املقررات العملية يُقرتح تنظيم الطالب يف جمموعات حبسب 

مرار تدريب للحفاظ على االحرتازات الوقائية والتباعد االجتماعي يف خضم استما تفرضه الظروف املعلمية لل
 اجلائحة.

  
Keywords: Education economics, the cost of education, distance education. 

  اقتصادايت التعليم، كلفة التعليم، التعليم عن بُعد. املفتاحية : الكلمات 
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 مقدمة الدراسة

حيث م وسرت العدوى يف كافة بلدان العامل 2019انتشرت عدوى فايروس كوروان يف بلدة ووهان ابلصني يف هناية عام 
فرضت العدوى التنفسية على احلكومات اختاذ التدابري الوقائية. وكان العزل الصحي أهم تلك التدابري حيث ُفرض حظر 
التجول يف بلدان العامل، وبدأت القطاعات الصحية أبخذ التدابري حلاالت الطوارئ حيث ُفتح ابب العمل التطوعي يف 

ملدى لتأهيل الراغبني يف التطوع، وخيمت حالة الطوارئ على مجيع جمال الرعاية الصحية. وُقدمت برامج قصرية ا
القطاعات، وتوقفت الرحالت الدولية والتنقالت بني املناطق؛ ومع ذلك ارتفعت حاالت الوابء بشكل مضطرد، وتساقط 

 (.OECD,2020العديد من املرضى يف عداد القتلى الذين حصدهتم اجلائحة )

ضم اجلائحة من شىت بقاع العامل، وبكافة اللغات حيث كان للبحث العلمي دور واهنالت البحوث العلمية يف خ
ابرز يف التصدي للجائحة؛ ففي اجملال الطيب عملت البحوث، والدراسات االكلينيكة، والسريرية لتطوير لقاح للتصدي 

طوير الصناعات فية تللجائحة، والكشف عن سبل العدوى للتصدي هلا. وركزت الدراسات يف القطاع الصناعي على كي
وحماكتها من خالل امليكنة اآللية. ويف التعليم توقف التعليم العام واجلامعي املباشر وجًها لوجه، وافتتحت املنصات الرقمية 

لتزويد الطالب، واملعلمني خبدمات تقدمي املقررات عن بعد، واستمرار عجلة التعليم. وأجريت البحوث الرتبوية ملعرفة  
التعليم، وتكييف السياسات، واألخالقيات املهنية لضمان جودة املخرج السيما يف التخصصات العملية كيفية تقدمي 

الدقيقة، مثل طب االسنان، واهلندسة الصناعية، وامليكانيكية، وغريها من التخصصات اليت حتتاج للتدريب العملي 
(Aldossary et al,2020). 

التعليم اخلاصة لتخفيض رسومها بشكل الفت بسبب أن الطالب ويف التعليم السعودي توجهت مؤسسات 
سيتمكنون من االلتحاق ابلصفوف بدون احلضور للمدارس، وابلتايل فإن الكلفة حتولت على أولياء األمور، كذلك مت 

ظل  تسريح جزء كبري من منسويب املدارس اخلاصة خلفض الكلفة اليت ترتبت على خفض الرسوم. أما ابلنسبة لألسر ويف
(؛ فاختزلت كلفة التعليم يف توفري األجهزة الرقمية احلديثة Anstey,2018الركود االقتصادي احلاصل بسبب األزمة )

اليت ستكون وسائط مدرسية لتعلم الطالب. كما أن كلفة استهالك تلك األجهزة للكهرابء، والوقت املبذول حتولت 
سجل هذا الصدد  لتسجيل طالب إضايف حتسب بطريقة خمتلفة حيث ي ألولياء األمور. وابلتايل فإن الكلفة احلدية يف

اإلنفاق اخلاص سهم عايل جًدا إذا ما قورن ابإلنفاق احلكومي، ومع أن الكتب الدراسية مازالت ورقية، ومطبوعة، وكلف 
اه، وذلك بسبب مليأجور املعلمني مازالت كما هي إال أن التخفيض مشل الكلف اجلارية يف اخنفاض استهالك الكهرابء وا

سياسة حضور املعلمني واهليئة اإلدارية يف أايم األسبوع حيث نص البيان الصحفي الصادر من وزارة التعليم السعودية يف 
 م الذي نصه:2020أغسطس  15

مكاتب و "يكون حضور مجيع أعضاء اهليئة اإلدارية يف املدارس )قادة املدارس، الوكالء، املرشدون الطالبيون، اإلداريون( 
 م(.2020التعليم )املشرفون الرتبويون( طيلة أايم العمل خالل األسبوع" )وزارة التعليم،
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ويعد توظيف املعلمني املعلمات للفصول االفرتاضية خالل جائحة كوروان أحد اجلوانب اليت ميكن من خالهلا 
د ُوجد أن أغلب البحوث جمال التعليم عن بعتقييم جتربة التعليم عن بُعد، وابلرجوع إىل أدبيات اقتصادايت التعليم يف 

ارتكزت يف جمال مؤسسات التعليم العايل بسبب أن التعليم عن بعد أكثر شيوًعا يف مؤسسات التعليم العايل من التعليم 
 -ول الناميةالسيما مؤسسات التعليم العايل يف الد -العام؛ فخالل السبعينات والثمانينات كانت السمة البارزة للتعليم

لذا ُيالحظ تطور املعرفة التطبيقية، والنظرية يف حبوث التعليم العايل يف جمال  ،((Guthrie,1991منو التعليم عن بعد 
التعليم عن بعد، لذا سيتم االستعانة ابلدراسات يف جمال التعليم العايل لتطويع املعرفة االقتصادية يف جانب دالة الكلفة 

 (. Laaser, 2008وعات احلامسة يف جمال التعليم عن بُعد )للتعليم العام حيث تعد من املوض

وبناء عليه ستلقي الدراسة الضوء على نظرايت اقتصادايت التعليم الكالسيكية عن التعليم عن بعد، وكيف  
اختلف حساب الكلف، والفوائد يف األدبيات النظرية مبرور الوقت وصوال إىل ما انتجته األدبيات احلديثة. فعلى مر 

 Jamison, Klees)لسنني ، كانت هناك دراسات ابرزة أسهمت يف جمال تطوير املعرفة بتكاليف التعليم عن بعد مثل: ا

& Wells, 1978; UNESCO, 1980; Perraton, 1982; Oliveira & Rumble, 1992; Rumble & Oliveira, 

1992; Perraton, 1993) 
 أمهية الدراسة

م، تقدم نواحي: نظرية، وتطبيقية، وحبثية. فمن الناحية النظرية يف جمال اقتصادايت التعليترتكز أمهية الدراسة يف ثالث 
الدراسة احلالية ملتخذي القرار استقراء للبحوث العلمية حول كلف التعليم عن بعد اليت بدأت منذ السبعينات، وعرض 

د. فتعد معرفة املتغريات قتها برسالة التعليم عن بعلتطور بعض املفاهيم املتعلقة هبا اليت تسهم يف فهم دوال الكلفة، وعال
املؤثرة يف آراء املعلمني يف التعليم عن بعد اخلطوة األوىل يف تطوير األساس النظري لدوال الكلفة للتعليم عن بعد، فمثاًل 

لبحث يدعوا ا مل تعد الكلف اجلارية، وكلفة الفرصة الضائعة، والكلف احلدية حُتتسب ابلشكل املعهود، وكأن ميدان
 للتنقيب عن معادالت جديدة لتسخري علم اقتصادايت التعليم لتحسني جودة التعليم قبل كمه.

 ومن الناحية التطبيقية متثل الفصول االفرتاضية املستوى املصغر من السياسات الرتبوية، واقتصادايت التعليم بدت  
أكد أساسي، فهناك صعوبة إيصال اخلدمات، وصعوبة التالتكلفة للطالب الواحد تقل لكن اجلودة بدت كأهنا متطلب 

من وصول احملتوى التعليمي للطالب، مع ذلك تَ َباشر الرتبويون أبفق جديد لتوظيف الفصول االفرتاضية يف التعليم ، 
وفرض حتوالت كربى، وأدوات جديدة على املعلمني واملعلمات حيث أضطر عدد كبري للموائمة للتعامل مع األساليب 

لتقنية احلديثة، ورمبا تصبح  األدوات التقنية هي أدوات املستقبل التعليمي؛ لذا تقدم الدراسة تصورات للرؤية املستقبلية ا
للقائمني على العملية الرتبوية حيث تُبىن عليها أساليب التدريس، والتقييم ألداء الطالب؛ بدًأ ابلتدرب التقين على 

عاب التعليم اإلليكرتونية النظامية، وغري النظامية انتهاًء ابلتدرب على تصميم األلاستخدام الوسائط الربجمية، ومنصات 
 (.2014التعليمية بشكل جاذب، وتقدمي اسرتاتيجيات التعلم يف قالب خمتلف )الدوسري،
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 ومن انحية حبثية ارتكزت أغلب الدراسات يف جمال الرتبية خالل جائحة كوروان على التعليم عن بعد ففي حماولة
( على حتليل حمتوى الدراسات والبحوث اليت تناولت التعليم خالل أزمة كوروان حيث Chan,2020جيدة عمل شني )

( و" الصحة international mobilityمصطلحات تتعلق ابلتعليم عن بعد وهي:  "احلراك الدويل" ) 4رصد 
 distanceوالتعلم عن بعد )( online educationوالتعليم الرقمي  ) (public health  )  العامة" 

learning  حيث مثلت هذه املصطلحات املصبات الرئيسية اليت تركزت حوهلا الدراسات والبحوث العلمية فغطت
مؤسسة من  مؤسسات التعليم العايل  حيث توصل إىل  98مشاركة حبثية يف   147ملخص مقدم و 123دراسته 

ه الفرتة: فكانت  كلمة الطالب هي األكثر تكرارا مبعدل موزون كلمة هي األكثر تكرار  يف البحوث خالل هذ  100
أتيت بعدها كلمة كوفيد بتكرار  %2.02ومعدل موزون  213وتالها كلمة التعليم بتكرار  262وتكرار بلغ  2.49%

ها كلمة تال 1.53ونسبة موزونة  161تالها كلمة التعلم يف املرتبة الرابعة  بتكرار بلغ  1.79ونسبة موزونة  188بلغ 
ونسبة  99وأييت بعد ذلك التدريس يف املرتبة العاشرة بتكرار بلغ  %1.29ونسبة موزونة  136الرقمي بتكرار بلغ 

 . وعادة تؤشر البحوث على املوضوعات املهمة واألكثر إحلاًحا للبحث والدراسة.%0.94موزونة 

 مصطلحات الدراسة

 ملنفق من قبل املؤسسات التعليمية النتاج وتقدمي ودعم التدريس ويدل مفهومها على كمية املال ا :cost)الكلفة )
Straut, 2017).) 

