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 الملخص العربى 
إستتتهده هتتلا البحتت  بيتتةة رئيرتتية التعتتره علتت  إتجاهتتات 

رونتتى فتتى ظتتل طتتالب كليتتة الزراعتتة رتتدمنهور نحتتو التعلتتيم اإللكت
إنتشتتار جائحتتة كورونتتات وجتتد تتتم جمتتح ريانتتات البحتت  باستتتخدا  
إستمارة إستبيان بالمقارلة الجماعية خالل الةيتل الدراست  الول 

ت وتمثلت شتاملة البحت  فت  جميتح 2020/2021للعا  الجامع   
طتتالب المرتتتوايث الثالتت  والرابتتح برليتتة الزراعتتة جامعتتة دمنهتتور 

تعلتتتيم اإللكترونتتت  منتتتل إنتشتتتار جائحتتتة واللتتتلخث خا تتتوا تجربتتتة ال
كورونا وحت  اآلنت وأختيرت منهم عينة عشوائية برتيةة جوامهتا 

طالتتو وطالبتتةس واستتتخدمت عتتدة أستتاليو إحيتتائية لتحليتتل  180
البيانتتتات هتتت ب النرتتتبة الممواتتتةت والمتوستتتا والمتتتد  واإلنحتتتراه 

ت كتلل   Chi Squareالقياسىت كما تم استخدا  تحليتل مربتح كتا  
الختبتتتار معنواتتتة الةتتترو  رتتتيث  ANOVAو  t-testاستتتتخدا   متتتت

% متتث  5س60ختتوام متريتترات البحتت ت وكانتتت أهتتم النتتتائ ب أن 
الةتتالب كانتتت إتجاهتتاتهم نحتتو التعلتتيم اإللكترونتتى ستتلبيةس وتبتتيث 
وجود فرو  ذات داللة إحيائية ريث متوسةات درجتات إتجاهتات 

=  tحيتت  كانتتت  تتيم  الةتتالب نحتتو التعلتتيم اإللكترونتتى وفقتتا  للنتتو 
( F* وكتتلل  وفقتتا  للتخيتتص الدراستتىت حيتت  كانتتت  يمتتة )4.863

* وهتتى  تتيم معنواتتةت وجتتد إنتهتت  البحتت  بمجموعتتة متتث 242س3
التوصتتيات كتتتان متتتث أهمهتتا تتتتوفير ريمتتتة تعليميتتة تةاعليتتتة  نيتتتة 
بميادر التعليم والتتعلم بمتا منتمث الجمتح رتيث أكثتر متث أستلوب 

هتتات إمجاريتتة لتتد  الةتتالب نحتتو فتتى التتتدرامت ممتتا محقتت  إتجا
 التعليم اإللكترونىس   

ب التعلتتتيم االلكترونتتت ه اتجاهتتتاته جائحتتتة المةتاحيتتتة الكلمتتتات
 سكوروناه طالب كلية الزراعةه جامعة دمنهور

 

 المقدمة 

كورونا   إنتشار فيروس  2020اجتاح العالم منذ بداية عام  
فيروس المستجد لمرض  حاليًا  مستمرة  عالمية  جائحة  وهى   ،

)كوفيد بـ  علميًا  المعروف  كورونا  19-كورونا  وفيروسات   ،)
اإلنسان   تصيب  التي  الفيروسات،  من  واسعة  ساللة  هي 

 والحيوان.   

نتشار الواسع لهذا الفيروس ظروفًا غير مسبوقة  وفرض اال
جاءت   حيث  اإلنساني،  النشاط  وأوجه  مجاالت  كافة  في 
الفيرس تنادي بضرورة  اإلجراءات الوقائية من اإلصابة بهذا 

واقعيا   التباعد أمرا  فرض  ما  وهو  العدوي،  لتجنب  الجسدي 
أعمالهم  ومباشرة  منازلهم  فى  البشر  مليارات  بقاء  فى  تمثل 

المؤسسات  امنه داخل  العمل  طبيعة  تغيرت  عليه  وبناء   ،
بمباشرة   قرارات  المؤسسات  من  العديد  اتخذت  حيث  المختلفة 
األعمال من المنزل وتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمقر 
القرارات،  بهذه  تأثرا  األكثر  التعليمية  المؤسسات  وتعد  العمل, 

التعليمية العملية  مواصلة  الممكن  من  يعد  بصورتها   فلم 
كافة   في  ومعلميهم  الطالب  ماليين  ُابقي  ما  وهو  التقليدية، 
المراحل التعليمية في منازلهم، وشكل انتشار هذا الفيروس أو  
 وباء كورونا أزمة كبرى واجهت كافة دول العالم بال استثناء.