منها عرب االنرتنت أو  %80وتطلق على املقررات اليت يعطى  Distance Education):التعليم عن بعد )
 (.(Straut, 2017أكثر 

هي كمية النقود اليت يتم دفعها من قبل الطالب للتدريس حيث ان مكوانته تكلفة التعليم والرسوم   (:Priceالسعر )
 (.(Straut, 2017الدراسية 

أبهنا تلك البيئة التعليمية الرقمية اليت تسمح لطريف العملية   (Virtual Classrooms): ةالفصول االفرتاضي
الل فيما بينهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من الطريقة التقليدية وذلك من خالتعليمية )املتعلم واملعلم( أبن يتواصال 

تعددة كالفيديو، والصوت، والصورة اليت تتوفر على أغلب تطبيقات شبكة االنرتنت 
ُ

إستخدام تكنولوجيا الوسائط امل
 (.(Parker and Martin, 2014بشكل كبري 

 أهداف الدراسة

 إلقاء نظرة عاملية على البحث، وإدارة املؤسسات التعليمية عن بُعد خالل أزمة كوروان.  •

ابتكار حلول للتحدايت اإلقتصادية، والسياسية اليت واجهت قطاعات التعليم والبحث العلمي  يف الدول  •
 العربية خالل اجلائحة.
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 معرفة واقع توظيف الفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي. •

 أسئلة الدراسة

 عملت الدراسة على اإلجابة على السؤال الرئيس التايل:

 ما إمكانية إحالل التعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي من خالل الفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي؟

 ومن هذا السؤال األساسي تتفرع األسئلة الفرعية التالية:

 ن بعد خالل أزمة كوروان؟كيف تغريت مالمح إدارة البيئة التعليمية ع .1

 ما العقبات اليت واجهت إدارة املؤسسات التعليمية خالل أزمة كوروان؟ .2

 ما دور البحث العلمي يف مواجهة التغيري خالل أزمة كوروان؟ .3

 اإلطار النظري

ًعا جتاراًي بشكل أساسي مشرو تطور التعليم عن بعد منذ أربعينيات القرن التاسع عشر كدراسات ابملراسلة، وكان يف البداية 
 بعدها شهدت أربعينيات ومخسينيات القرن العشرين تطور البث التعليمي أوالً على الراديو مث على التلفزيون مث مت  أتسيس

م( حيث مت اجلمع ألول مرة بني املراسلة، والبث الصويت، والتصميم التعليمي، 1969اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة )
 كنولوجيا التعليمية مثل شرائط الكاسيت، وأشرطة الفيديو، والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وتقنيات الطباعة احملسنة.والت

وخالل اخلمس عشر سنة املاضية طرأت تغيريات مع تطور االتصاالت، والكمبيوتر الشخصي، واإلنرتنت، واملؤمترات  
أجهزة  مبيوتراملتصلة ابلشبكة على الوصول إىل معلومات الطباعة يفاإللكرتونية، والصوتية، واملرئية، وقدرة أجهزة الك

يم الكمبيوتر والصوت، والفيديو، وختزينها عرب اإلنرتنت؛ وابلنسبة القتصادايت التعليم مل تتطور  كمجال موضوعي يف التعل
 Theكتاب املتحدة ل عن بعد حىت أواخر اخلمسينيات ويف أوائل الستينيات من القرن املاضي مع نشر يف اململكة

cost of education)( املصدر يف عام )وحماضرة ثيودور شولتز حول "االستثمار يف رأس املال البشري" 1958 )
( حيث تركز االهتمام على حماوالت التحديد الكمي للفوائد االقتصادية لالستثمار 1961لالقتصاد األمريكي مجعية )

عليم هناك خماوف تتعلق بكفاءة اإلنفاق العام حيث ارتفع إمجايل اإلنفاق على الت يف التعليم للفرد والدولة، ولكن كانت
بشكل حاد، ومع ذلك، فإن احلكومات والدولية أصبحت الوكاالت أكثر اهتماًما ما إذا كانت التكنولوجيا ميكن أن 

عدد السكان،  ليم  مع إزدايدختفض كلفة التعليم أم ال. وحبلول السبعينيات من القرن املاضي، ازدادات تكلفة التع
وارتفعت تكاليف دالة الرفاه االجتماعي وأصبحت امليزانيات القومية مثقلة ابألعباء املادية حيث كان من املأمول أن 
تؤدي التكنولوجيا إىل التعليم إىل خفض تكاليف الوحدة التعليمية، ما يساعد السياسيني على تلبية الطلب املتزايد على 

. بيد أن ذلك قد يتعارض مع رسالة التعليم عن بعد حيث مل تكن رسالة التعليم ((Guthrie,1991م خدمة التعلي
عن بعد تقليل كلفة التعليم بل التغلب على حواجز املكان، والزمان. ويف الواقع، فإن إيصال خدمة التعليم عن بعد لبعض 
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فة ن التعليم عن بعد سيكون مسؤول عن تقليل الكلاملواقع أمر مكلف، بعكس ما هو مشاع، لذا ال ينبغي االعتقاد اب
 (.(Straut, 2017مامل تكن رسالته ابألساس 

فيما يتعلق ابإلنفاق اخلاص انتشر اإلنفاق اخلاص على التعليم خالل السنوات األخرية، مع تعدد آلياته 
ر وكينيا واهلند جنوب أفريقيا ومصومستوايته. ففي دول شرق آسيا مثل الياابن وهونج كونج واتيوان وسنغافورا و دول 

 Kang,2007)ورومانيا وكندا وبريطانيا يبحث الوالدين ألبنائهم عن التعليم األفضل من خالل رسوم تدريب أبنائهم  )
 (.Feng ,2010أو من خالل طلب املدارس اجليدة إبختيار املناطق األغلى سكنا )

يث يتزامن ذلك مع أتكيد األدبيات على اجلودة كمتطلب وعليه تعد اجلودة الدافع األول لإلنفاق اخلاص، ح
( (Kang, 2007(.  ويتم احلكم على جودة التعليم بعدة مؤشرات، فبحسب كانج LaRocque,2008إلزامي )

تبنت الدراسات عدة مؤشرات للجودة، مثل إخنفاض معدالت التسرب أوالتسجيل ابجلامعات أو رواتب سوق العمل. 
اق اخلاص موضع جدل، فتنبه الدراسات إىل أنه ال ميكن اجلزم بسببية املدخالت النقدية اخلاصة يف ومازال أتثري اإلنف

التأثري على املخرجات. وحذرت الدراسات من االندفاع مشككة يف حجم أثر االنفاق اخلاص وإشرتاك عوامل أخرى يف 
 .(Feng ,2010)التأثري على اجلودة 

ومن أبرز القضااي االقتصادية اليت أثريت ارتفاع الكلف اإلدارية، وكلف التسهيالت يف التعليم عن بعد حيث 
تعد عالية خصوًصا إذا كانت املؤسسات التعليمية منشآت حديثة، وذات نشاط واحد غري مدمج. وابلتايل تتحول هذه 

صوًصا املقررات فتعد مرتفعة إذا ما قورنت بعدد الطالب خ التكاليف إىل العمليات الداخلية واخلارجية. أما كلف تطوير
الكلف الثابتة املمتدة طوال فرتة تقدمي املقررات. وطوال عقود مضت سادت الفكرة لدى احلكومات، والقادة السياسيني 

لتمييز بني السعر  ا أن التعليم عن بعد أقل كلفة يف مكوانت إنتاجه، وابلتايل فإن الطالب أيًضا أقل كلفة. وعليه ال بد من
والكلفة فالسعر  هي النقود اليت يتم دفعها من قبل الطالب مقابل تدريس املقررات عن بعد وهي متثل املكون املعروف 
ابلرسوم الدراسية، و أما الكلفة فهي مقدار املال الذي ينفق من قبل املؤسسات إلنشاء، وتقدمي، ودعم التدريس 

(Poulin & Straut,2017). 