العملية   لمواصلة  مختلفة  أساليب  العالم  دول  واتبعت 
كورونا، واستطاعت المؤسسات التعليمية في ظل انتشار وباء  

الدراسي   العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  اجتياز  التعليمية 
في    2019/2020 المفاجئ  التطور  بآخر، وحدث  أو  بشكل 

المسيرة التعليمية في معظم دول العالم منذ نهاية شهر فبراير  

https://www.new-educ.com/?s=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.new-educ.com/?s=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
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أصدرت   حيث  مارس،  شهر  من  األول  والنصف  الماضي، 
بإغال قرارات  التعليم  ضمن  وزارات  التعليمية،  المؤسسات  ق 

اإلجراءات االحترازية الهادفة لوقف انتشار الوباء أو التخفيف 
مدينة  في  األولى  بؤرته  من  انتقاله  بعد  انتشاره،  حدة  من 

( العالم  دول  كافة  إلى  الصينية   Azzi-Huck andووهان 

Shmis, 2020  .) 
البنك الدولى فإن ما يقرب من   لبيانات  مليار    1.6ووفقًا 

فى   بالمدارس   161طفل وشاب  الملتحقين  الطالب  بلدا من 
إلى   الذهاب  عن  توقفوا  العالم  مستوى  على  والجامعات 

ما   وهو  والجامعات,  أساليب  ا المدارس  عن  البحث  ستدعي 
ذلك   عن  ونتج  التعليمية،  العملية  توقف  دون  للحيلولة  بديلة 
ظهور مصطلح التعليم عن بعد جنبًا إلى جنب مع مصطلح 

عن التعل ُيعبر  بعد  عن  التعليم  ومصطلح  اإللكتروني,  م 
التعليم  استخدام  إلى  التقليدية  التدريس  أساليب  من  االنتقال 
لمواجهة   استثنائية  حالة  ضمن  اإلنترنت،  عبر  اإللكتروني 
بصورتها  التعليمية  العملية  استمرار  دون  تحول  ظروف 

(.  2020المتعارف عليها، والتدريس وجهًا لوجه)أبو شخيدم,  
الخدمات  تقدم  والجامعات  المدارس  من  العديد  فأصبحت 

ذلك عن  عوضا  بعد  عن  أو  إلكترونيا   والتعليم  .التعليمية 

التعليم  اإللكتروني وتكنولوجيا  أساليب  في  حديثة  ثورة  يعتبر 
والتي توظف أحدث ما توصلت إليه المعرفة التكنولوجية من 

من خالل  أجهزة ومعدات وبرمجيات متطورة في عملية التعليم  
المتعددة, وهو  استخدام وسائل العرض االلكتروني والوسائط 

 وتناولت العديد من الدراسات عنه  الحديث التعلم كثر من نوع

 أزمة كورونا، قبل التعليمية؛ العملية في وحتمية دمجه ضرورة

تفرضها متطلبات   وضرورة أن الحديث عنه اآلن بات بديالً  إال
الستمرارال األزمات  علي   في تعليم مواجهة  تقتضي  ظروف 

 الجسدي. الجميع التباعد
الدور للتعليم المهم وال يخفي علينا   اإللكتروني واألساسي 

الذي  التكنولوجي التقدم ظل في التعليمية، العملية إنجاح في
العالم وانتشار ومع يجتاح  االتصال تنوع   من الحديثة وسائل 

 كالصوت، المختلفة، والوسائط اإلنترنت، وشبكات حاسوب،

للكثير وسهلت   المجال أفسحت وسبل وهي والفيديو، والصورة،
تلقي وجهد وأكبر   وقت وبأقل ويسر، سهولة بكل التعليم عملية 

والتعليم اإللكتروني ليس بحديث العهد, .  2016)دعدوع،.(فائدة  
فقبل جائحة كورونا، زاد اإلقبال على تبني تكنولوجيا التعليم؛  