ى أرض الواقع يُفرتض أن تنخفض كلفة الوحدة بشكل سريع كلما إرتفع القيد ألن التدريس سيتم من خالل وعل
عدد أقل من املعلمني واالداريني. ويعد اإلخنفاض يف الكلفة هو أحد الفوائد االقتصادية للتعليم عن بعد حيث تنخفض 

نوعية الوسائط أثر الكلف يف التعليم عن بعد بشكل كبري بالكلف اإلدارية لألجور بسبب اخنفاض أعداد املوظفني. كما تت
املستخدمة يف التعليم عن بعد، وكلفتها، ومدى توفر املقررات، وعدد الطالب املسجلني؛ فكلما كانت املقررات أكثر 

لتعليم عن ل لنسبةابختصصية كلما ارتفعت كلفة تقدميها، وتطويرها وكلما كانت املقررات نظرية كان االستثمار األجدى 
بعد، وكلما كانت أعداد الطالب أكثر كان االخنفاض يف الكلفة أكرب. أيًضا كلما كانت وسائط اإلعالم املستخدم يف 
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البث أوسع نطاًقا، وأيسر وصواًل كان التعليم أقل كلفة حيث يعد البث التلفزيوين للدروس األقل كلفة نظًرا للنطاق الواسع 
 ققه بني الطالب.الذي يغطيه واإلنتشار الذي حي

أيًضا يتميز التعليم عن بعد ابملرونة يف الكلفة حيث ذكر اخلرباء الذين حبثوا يف التعليم عن بعد أن مدى الكلفة 
دوالر إىل ماليني الدوالرات. وتعد مرونة الكلفة يف التعليم عن بعد ميزة ال  1000ابلنسبة للتعليم عن بعد يبدأ من 

ى ويعتمد ذلك على اإلطار الفلسفي والتكنولوجيا عرب املؤسسات التعليمية حيث تؤثر عل يوفرها التعليم وجها لوجه.
الكلفة، وتسعري الرسوم، فمثاًل خيتلف سعر املقرر الذي يقدم كعرض فيديو عن املقرر الذي يقدم بواسطة احدث وسائط 

 (.(Straut, 2017 األنيميشن الربجمية 

ومتثل الرسوم الدراسية جزًأ ال يتجزأ من سياسات التعليم عن بعد األمر الذي جعله شائًعا ابلنسبة ملؤسسات 
التعليم العايل مقارنة ابلتعليم األساسي الذي حتكمه قيم جمانية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية. فمن جتربة مؤسسات 

من الكليات األمريكية للتعليم وجها لوجه، والتعليم عن بعد  %75.1التعليم العايل األمريكية كانت تكاليف حوايل 
ألن تسعري الرسوم  أكثر مقارنة  %54.2متقاربة لكن أشار حوايل نصف الطالب الدارسني داخل احلرم اجلامعية 

 (.(Straut, 2017بطالب التعليم عن بعد 

عضاء هيئة افية مثل تطوير الفصل، تطوير أغالًبا ما تضاف الرسوم إىل املقررات عن بعد اليت متثل تكاليف إض
التدريس، التصميم التعليمي، واخلدمات، املراقبة، التدريس عرب اإلنرتنت. وتعد هذه املكوانت لنموذج كلفة التعليم عن 
بعد غري مطلوبة ابلنسبة للطالب داخل احلرم اجلامعي لكنها ضرورية لطالب التعليم عن بعد. وابلنسبة للمقررات مت 

مكواًن يف أربع فئات: إعداد الطالب، وتدريس الطالب، وتقييم الطالب، ودعم  21كيك عناصر التعليم عن بعد إىل تف
أعضاء هيئة التدريس، والطالب؛ فتم سؤال املستجيبني عن جتربتهم فيما يتعلق بتكاليف هذا املكوانت ابملقارنة بني 

عة فقط تكلف هناك إثنا عشر مكواًن تكلف نفس التكلفة بينما تس التعليم عن بعد والتعليم احلضوري فكانت النتيجة أن
أكثر ابلنسبة للمقررات احلضورية ومشلت: تطوير أعضاء هيئة التدريس، والتقنيات، وتصميم املقرر، واملواصفات، والتصميم 

ة الوصول. وكان ، وإمكانيالتعليمي، واملواد التعليمية، وهوية الطالب، والتحقق من النتائج، ومناذج تقييمات املقررات
العديد من املستجيبني متمسكني آبرائهم أن هذه املكوانت التسعة تزيد التكاليف فقط وليست هناك حاجة فعلية هلا 

 (.(Straut, 2017ابلنسبة للتعليم احلضوري 

( opportunity costsويكمن اجملال األكرب يف ادخار الكلفة يف التعليم عن بعد يف كلفة الفرصة الضائعة )
وتشمل الكلف املباشرة، وغري املباشرة للطالب، وأرابب العمل حيث حيدث ادخار الكلفة ابلنسبة للطالب عندما ال 
حيتمل تلقيهم ملصدر مباشر للدخل، أما أرابب العمل فتقل الكلفة عندما الحيتاجون ملوظفني من نفس  الفئة العمرية. 

عملية تماعية للتعليم على الفوائد النقدية بكثري حيث ال ميكن احلكم على كلفة، وفوائد الواحلقيقة تتفوق الفوائد االج
التعليمية بشكل نقدي مباشر لذا توالت الدراسات فيما بعد لتدشني منوذجي الكفاءة، والكلفة، والفعالية الكلفة حبيث 

 (.O’Donnell,2009ال ميكن تقدير الفوائد بشكل نقدي حمسوس )
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زمة احلالية جلائحة كوروان ميكن إضافة كلفة خماطرة التعلم وجًها لوجه كبديل للتعلم عن بعد حيث تعد كلفة وإابن األ
التعلم وجًها لوجه ذات خماطرة عالية فحذرت الدراسات من أن مؤسسات التعليم العايل، والعامة قد تكون حماضن ملزيد 

ذا كان يد من احلاالت اليت لن تستطيع القطاعات الصحية تغطيتها لمن انتشار العدوى ومصدًرا هلا. وابلتايل تكدس املز 
القرار األوىل ضرورة بقاء التعليم عن بعد يف خالل جائحة كوروان. كل ذلك أرشدت له البحوث االقتصادية املبكرة أما 

ة جدوى التعليم عن فالبحوث االقتصادية األحدث فإجتهت أيًضا حنو مدخل الكفاءة والكلفة والفعالية والكلفة يف معر 
بعد. وجيري حتليل الكفاءة والفعالية من خالل تقديرات غري نقدية للمدخالت الرتبوية حيث يتم معرفة كفاءة النظام 
التعليمي من خالل خمرجاته ابلدرجة األوىل على الرغم من االختالف يف هذا الصدد اال أن مدخل الكفاء يقيس جودة 

( بينما يقيس مدخل الفعالية جودة املخرجات على املدى البعيد Outputاملخرجات على املدى القريب )
(Outcome.) 

 Gagne andوابلنسبة للتعليم عن بعد فإن كفاءة وفعالية التدريس من خالل نظرية املكوانت جلاين وبريز 
Briggs, 1979) حتياجات،خطوة لتقدمي التدريس وهي:  حتليل اال 14(  حيث عرفوا من خالل منوذجهم النظري 

واألهداف، واألولوايت، وحتليل املوارد، والقيود، وأنظمة التقدمي البديلة ؛ وحتديد النطاق، وتسلسل املناهج، واملقررات 
مبا يف ذلك تصميم نظام تقدمي التدريس. فيبحث علم اقتصادايت التعليم عن بعد عن ما إذا كان املدخالت يتم توظيفها 

حيث تتعلق الكفاءة ابلعالقة بني املدخالت واملخرجات أي إذا ما كان يتم إنتاج بشكل أفضل إلنتاج املخرجات 
 املخرجات أبقل كلفة ممكنة. 

ملخص ما سبق، أن التعليم عن بدأ كشكل من أشكال التعليم منذ األربعينات حيث تركزت تطبيقاته يف 
فيديو. كذلك مت قنيات املتطورة للبث الصويت، والمؤسسات التعليم العايل بدأ ابلتعليم ابملراسلة، وانتهاًءا أبحدث الت

مناقشة الكلفة و دور االنفاق اخلاص يف جمال التعليم عن بُعد. وأخريًا قدم نبذة خمتصرة عن مدخل الكفاءة والفعالية يف 
 جمال التدريس يف التعليم عن بُعد.

 

 إجراءات وأدوات الدراسة

ئجة كوروان يف املعلمني للفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي خالل جاانتهجت الدراسة املنهج التقوميي لتجربة توظ
(. وتنطلق الدراسات التقوميية من mixed methodeوذلك من خالل اجلمع بني األساليب الكمية والنوعية )

. وجُتْرى دراسات ةمربرات اقتصادية ابلدرجة األوىل حيث حتُتم ندرة املواد االقتصادية توزيع املوارد أبكثر الطرق فعالي
اجلدوى االقتصادية لتقييم املشروعات املخطط تنفيذها فرُتشد متخذي القرار، وتُبصرهم بصناعة أكثر كفاءة لقرارات 
املشاريع، لكن متنع صعوبة قياس املخرجات الرتبوية، وغياب افرتاضات السوق احلرة تطبيق أساليب الدراسات التقوميية 
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ت اخلرباء لية؛ مع ذلك تقدم خمرجات التعليم املتمثلة يف حتصيل الطالب، وآراء املستفيدين، ومرئيابصورهتا االقتصادية املثا
 والقائمني على العملية الرتبوية مؤشرات صادقة عن نتائج السياسات.

ويتوصل الباحثون ألدلة أقوى عند دراسة سياسات جُمربة على أرض الواقع حيث ُتصنف الدراسات التقوميية 
 Exanteات التعليمية حبسب اإلطار الزمين الذي تعمل فيه الدراسة، فيتنبأ التقومي اإلجرائي القبلي )للسياس

Evaluation بتأثري سياسٍة معينٍة من خالل قياس مؤشرات قبل تطبيق الربانمج؛ مبعىن أنه اليعتمد على بياانت )
( بياانت حقيقية بعد تطبيق Ex- Post Evaluationحقيقية انجته عن تطبيق برانمج، بينما خيترب التقومي البعدي )

(. ويناظر هذا التقسيم الزمين مدخلني: التقومي اإلجرائي Dias & Blundell, 2000السياسة )
(Operational Or Performance Evaluation( وتقومي األثر ،)Impact Evaluations حيث )

ن املعينة ألهداف حمددة مسبًقا بينما يقيس تقومي األثر ع يكشف النوع األول عن مدى حتقيق الربانمج، أو السياسة
التغري الذي حيدثه تطبيق برانمج، أو سياسة معينة، والفرق أن التقومي اإلجرائي جَيِري قبل أو أثناء تنفيذ الربانمج بينما 

(، وحبسب Bamberger, 2013يشرتط تقومي األثر أن يتم بعد التطبيق الفعلي للربانمج أو السياسة حمل التقومي )
 OECD Development Assistanceتعريف هيئة املساعدة للتطوير بدول التعاون، والتنمية االقتصادية )

Committeeوتدل كلمة أثر .) ((Impact على األثر السليب أو اإلجيايب الناتج من عوامل مباشرة أو غري مباشرة
أثريات اليت ف تقومي األثر أبنَّه البحث بشكل مقنن أوجترييب عن التمقصودة أو غري مقصودة أساسية أو اثنوية. وعليه يُعر 

 تنتج من تطبيق إجراءات أو برامج معينة.

وعليه ُتصنف الدراسة احلالية من ضمن دراسات التقومي البعدي حيث  مت تطبيق أدايت االستبانه، واملقابالت  
مات. فبلغ ليتم احلكم على التجربة من منظور املعلمني واملعل مع عينة من املعلمني واملعلمات يف التعليم العام السعودي

مستجيب يف كافة مناطق اململكة  575عدد املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية السعودية املشاركني يف الدراسة احلالية 
نية على عينة ليكرتو حيث مت التواصل معهم من خالل منصات التواصل االجتماعي الرقمية. وطبقت أداة االستبانه اإل

من املعلمني واملعلمات يف كافة املراحل، ومشلت املراحل االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، واملدارس احلكومية واخلاصة 
والعاملية وحتفيظ القرآن. ومشلت العينة أيًضا  املعلمني واملعلمات من ذوي اخلربة عوًضا عن حديثي التعيني. ومتت 

ة عن معلومات عمر املعلم  حيث يرتبط متغري اخلربة عادة مبتغري العمر، ويولد هذا االرتباط إحصائًيا االستعاضة  ابخلرب 
ما يُعرف مبشكلة االرتباط اخلطي املتعدد، ولتاليف املشكلة مت االستعاضة ابخلربة عوًضا عن العمر. كما اعتمد مقياس 

 -أوافق-فقة بشدة حيث كانت فئات اإلجابة: أوافق بشدةليكرت اخلماسي املتدرج من املوافقة بشدة إىل عدم املوا
ال أوافق بشدة. ويتميز مقياس ليكرت اخلماسي عن الرابعي بكونه يتيح فرصة للمستجيب حلرية اإلجابة -ال أوافق -حمايد

ية للمتوسط ر حيث جييب مبحايد يف حال عدم الرغبة يف إبداء الرأي، ويف التحليل لنتائج اإلحندار سيتم اعتبارها فئة صف
تندرج نسب املوافقة وعدم املوافقة حوهلا. كما ُوزعت االستبانه إليكرتونًيا على كافة مناطق اململكة بشكل عشوائي. 

 ويوضح اجلدول التايل التكرارات والنسب املئوية خلصائص العينة:
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 ةالنسبة املئوي التكرار املتغريات الضمنية املتغريات األساسية

 النوع
 %43.8 251 معلم

 %56.2 322 معلمة

 املدينة

 %2.4 14 الباحة
 %0.7 4 اجلوف
 %17.8 102 الرايض
 %15 86 الشرقية
 %2.4 14 القصيم

 %20.9 120 املدينة املنورة
 %2.1 12 تبوك

 %3.5 20 جازان
 %1 6 حائل
 %9.1 52 عسري

 %20.9 120 مكة املكرمة
 %2.4 14 جنران

 %1.6 9 الشماليةاحلدود 

 املرحلة اليت يدرس هبا املعلم
 %40 229 املرحلة االبتدائية
 %30.7 176 املرحلة املتوسطة

 %29.3 168 املرحلة الثانوية

 اخلربة يف اجملال التعليمي

 %16.8 96 سنوات 5_إىل أقل من ٢
 %23.9 137 سنوات 10_إىل أقل من 5

 %16.1 92 سنة 15_إىل أقل من ١٠
 %16.4 94 سنة ٢٠سنة_إىل أقل من  ١٥
 %16.1 92 سنة ٢٥_إىل اقل من ٢٠
 %9.4 54 سنة ٣٠_إىل أقل من ٢٥
 %1.4 8 سنة فأكثر ٣٠

 هل سبق وأن حصلت على تدريب يف جمال احلاسب اآليل
 %30.9 177 نعم

 %69.1 396 ال

 نوع املدرسة

 %86.7 497 حكومية
 %7.3 42 خاصة

 %4.2 24 حتفيظ قرآن
 %1.7 10 عاملية

 %100 573 اجملموع
 

وللكشف عن الصدق والثبات لالستبانه ُأجري التحليل اإلحصائي ملعرفة ثبات املقياس على العينة االستطالعية البالغ 
 مشارك للكشف عن صدق وثبات عبارات االستبيان، كما يوضح اجلدول التايل: 100عددها 
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 عدد عبارات املقياس معامل ألفا كرونباخ القياسي معامل ألفا كرونباخ االعتيادي
0.731 0.723 19 

بدا الفرق طفيفا بني معامل ألفا كرونباخ القياسي ومعامل ألفا كرونباخ اإلعتيادي ما يدل على موثوقية نتائج مقياس 
من الصدق العاملي . وللتأكد 72.3الثبات ملعامل ألفا كرونباخ. وبلغ معامل ألفا كرونباخ درجة جيدة حيث بلغ 

لعبارات االستبانه مت اختبار الصدق العاملي لعبارات االستبانه ملعرفة العوامل الكامنة اليت تندرج ضمنها العبارات. فتم 
اجراء اختبار: "كايزر ماير أولكن" ملعرفة الصدق العاملي للعبارات، ومدى كفاية العينة لتمثيل النتائج فكانت النتائج  

 ل التايل:كما يوضح اجلدو 
Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling 

Adequacy. 

 درجات احلرية الداللة اإلحصائية اختبار ابرتلت: كاي تربيع

0.829 762.118 0.00 171 

أعطى اختبار كايزر ماير أولكن مؤشًرا جيًدا جًدا لكفاية العينة وتغطية عبارات االستبانه كما أن قيمة اختبار ابرتلت 
إحصائًيا ما يشري ألن هناك فروق إحصائية دالة يف استجاابت ملشاركني تستدعي دراستها. وبتدوير العبارات أبسلوب دالة 

عامودي )طريقة فارمياكس( نتج لدينا عاملني رئيسني تندرج ضمنهما عبارات االستبانه. ويوضح اجلدول التايل قيم تشبع  
 كل عبارة على العامل الذي تندرج ضمنه:

 

 2 1 بارةالع م
  0.735 يعد استخدام الفصول االفرتاضية سهال 1
حصلت أان أو زمالئي /زمياليت على أتهيل مكثف عن كيفية انشاء صف  2

 إليكرتوين.
0.436  

التفاعل مع طاليب/طالبايت اسرع يف الصف اإلليكرتوين عن الصف  3
 االعتيادي.

0.683  

 خالل الصف اإلليكرتوين ضبط الطالب والتأكد من حضورهم الذهين من 4
 صعب

 0.309 

 0.691  تتكرر املشكالت التقنية كإنقطاع االنرتنت 5
  0.692 تسجيل الدروس بشرحي وارسال الفيديوهات للطالب أمر مقبول 6
رتونية اسهل يف شرحها 7   0.555 الدروس عرب الصفوف اإلليك
  0.655 متابعة الواجبات اسهل يف الصفوف اإلليكرتونية 8

 0.688  إجراء االختبارات إليكرتونيا اجراء غري عادل يف حق الطالب والطالبات. 10
  0.612 أفضل التصحيح اآليل لنماذج إجاابت الطالب. 11
  0.470 استخدمت برانمج آخر للتواصل مع الطالب اىل جانب املنظومة 12
قة امتام إلعاتكثر شكاوي الطالب والطالبات عن انقطاع الشبكة املؤدية  13

 0.692  االختبارات بشكل سليم.

 0.758  نواتج التعليم عن بعد من خالل الصفوف اإلليكرتونية غري جيدة 14



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 329 to 354 

341 
 

 0.788  التعليم عن بعد ال يناسب الصغار يف املرحلة االبتدائية. 15
التعليم عن بعد من خالل الصفوف اإلليكرتونية يناسب طالب املتوسط  16

 والثانوي.
0.681  

شاهدت اقبال كبري من الطالب والطالبات على موقع املنظومة للتعليم عن  17
 بعد.