االستثمارات   بلغت  التعليم  إذ  تكنولوجيا  في    18.66العالمية 
، وُيتوَقع وصول الحجم اإلجمالي  2019مليار دوالر في عام  

مليار دوالر بحلول عام    350لسوق التعلم عبر اإلنترنت إلى  
, ويأتي ذلك ضمن أشكال مختلفة مثل تطبيقات تعليم  2025

المرئية  المؤتمرات  عقد  ومنصات  االفتراضي  والتعليم  اللغات 
ج التعليم اإللكتروني، وبالفعل زاد استخدام هذه األشكال وبرام

 (. 2020)أبو شخيدم,  جميًعا في ظل جائحة فيروس كورونا
منه يعاني  ما  أن  من   الوقت في بأكمله العالم إال  الحالي 

انتشار والمتمثلة ظروف أجبرت فيروس في    كورونا، 

فجأة المؤسسات حتي  اإللكتروني للتعليم التحول على  التربوية 
 اإلنترنت شبكة واستخدمت التعليم، استمرارية عملية تتمكن من

 الطالب عن  مع التواصل  في عملية الذكية والحواسيب والهواتف 

ابتكار (Yulia, 2020)بعد   فرصة إلعادة  يشكل  قد  ما  . وهو 
مستقبل التعليم وتفادى مشكالت النظام التعليمي التقليدي ومع 

جيا التعليم في عالجها؛ فكثيًرا ما  إمكانية االستفادة من تكنولو 
نحو  دافعة  تحول  نقطة  الكبرى  العالمية  األحداث  ُتشك ِّل 
تحول  ونقطة  توتر  حالة  األزمة  تمثل  السريع. حيث  االبتكار 
مفاجئة، ويتطلب التعامل مع األزمة اتخاذ قرارات جديدة ينتج  
إيجابية،  أو  كانت  سلبية  جديدة،  أوضاع  أو  مواقف  عنها 

عام  تختلف    وبشكل  الجديدة  واألوضاع  المواقف  هذه  فإن 
بشكل جزئي أو كلي عما كان سائدًا قبل األزمة، وتؤثر هذه  
القرارات وتبعاتها على مختلف الكيانات ذات العالقات، وتشير  
المختلفة   المؤسسات  داخل  العمل  طبيعة  أن  إلى  التوقعات 
هللا   بفضل  األزمة،  هذه  تجاوز  بعد  سيختلف  العالم  حول 

 (Cathy Li and Lalani, 2020).ى، عما كان سائدًا قبلهاتعال
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التي   واحدة من الكليات وتعد كلية الزراعة جامعة دمنهور
ووظفت   اإللكتروني، للتعليم التحول مجبرة على أصبحت فجأة

وسائل من  لم التواصل العديد  قبل،   من متبعة تكن التي 
التحول   تحديات  الفور  على  التعليم واستوعبت  إلى 

اإللكتروني، وكرس أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على حد  
 أعضاء سواء أنفسهم بالكامل ألداء هذه المهمة الشاقة, وأخذ 

مختلفة وخاضوا   بطرائق الطلبة مع  التواصل في  التدريس هيئة
-كوفيد  جائحة   عليهم  فرضتها  التي  اإللكتروني  التعليم  تجربة
  من   عدد  عن   أيًضا  شفتك   التجربة  تلك  أن   إال  ، 19

 التعليم  من  االستفادة  بهدف  معالجتها  الواجب   المشكالت
 .فعال بشكل المستقبل في اإللكتروني

هذا   تقديم  إلى  المفاجئ  االنتقال  من  المخاوف  وظهرت 
عدم   بسبب  التقليدي,   التعليم  عن  كبديل  التعليم  من  النوع 

التعليم   لتنفيذ  اإللكتروني توافر الشروط واإلمكانيات المطلوبة 
المحتوى   إعداد  جودة  من  يتطلبه  وما  بعد،  عن  التعليم  أو 
إلى   باإلضافة  التعليم،  من  النوع  هذا  على  للطالب  وتدريب 
التي   والمخاوف  الوضع،  هذا  استمرار  مدى  حول  الشكوك 
يثيرها انتشار الوباء، والوقاية منه، والعالج، وأطوار الفيروس،  