0.656  

توقف اغلب الطالب والطالبات عن احلضور عندما صدر قرار مترير  18
 الطالب للصفوف األعلى الفصل املاضي

 0.674 

فيدة م حىت بعد مرور  اجلائحة سأستعني بوسائط الفصول االفرتاضية ألهنا 19
 وتسهل الشرح على الطالب

0.698  

( 1نالحظ أن العاملني الذين توزعت عليهما العبارات ميثالن اجلانب اإلجيايب للتجربة املتمثلة يف عبارات العامل )
(، ومستوايت التشبعات للعبارات كانت مقبولة بشكل عام فلم تقل عن 2وسلبيات التجربة املندرجة ضمن العامل رقم )

 .0.3األدىن هلا وهي القيمة 

 عرض النتائج  ومناقشتها

تسهم النماذج التنبؤية بشكل أفضل يف فهم الظاهرة بداًل من الرتكيز الرقمي على التكرارات والنسب املئوية اجملردة، لذا 
( يف حتليل االستجاابت لعبارات االستبانه Ordinal Regressionمت توظيف تقنية اإلحندار اللوجسيت الرتتييب )

لبيان عالقتها ابملتغريات األساسية للمستجيبني حيث يعد أحد أنواع مناذج اإلحندار اللوجسيت فيتميز هذا النموذج بفهمه 
ريات، غلرتتيبة األرقام وأهنا تشري ملستوايت مرتبه من االستجابة  فقط، وال تعرب عن كميات معينة للسمات املدخلة للمت

وأن قيمها ال حتمل الصفر املطلق، وأن االمتداد هلا غري ممكن فهي حمصورة أبرقام  ترميز االستجاابت ضمنها. كذلك 
يعد منوذج اإلحندار اللوجسيت أحد النماذج التنبؤية حيث يتم التنبؤ من خالل معكوس لوغاريتم االحتمال  إىل ميل أحد 

م(. وأشارت مناذج اإلحندار اللوجسيت إىل 2019جابة على حنو خمتلف )فرغلي، فئات املتضمنة يف النموذج إىل االست
مالئمة مناذج اإلحندار ابلصيغة اللوغاريتيمة لكافة عبارات االستبانه؛ مبعىن أن الفروق كانت دالة بني قيمة مربع كاي 

نبؤ ابالستجابة من رة املتغريات على التللنموذج ابملتغريات املدخلة، والنموذج بدون املتغريات التنبؤية ما يؤكد على قد
خالهلا. وبعد التأكد من حتقق فرضية الفروق الدالة بني النماذج األساسية والنموذج التنبؤي من خالل قيم كاي تربيع، 

 :يليوالتأكد من صالحية مقاييس النموذج كانت نتائج التحليل لكل عبارة على حدة كما 

 
 م

 العبارة
نتائج اإلحندار 

للمتغريات 
 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

1 
يعد استخدام الفصول 

 االفرتاضية سهال.
 املنطقة التعليمية

 الفئة العمرية
 املوافقة

 
 املوافقة بشدة

21.3% 

 %24.9املوافقة عدم  الرايض
 %15عدم املوافقة  الشرقية

 %13عدم املوافقة  املدينة

Commented [31 :] عناوين الجداول 
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. وتشرينتائج حتليل اإلحندار اللوجسيت %49.9اجتهت أغلب االستجاابت حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
تمال أعالها ألن املعلمني مييلون لعدم املوافقة على العبارة بنسب احلتأثري املنطقة التعليمية الدال إحصائًيا حيث أشارت 

. كما يؤثر عامل اخلربة حبسب مدى اخلربة %13وأدانها يف منطقة املدينة املنورة بنسبة  %29يف منطقة عسري بنسبة  
بينما مييل املعلمون يف  %20الزمنية للمعلم حيث مييل املعلمون حديثي اخلربة إىل املوافقة على العبارة بنسبة احتمال 

بينما مييل املعلمون ذوي اخلربة الطويلة املدى  %14إىل عدم املوافقة على العبارة بنسبة  20أقل من -15مدى اخلربة من
. كذلك يعد عامل احلصول على التدريب مهما يف التأثري %17للموافقة على العبارة  بنسبة  30أقل من  -25من 

إذا مل يكونوا حاصلني على تدريب يف  %47ل املعلمون لعدم املوافقة على العبارة بنسبة على االستجابة حيث ميي
احلاسب اآليل. أيًضا يؤثر نوع املدرسة على االستجابة حيث مييل املعلمون لعدم املوافقة على العبارة إذا كانوا من مدارس 

ندرج ضمن نوعية املدارس اخلاصة. ومن بياانت إذا كانوا من مدارس عاملية واليت ت %11وبنسبة  %25حكومية بنسبة 
املقابالت عرب أحد املعلمني عن احلاجة لتكثيف االعداد للتعليم اإلليكرتوين:"إعداد دورات تدريبية مكثفة جمانية 
للمعلمات يف كل ما خيص التعلم اإللكرتوين والفصول االفرتاضية"، وذكر آخر: "مل يتم تدريب الطالب واملعلمون على 

صفوف االفرتاضية"، وأشار اثلث للتعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي: "نشر ثقافة التعلم عن بعد والفصول االفرتاضية ال
 املتزامنة، وغري املتزامنة كمساعد للتعلم املباشر أو بديل يف حني األزمات".

تتطابق نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل حد كبري مع النتيجة الظاهرة لتأشري النسب املئوية حيث ترجح االجتاه حنو 
يب مل املوافقة يف حال كان املستجإذا كان جنس املشارك أنثى بينما ترتجح االستجابة حنو عدم  %56.5املوافقة بنسبة 

 .%30وإذا كان من منطقة الرايض بنسبة  %61حيصل على تدريب بنسبة 

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 عدم املوافقة %24 جازان
 %29عدم املوافقة  عسري

 %23عدم املوافقة مكة

 املوافقة
28.6% 

 %20موافقة 20أقل-15
 عدم املوافقة %14 25أقل-20
 املوافقة %17 30أقل-25

 %47عدم املوافقة  مل حيصل على تدريب
 %25عدم املوافقة  حكومية

 %11عدم موافقة  عاملية

 العبارة م
نتائج اإلحندار 

للمتغريات 
 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

2 

حصلت أان أو زمالئي 
/زمياليت على أتهيل مكثف 
عن كيفية انشاء صف 

 إليكرتوين.

 النوع
 املنطقة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة

26.9% 
 %56.5للموافقة  معلمة

 عدم املوافقة
33.9% 

 %30لعدم املوافقة  الرايض
 %61عدم املوافقة  مل حيصل على تدريب
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نتائج اإلحنداراللوجسيت إىل أن متغري  . وتشري%61اجتهت أغلب اآلراء حنو عدم املوافقة على العبارة إبمجايل 
اجلنس وحصول املعلم على تدريب يؤثر يف االستجابة بداللة إحصائية فريجح أن يتجه املعلم حنو عدم املوافقة بنسبة 

 .%59.55.% بينما يرجح أن تتجه االستجابة حنو املوافقة بنسبة 54احتمال تبلغ 

بينما اجتهت الفئات حنو املوافقة بشكل  %64.4غالبية االستجاابت حنو املوافقة على العبارة  إبمجايل اجتهت 
كذلك إذا كان املستجيب مل حيصل على تدريب فإن نسبة احتمال املوافقة ترتفع إىل   %85دال إحصائًيا: معلمة بنسبة 

 %7.4 املعلمني من املدارس احلكومية بنسبة بينما ظهرت  نسب املوافقة بشكل دال إحصائًيا وضئيل يف 53.2%
.أيضا ظهرت نسب عدم  %17.1بينما كانت املدارس اخلاصة األعلى يف نسبة املوافقة  %10.7وللمدارس العاملية 

 موافقة وبشكل دال إحصائيا يف املناطق: الباحة، جازان، عسري.

 للفصول االفرتاضية يضمن التغلب على( أن االستعداد اجليد والتحضري املبكر Kay,2010ويؤكد كاي )
الصعوابت حلد كبري حيث أشار ألن استخدم اختبار الصوت االتوماتيكي لقاعة، والدخول مبكًرا من اجلهاز األساسي 

ل الختبار الصوت حبيث يكون ذلك قب -قد يكون اهلاتف احملمول أو من األجهزة اللوحية -لعرض الدرس وجهاز آخر
دقائق حىت تتاكد من وصول الصوت. كذلك يوصي إبغالق كافة التطبيقات على جهازك ألن بدء الدرس ولو خبمس 

ميغا  5وجود أكثر من برانمج مفتوح يضعف من أداء املقرر وخيفض سرعة االتصال ابالنرتنت خصوًصا إذا كان أقل من 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

3 
التفاعل مع طاليب/طالبايت 
اسرع يف الصف اإلليكرتوين 

 عن الصف االعتيادي.

 نوع املعلم
احلصول على 

 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة 

30% 
 %54لعدم املوافقة  مل حيصل على تدريب 

 عدم املوافقة
31% 

 %59.5للموافقة  معلمة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

4 
ضبط الطالب والتأكد من 
حضورهم الذهين من خالل 

 الصف اإلليكرتوين صعب.

 نوع املعلم
 املنطقة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 املوافقة

 املوافقة بشدة
38.4% 

 %85للموافقة  معلمة
 عدم املوافقة % 11 الباحة
 %17لعدم املوافقة  جازان

 %15لعدم املوافقة  عسري

 املوافقة
26% 

 %53.2للموافقة  مل حيصل على تدريب
 %7.4للموافقة  حكومية

 %17.1للموافقة  خاصة
 %10.7للموافقة  عاملية
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 ية، ومداخل اليو إس يبابيت. كذلك استخدام أدوات لتقوية الصوت والتغلب على الضوضاء مثل السماعات اآلل
(USB.اليت مُتكن من التواصل الصويت الفعال، وجتذب انتباه الطالب أبعلى مستوى من الفعالية ) 

يرجح أن يتجه األشخاص حنو ومن نتائج اإلحندار  %83.9اجتهت أغلب االستجاابت حنو املوافقة إبمجايل 
 %52.6بشكل دال إحصائيا، بينما يتجه املعلمون يف املرحلة املتوسطة حنو عدم املوافقة بنسبة  %66.6املوافقة  بنسبة 

 بشكل دال إحصائًيا.

( يف كتابه املمارسات األفضل للتعليم عن بعد التحدايت اليت تواجه kay,2010ويف دراسته عرض كاي )
فصول االفرتاضية واليت ميكن التغلب عليها من خالل ممارسات عمليه منها: تفحص سرعة االتصال ابالنرتنت  املعلم يف ال

ميغا ابيت لكل اثنية أو أكثر ألن السرعة األبطء من ذلك ستؤثر بشكل واضح على جودة  5حيث البد أن تعادل 
ال ال ميكن االتصال من خالل أجهزة االتصبث الفيديوهات والشروحات اليت سيعرضها املعلم على طالبه. أيًضا 

الالسلكي من مزامنة ومشاركة احملتوايت املعرفية بكفاءة عالية.  كذلك فإن الطالب الذين لديهم اتصال إنرتنت ضعيف 
 سيكون اتصال الصوت لديهم مشوش وشبه منعدم وسوف خيرجون من قاعة الدرس بصورة مستمرة.

. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت فإنه حيتمل أن %43.1اجتهت أغلبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
إذا مل يكن حاصل على تدريب على احلاسب اآليل  %49املستجيب حنو عدم املوافقة بداللة إحصائية بنسبة يتجه 

أيًضا حُيتمل  %60بينما حُيتمل االجتاه حنو عدم املوافقة بشكل دال إحصائيا إذا كان جنس املستجيب معلمة بنسبة 
 الذين يدرسون املرحلة االبتدائية. التوجه حنو عدم املوافقة ملعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

5 
املشكالت التقنية  تتكرر 

 كانقطاع االنرتنت.
 نوع املدرسة

 املرحلة التعليمية
 املوافقة

 املوافقة بشدة
56.7% 

 %66.6للموافقة  مل حيصل على تدريب

 املوافقة
27.2% 

  %52.6لعدم املوافقة  املرحلة املتوسطة

نتائج اإلحندار  العبارة م
ات للمتغري 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

6 
تسجيل الدروس بشرحي 
وإرسال الفيديوهات 

 للطالب أمر مقبول.

 نوع املعلم
احلصول على 

 التدريب
 املرحلة الدراسية

 املنطقة التعليمية

 املوافقة

 املوافقة بشدة
20.1% 

 %49لعدم املوافقة  مل حيصل على تدريب

 املوافقة
23% 

 %64عدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %18.2للموافقة  تبوك

 %60لعدم املوافقة  معلمة
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. كما تشري نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل أن نوع %38.6اجتهت أغلبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
املدرسة اليت ينتمي هلا املعلم عامل مؤثر حيث مييل املعلم من املدارس احلكومية للموافقة بداللة إحصائية بنسبة احتمال 

.أيًضا كان خلربة املعلم أتثري %20بة احتمال للموافقة دالة إحصائية تبلغ يليه املعلم من املدارس اخلاصة بنس 25.1%
للموافقة أكثر من غريهم حيث بلغت نسب املوافقة  5إىل أقل من  2دال إحصائًيا حيث مييل املعلمني حديثي اخلربة من 

سنة للموافقة على  20قل سنة إىل أ 15بينما مييل يليهم من املعلمني متوسطي اخلربة من  %26.5بداللة إحصائية 
 %21.3يليهم املعلمني األقل خربة بنسبة مقاربة حيث بلغت نسبة موافقتهم  %25.6العبارة بنسبة احتمال دالة بلغت  

. وأخريًا ظهر متغري املنطقة التعليمية %9.7بنسبة احتمال  25إىل أقل  20يليهم املعلمني من ذوي اخلربة يف املدى من 
 . %16ائية يف منطقة حائل حيث تزداد نسبة عدم املوافقة إذا كان من منطقة حائل بنسبة مؤثًرا بداللة إحص

.  وتكشف نتائج اإلحندار اللوجسيت عن أن نوع املدرسة %51.4اجتهت أغلب اآلراء حنو املوافقة على إبمجايل 
 %23.7هو املؤثر األساسي يف نسب املوافقة حيث حيتمل توجه املعلم حنو املوافقة إذا كان من مدرسة خاصة بنسبة 

. ويؤثر متغري املنطقة التعليمية، واملرحلة التعليمية %21تمال يليه املعلم من مدارس عاملية حيث مييل للموافقة بنسبة اح
يف استجابة املعلمني للعبارة بداللة إحصائية حيث حيتمل توجه املعلمني من املرحلة االبتدائية حنو عدم املوافقة بنسبة 

وا من منطقة الرايض إذا كان. وابلنسبة للمناطق التعليمية حُيتمل توجه املعلمني حنو عدم املوافقة على العبارة 46.7%
 . %20يليه املعلمني من منطقة املدينة املنورة بنسبة  %24يليه املعلمني من منطقة تبوك بنسبة  %29.4بنسبة 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

7 
الدروس عرب الصفوف 
اإلليكرتونية أسهل يف 

 شرحها.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

 نوع املدرسة
 املوافقة

 املوافقة بشدة
13.7% 

 %16لعدم املوافقة  حائل
 %26.5للموافقة  5أقل 2

 %21.3للموافقة  15أقل-10

 املوافقة
24.9% 

 %25.6للموافقة  20أقل -15
 %9.7للموافقة  25أقل -20

 %25.1للموافقة  حكومية
 %20للموافقة  خاصة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

8 
متابعة الواجبات اسهل يف 

 اإلليكرتونيةالصفوف 

 املنطقة التعليمية
 املرحلة التعليمية

 نوع املدرسة
 املوافقة

 املوافقة بشدة
26.2% 

 %29.4لعدم املوافقة  الرايض
 %20لعدم املوافقة  املدينة املنورة

 %24.5لعدم املوافقة  تبوك

 املوافقة
27.2% 

 %46.7لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %23.7للموافقة  خاصة

 %21للموافقة  عاملية



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 329 to 354 

346 
 

ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت يؤثر حصول املعلم  %51اجتهت اغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل  
على تدريب على احلاسب اآليل بشكل دال إحصائًيا حيث حيتمل أن يتجه املعلمني الذين مل حيصلوا على تدريب حنو 

ليمية  تدريب يف احلاسب اآليل. كذلك أثر متغري املنطقة التع. ويرتبط هذا األثر بعدم حصوهلم على %63املوافقة بنسبة 
بينما مييل املعلمون  من منطقة الرايض  %17حيث مييل املعلمون من منطقة حائل لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

 .%32للموافقة على العبارة بنسبة 

املنطقة . وأظهرت نتائج اإلحندار اللوجسيت أن  %64اجتهت أغلب اآلراء للموافقة على العبارة  إبمجايل 
التعليمية تؤثر بداللة إحصائية يف استجاابت املعلمني املشاركني حيث مييل املعلمني لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

يف منطقيت  %7.5و %22إذا كانوا من منطقة حائل بينما على العكس مييلون للموافقة على العبارة بنسبة  20%
اوي املدرسة بتأثري دال إحصائيا لكن يبدوا ذلك التأثري شبة منعدم حيث يسجازان وحائل على التوايل. كذلك يؤثر نوع 

يف حال كانت املدرسة خاصة. ومن بياانت املقابالت  %(9-)10×2يف حال كانت املدرسة حكومية و %(9-)10×5
بد من ذكر أحد املعلمني ذلك بقولة: "التصحيح اآليل إجراء غري عادل حبق الطالب والطالبات" وأضاف آخر: ال

مراجعة التصحيح اآليل وتدقيق النتائج" وأضاف اثلث: "حتدث مشاكل إنقطاع يف اإلنرتنت ما يعيق الطالب عن أداء 
 اختبارهم بشكل سليم". 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 اواجتاههنسب االستجابة  نتائج اإلحندار للفئات

9 
إجراء االختبارات إليكرتونيا 
اجراء غري عادل يف حق 

 الطالب والطالبات.

 املنطقة التعليمية
احلصول على 

 التدريب
 املوافقة

 املوافقة بشدة
 مل حيصل على تدريب 30%

 
 %63للموافقة 

 %21املوافقة 
 %17لعدم املوافقة  حائل

 %32للموافقة  الرايض

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 

 اءلآلر 

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

10 
أفضل التصحيح اآليل 

 لنماذج إجاابت الطالب.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

 نوع املدرسة
 املوافقة

املوافقة بشدة 
31% 

 %20لعدم املوافقة  الباحة
 %22للموافقة  جازان

 %7.5للموافقة  حائل
 %21.1للموافقة  5أقل-2
 %25.4للموافقة  10أقل -5

 املوافقة
 32% 

 %19للموافقة  25أقل-20

 لعدم املوافقة حكومية
5 × 10−9 

 لعدم املوافقة خاصة
2 × 10−9 
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وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن  %60.1تظهر النتائج أن أغلبية اآلراء كانت تتجه حنو املوافقة إبمجايل 
االستجابة للعبارة.  تؤثر أتثريًا دال إحصائًيا يفاملتغريات املنطقة التعليمية، والنوع، والفئة العمرية، ونوع املدرسة كانت 

ففي متغري املنطقة التعليمية مييل املعلمون عامة للموافقة على العبارة بينما تتفاوت نسب االجتاه حنو املوافقة حيث 
قة ملوافوكانت منطقة حائل األدىن يف االجتاه حنو ا %32أستأثرت منطقة الرايض ابلنصيب األعلى بنسبة احتمال بلغت 

. أيًضا تؤثر %40. ومتيل املعلمات للموافقة على العبارة بنسبة احتمال دالة بلغت %5.6على العبارة بنسبة بلغت 
اخلربة حيث مييل املعلمون يف فئات اخلربة املدرجة يف اجلدول للموافقة على العبارة بشكل دال إحصائًيا حبيث كانت 

بينما كانت الفئة األقل يف نسبة  %18بنسبة بلغت  15أقل من -10خلربة: نسب املوافقة األعلى للمعلمني من ذوي ا
. أما نوع %7.5سنوات بنسبة احتمال بلغت  10أقل من -5احتمال املوافقة  من املعلمني ذوي اخلربة يف املدى 

 .%27املدرسة فلم ظهر سوى فئة املعلمني من املدارس احلكومية حيث مييلون للموافقة بنسبة 

نتائج اإلحندار  العبارة م
 للمتغريات املستقلة

االجتاه العام 
 لآلراء

الفئات ذات االجتاه 
 العام

نتائج اإلحندار 
 للفئات

االستجابة نسب 
 واجتاهها

11 
استخدمت برانمج آخر للتواصل مع 

 الطالب اىل جانب املنظومة.

 
 املنطقة التعليمية

 نوع املعلم
 اخلربة

 نوع املدرسة

 املوافقة

املوافقة بشدة 
31.6% 

 %40للموافقة  معلمة
 %11للموافقة  الباحة

احلدود 
 الشمالية

 %16للموافقة 

 %32للموافقة  الرايض
 %11للموافقة  الشرقية
 %6للموافقة  القصيم

 %16للموافقة  املدينة
 %12للموافقة  تبوك

 %10للموافقة  جازان

 %28.5املوافقة

 %5.6للموافقة  حائل
 %17للموافقة  مكة

 %14للموافقة  5أقل-2
 %7.5للموافقة  10أقل -5

 %18للموافقة  15أقل-10
 %9للموافقة  20أقل-15

 %27للموافقة  حكومية

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

تكثر شكاوي الطالب  12
والطالبات عن انقطاع 
الشبكة املؤدية العاقة امتام 

 االختبارات بشكل سليم.

 املوافقة املرحلة التعليمية

املوافقة بشدة 
56% 

 %59لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

 املوافقة
 %61لعدم املوافقة  املرحلة املتوسطة 26%
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. وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أتثري عامل املرحلة %82اجتهت غالبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
بينما مييل معلموا املرحلة  %59االبتدائية لعدم املوافقة على العبارة بنسبة التعليمية حيث مييل املعلمون من املرحلة 

 .%61املتوسطة لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

. وُتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت ميل املعلمات  %57.2متيل غالبية اآلراء للموافقة على العبارة إبمجايل 
. %58.5بينما مييل املعلمون يف املرحلة االبتدائية لعدم املوافقة على العبارة بنسبة  %70للموافقة على العبارة بنسبة 

. ومن بياانت املقابالت علق %55ب للموافقة على العبارة بنسبة أيًضا مييل املعلمون الذين مل حيصلوا على تدري
أحد املعلمني: "بعض املواد الدراسية تتطلب تواصل مباشر بني الطالب واملعلم ..مثل القرآن الكرمي ..وقد يكون من 

جاهزية  ماجملدي اللجوء ملعامل صوتية عن بُعد". وعلق آخر:" "ترتفع الكلفة للتعليم عن بعد يف حال ثبوت عد
 النظام التعليمي". ووضحها اثلث بقوله:"سيؤدي ملخاطر اهلدر الرتبوي".

. وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن املنطقة التعليمية %83متيل أغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل
 واملرحلة الدراسية هلما أتثري دال إحصائًيا يف االستجابة للعبارة حيث مييل املعلمون يف املرحلة االبتدائية لعدم املوافقة على

املنطقة التعليمية حيث ميل املعلمون للموافقة على العبارة وكانت نسبة االحتمال األعلى . كذلك %31العبارة بنسبة 
 ملنطقة الرايض بينما كانت منطقة املدينة املنورة األقل يف امليل للموافقة على هذه العبارة.

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

13 
نواتج التعليم عن بعد من 
خالل الصفوف اإلليكرتونية 

 غري جيدة.

 نوع املعلم
 املرحلة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

 املوافقة

 املوافقة بشدة
33% 

 %70للموافقة  معلمة
 %58.5لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

املوافقة 
24.3% 

 %55للموافقة   مل حيصل على تدريب

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

نسب االستجابة  نتائج اإلحندار للفئات
 واجتاهها

التعليم عن بعد ال يناسب  14
 دائية.االبتالصغار يف املرحلة 

 املنطقة التعليمية
 املرحلة الدراسية

 املوافقة

املوافقة بشدة 
67% 

 %24املوافقة  الرايض
 %13للموافقة  الشرقية

املوافقة 
16% 

 %10للموافقة  املدينة املنورة
 %16للموافقة  عسري

 %14.2للموافقة  مكة
 %31عدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 العاماالجتاه 

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

 %15.4للموافقة  الباحة املوافقة املنطقة التعليمية
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. وتشري نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل أن متغري %63.9غالبية اآلراء للموافقة على العبارة إبمجايل بلغ اجتهت 
يل املنطقة التعليمية، واخلربة، واملرحلة الدراسية اليت يدرس هبا املعلم تؤثر بداللة إحصائية. ففي متغري املنطقة التعليمية مي

إذا كانو من الباحة،  %15.4ا من منطقة مكة بينما مييلون للموافقة بنسبة إذا كانو  %35.1املعلمون للموافقة بنسبة 
. كذلك مييل %8.4وأتيت منطقة احلدود الشمالية األقل يف التأثري ابملوافقة على العبارة حيث بلغت نسبة االحتمال 

ييد يؤكد دورها يف إدراك املعلومة، وأت . أيًضا تؤثر اخلربة بكافة فئاهتا ما%34.6معلموا املرحلة االبتدائية للموافقة بنسبة 
هم األكثر موافقة على العبارة بنسبة احتمال  5أقل من -2أو خمالفة الرأي املذكور يف العبارة حيث كان حديثي اخلربة 

 30أقل من -25وكان األقل توجها حنو املوافقة بفعل عامل اخلربة هم املعلمون الذين ترتاوح خربهتم بني  %12بلغت 
. ومن بياانت املقابالت ذكر أحد املعلمني مقرتًحا: " املرحلة االبتدائية واملتوسطة .... يستمر عن بعد، %3.1ة بنسب

والثانوية حضور يومني وعن بعد ثالثة أايم..." وعلق آخر من املرحلة االبتدائية: "الطالب اليعلم خطورة انتقال العدوى" 
 رة على ضبط االحرتازات الوقائية خالل اجلائحة أكثر من األصغر.وذلك بسبب أن الطالب األكرب سًنا أكثر قد

. وكان ملتغري التدريب أثر دال يف االستجابة %48.4اجتهت غالبية اآلراء حنو العدم املوافقة على العبارة إبمجايل 
. وعلق أحد املعلمني على %51.02املعلمني الغري حاصلني على تدريب لعدم املوافقة على العبارة بنسبة حيث مييل 

ذلك:" "ليس مجيع الطالب والطالبات حيضرون الفصول االفرتاضية ولكن من حضر هم الطالب والطالبات املتفوقون 
 يف األوقات املخصصة لشرح الدرس" . دراسًيا، وصعوبة يف استخدام املنظومة  وانقطاع النت، وعدم دخوهلم

15 

التعليم عن بعد من خالل 
الصفوف اإلليكرتونية 
يناسب طالب املتوسط 

 والثانوي.

 اخلربة
املوافقة بشدة  املرحلة الدراسية

31.8% 

 %8.4للموافقة  احلدود الشمالية
 %35.1للموافقة  مكة

 %34.6للموافقة  املرحلة االبتدائية

املوافقة 
32.1% 

 %12للموافقة  5أقل-2
 %7.5للموافقة  10أقل-5

 %10للموافقة  15أقل -10
 %9.5للموافقة  20أقل-15
 %6.5للموافقة  25أقل-20
 %3.1للموافقة  30أقل-25

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

16 

شاهدت اقبال كبري من 
الطالب والطالبات على 

 للتعليم عنموقع املنظومة 
 بعد.

احلصول على 
 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة 

 %51.02لعدم املوافقة  مل حيصل على التدريب 24%
عدم املوافقة 

24.4% 
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. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت تؤثر املرحلة %71.9اجتهت أغلب اآلراء إىل املوافقة على العبارة إبمجايل بلغ 
داللة إحصائية. املدرسة يف استجابة املعلمني للعبارة بالدراسية، واخلربة، واحلصول على التدريب على احلاسب اآليل، ونوع 

. %28.6وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن معلمي املرحلة االبتدائية مييلون لعدم املوافقة على العبارة بنسبة احتمال 
ون األكثر خربة أيضا مييل املعلم %14سنوات لعدم املوافقة على العبارة بنسبة  5أقل من -2أيضا مييل حديثي اخلربة: 

سنة لعدم املوافقة  15أقل من  -10لعدم املوافقة على العبارة بنسب غري متدرجة حيث مييل املعلمني من ذوي اخلربة 
. ومييل املعلمني الذين مل حيصلوا على تدريب %15.3ومييل املعلمني األكثر خربة لعدم املوافقة بنسبة  %8.6بنسبة 

بينما مييل  %9.2مييل املعلمني من املدارس احلكومية للموافقة على العبارة بنسبة . أيًضا %59.5للموافقة  بنسبة 
 .%20.3املعلمني من املدارس اخلاصة للموافقة بنسبة أعلى 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

17 

توقف اغلب الطالب 
والطالبات عن احلضور 
عندما صدر قرار مترير 
الطالب للصفوف األعلى 

 الفصل املاضي.

 املرحلة الدراسية
 اخلربة

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 املوافقة

املوافقة بشدة 
50.6% 

 %28.6لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %14لعدم املوافقة  5أقل-2

 %8.6لعدم املوافقة  15أقل-10
 15.3لعدم املوافقة  20أقل-15

املوافقة 
21.3% 

 .%59.9للموافقة  مل حيصل على تدريب
 %9.2للموافقة  حكومية

 %20.3للموافقة  خاصة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة نتائج اإلحندار للفئات
 واجتاهها

18 

حىت بعد مرور اجلائحة 
سأستعني بوسائط الفصول 
االفرتاضية ألهنا مفيدة 
وتسهل الشرح على 

 الطالب.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

احلصول على 
 التدريب

 املوافقة

املوافقة بشدة 
31.5% 

 %16عدم املوافقة  الرايض
 %27.1عدم املوافقة  الشرقية

 %17املوافقة عدم  املدينة
 %24عدم املوافقة  تبوك

 %22.2عدم املوافقة  عسري

املوافقة 
28.4% 

 %10املوافقة  5أقل-2
 %9.2املوافقة  10أقل-5

 %7.5املوافقة  15أقل-10
 %10.2املوافقة  20أقل-15
 %11.9املوافقة  25أقل-20
 %8املوافقة  30أقل-25

 %49.5املوافقة  مل حيصل على تدريب
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. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت تؤثر متغريات املنطقة %59.9اجتهت أغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
لى التعليمية، واخلربة، واحلصول على تدريب يف احلاسب اآليل. ففي متغرياملنطقة التعليمية أستأثرت الشرقية ابلنسبة األع

وكانت النسبة األقل للتوجه حنو عدم املوافقة يف منطقة  %27.1فقة بنسبة من نسب االحتمال للتوجه حنو عدم املوا
. وتؤثر اخلربة يف االستجابة يف العبارة حيث تعد عامل إجيايب %16الرايض حيث بلغت نسب احتمال عدم املوافقة 

ح من اجلدول. أيًضا ضبكافة فئاهتا حيث تؤدي للمزيد من املوافقة بشكل عام لكن بنسب متفاوتة، وغري متدرجة كما يت
يف  %49.5يؤثر احلصول على تدريب يف احلاسب اآليل على آراء املعلمني حبيث مييلون للموافقة على العبارة بنسبة 

حال مل حيصلوا على تدريب. ومن بياانت املقابالت ذكر أحد املعلمني أن هناك مسؤولية تقع على أولياء أمور الطالب 
صيب من حتمل املسؤولية واملسامهة مع املدرسة يف كل ما يصلح شأن األبناء"، وأيده آخر: بقوله: "ويل األمر يكن له ن

 "اأُلسرأيضاً هلم دور كبري يف مساعدة األبناء والوعي وتفهم الوضع" 

وأعاد البعض سبب غياب الطالب للمستوى االقتصادي لألسرة فذكر أحد املعلمني: "املستوى املعيشي لالسرة الىت 
أكثر من طالب املطالبة بتوفر جهاز". وعلل آخر:" ارتفاع سهم االنفاق اخلاص بشكل مباشر أو غري عندها 

مباشر...فتقع على عاتقهم أيضًا مسؤولية األبناء شراكةً  مع املدرسة". وأضاف اثلث: "عدم توفر األجهزة اللوحية 
 هم املاديه التسمح هلم بشراء أجهزة".للطالب سبب عدم تفاعلهم مع الدروس"، وعلق آخر: "أغلب الطالب حالت

موجز القول، تكرر ظهور متغريات املنطقة التعليمية، والتدريب، واخلربة، واملرحلة الدراسية، نوع املدرسة، ونوع 
تغريات يف استجابة املعلمني ملوضوع توظيف الفصول االفرتاضية، وعليه فإن هذه امل املعلم كعوامل مؤثرة بداللة إحصائية

 هي األهم يف إدراجها يف دالة الكلفة ابلنسبة للمعلم:

𝑥𝑛 + 1 = {𝛼(المنطقة ) + 𝛽(التمرس ) + 𝛾(الخبرة) + 𝛾(المرحلة) + 휀(النوع ) + 𝜔(المدرسة)}{𝑥𝑛 − 1} + 𝜖 

عدد العوامل اليت مت اختبارها  nتعليم عن بُعد ومتثل معامل حجم األثر للمعلم يف دالة الكلفة لل nxحيث إن
فهي  𝜖معامالت حجم التأثري اللوجستية العوامل املذكورة يف التعليم عن بعد. أما  𝜔،𝛿،𝛾،𝛽،𝛼ابملعادلة. ومتثل  

 معامل حجم اخلطأ يف القياس.

فبالنسبة للمنطقة التعليمية يتفاوت كم ونوع نسب للتفاوت يف حجم، ونوع التجربة ومدى جاهزية شبكة  
التواصل، وتوفر خدمة اإلنرتنت عرب مناطق اململكة، كذلك ظهر أتثري لعامل التدريب على احلاسب اآليل حيث تؤثر 

ما يف اندفاعه تعاملة وفهمه لألنظمة اإلليكرتونية للتدريس إ خربة املشارك من انحية توفر األدوات التقنية الالزمة لديه وقوة
حنو توظيف الفصول االفرتاضية أو إحجامه عن استخدامها، والميكن القول أبن التدريب يؤثر إجيااًب يف كافة احلاالت 

لى احلاسب اآليل عحيث يعتمد ذلك على خربة املتدرب أثناء تدريبة والصعوابت أو التسهيالت اليت واجهها أثناء تدربه 
ويؤدي ذلك إىل تكوين فكرة عن استخدام احلاسب اآليل وينعكس ذلك على آراء املعلم يف توظيف الفصول االفرتاضية. 
أما ابلنسبة لعامل خربة املعلم فتؤثر خربة املتعلم املتمرس بعد مخس سنوات على فكرته عن التدريس، وابلنسبة للتعليم 
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 الضرورة خالل جائحة كوروان فإن املعلمني حديثي اخلربة هم األكثر إرتباًكا، فهم اليزالون عن بعد الذي طرأ كحل فرضته
يف الطوراألول الستيعاب مهام التدريس، فضاًل عن مترسهم على طرائق التعليم عن بُعد، لذا فإن إضافة التعليم عن بعد 

ا يف عبارات أخرى امل اخلربة اترة إجيااًب يف العبارات وسلبً قد يعين املزيد من املهارات اليت عليهم تعلمها. وابلتايل يؤثر ع
إال أن عامل خربة املعلم بشكل عام  يعد من املتغريات املؤثرة إجيااًب يف آراء املعلمني ابلنسبة للتعليم عن بعد. أما ابلنسبة 

ب تطورات اجلائحة ألن بتدائية بسبللمرحلة الدراسية فاملعلمني يرجحون التعليم عن بعد كحل ابلنسبة لطالب املرحلة اال
الطالب الصغار أقل إدراًكا لطرق العدوى وأقل حفاظًا على اإلجراءات الوقائية من الطالب األكرب سًنا. وابلنسبة لنوع 
املدرسة فيختلف أثر البيئة املدرسية حيث ختتلف بيئات املدارس احلكومية كوهنا أكثر تقييًدا من املدارس اخلاصة اليت تعد 
أكثر مرونة يف املمارسات التدريسية واإلدارية ما يؤثر يف آراء املعلمني واملعلمات. وابلنسبة للنوع تعد املعلمات أكثر مياًل 

 البتكار طرق بديلة إلحالل التعليم عن بعد بكفاءة أكرب.

 

 اخلامتة والتوصيات واملقرتحات 

التعليم  بة للتدريس عن بعد يف مؤسسات التعليم العام يفأسهمت هذه الدراسة يف التأشري على القضااي املهمة ابلنس
السعودي، وإعطاء فكرة عن تفاعل املتغريات املؤثرة يف آراء املعلمني واملعلمات يف التعليم عن بُعد. كما استعرضت أهم 

 فرضتها األزمة، يتاالسهامات لإلنتاج البحثي يف جمال اقتصادايت التعليم، والتحوالت يف اقتصادايت التعليم عن بعد ال
 لذا توصي الدراسة احلالية مبا يلي:

وكونت صورة شاملة كثرية التفاصيل حيث أظهرت تبايًنا  13مشلت الدراسة احلالية مناطق اململكة العربية السعوية ال   .1
تقلة سيف آراء املعلمني واملعلمات حول التعليم عن بعد وتوظيف الفصول االفرتاضية، لذا يقرتح إجراء دراسات م

بكل منطقة من املناطق التعليمية يف اململكة العربية السعودية حبيث يُراعى فيها عوامل اخلربة ونوع املدرسة، واملرحلة 
التعليمية، واخلربة الرتبوية، وقوة التواصل مع اإلدارة املدرسية وعدد الطالب الذين يدرسهم املعلم لدراسة العوامل اليت 

 لمني واملعلمات حبسب جتربة كل منطقة.تساهم يف تباين آراء املع
نظًرا الخنفاض مستوى الكلفة للمدى الواسع من وصول خدمة التعليم عن بعد ينبغي توفري بث أثريي يضاهي البث  .2

التلفزيوين ويتم من خالل تعاون جلان مؤسسات عربية وعاملية خبرية يف جمال التقنية لتوفري منصات التعليم بصورة 
 الة تقدمي اخلدمة عن بعد.مباشرة وضمان عد

عند التعامل مع التعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي ابلنسبة للتدريس للمقررات النظرية البد من اجراء اختبارات  .3
حضورية يف املدارس لضبط عملية اختبار الطالب، أما املقررات العملية اليت حتتاج لتدريب عملي مباشر السيما يف 

دريب الثانوية حيث يُقرتح تنظيم الطالب يف جمموعات حبسب ما تفرضه الظروف املعلمية للت املراحل املتقدمة كاملرحلة
 للحفاظ على االحرتازات الوقائية والتباعد االجتماعي يف خضم استمرار اجلائحة.
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علم لدى تإجراء املزيد من البحوث يف جمايل الكفاءة، والفعالية للتعليم عن بعد يف التعليم العام من خالل نواتج ال .4
الطالب ومنظور أولياء أمور الطالب مع االستفادة من املعرفة النظرية يف جمال التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم 

 العايل.
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