إلى المزيد من األسئلة    …..ومراحل انتشاره، وانحساره، وهكذا
أيضًا   التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  أذهان  تراود  التي 

 .كغيرهم من فئات المجتمع
فضال عن أن طالب كلية الزراعة اليوم هم خريجي الغد  
الدولة   قطاعات  كافة  إليه  تسعي  الذي  الرقمي  التحول  ونواة 
فإنه   ثم  ومن  خاصة,  بصفة  الزراعة  وقطاع  عامة  بصفة 

م التعليم  أصبح  تكنولوجيا  استخدام  بين  الدمج  الضروري  ن 
التكنولوجيا  مع  التعامل  مهارات  من  تتطلبه  وما  اإللكتروني 
مقررات   من  تشمله  بما  التعليمية  والعملية  واإلنترنت  الحديثة 

أجل   من  ونظرية,  عملية  نموذج  يقدتدراسية  يالئم  يد جم  د 
م ويتناسب  والعصرية،  التعليمية  والمستجدات  ع الظروف 

متطلبات  في  التغيرات  الطالب وإتجاهاتهم وكذلك  خصائص 
تكنولوجيا  إلي دمج تطبيقات  الحاجة  باتت  فقد  العمل.  سوق 

االتصال عن بعد في المجال الزراعي من أهم التوجهات التي 
يهدف   ما  وهو  الحالي،  الوقت  في  الزراعة  وزارة  إليها  تسعي 

و  ودقيقة  موحدة  زراعية  بيانات  قاعدة  بناء  ما  إلي  كل  تشمل 
يتعلق بمجاالت الزراعة المختلفة وذلك لضمان تدفق المعرفة  
الزراعية وما يرتبط بها من إحصاءات عن األسعار واألسواق  
المناخ بدقة وشمول, وما يرتبط منها بدراسة وتحليل   وتنبؤات 
الموارد   إلدارة  السليمة  التوصيات  إلي  والتوصل  البيانات  تلك 

ل  فاعلة  بطريقة  والبدائل  الزراعية  باألفكار  القرار  متخذي  دعم 
لحل المشاكل المزمنة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية فى اطار  
تطبيقات   استخدام  أن  إلي  باإلضافة  للدولة  العامة  السياسة 
تدفق   ييسر  أن  يمكنه  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
المعلومات والخدمات اإلرشادية للمزارعين والمرأة الريفية؛ كما  

وفرص  أ والمعلومات  األسواق  إلى  الوصول  تسهل  سوف  نها 
 (.  2020إقامة المشروعات)اليوم السابع,  

الوباء،   هذا  انتشار  وطأة  من  العالم  معاناة  استمرار  ومع 
خيار   فإن  انتهاءه،  أو  انحساره  حول  اليقين  عدم  ظل  وفي 
التعليم اإللكتروني قد ال ُيعد تحواًل طارئًا في العملية التعليمية، 
بعد  التعليمية  العملية  طبيعة  حول  األسئلة  من  العديد  وُتثار 
حاجة   هناك  أن  أم  لطبيعتها؟،  األمور  ستعود  هل  كورونا، 
ملحة إلجراء عملية مراجعة شاملة للعملية التعليمية ؟، ومدي  

التهيئة إلى  في     الحاجة  التعليم  أو  أي طارئ جديد  لمواجهة 
باختص أو  كورونا؟،  وباء  مع  التعايش  ُيمكن ظل  هل  ار، 

انتشار وباء كورونا بمثابة  التعليم نتيجة  اعتبار ما طرأ على 
وتتطلب   .فرصة إلعادة النظر من جديد في العملية التعليمية؟

التعليم  بمستقبل  التنبؤ  ومحاولة  األسئلة  تلك  عن  اإلجابة 
اإللكتروني أن يتم دراسة إتجاهات طالب كلية الزراعة الذين  

ال تلك  بالفعل  علي  خاضوا  اإللكتروني,  التعليم  نحو  تجربة 
التعليمي, وهو  الدارسين هم محور ارتكاز الموقف  اعتبار أن 
التعليم   لتقبل عملية  ما يعد مؤشرًا قويًا علي مدي استعدادهم 
 اإللكتروني,  فقد رؤي أن يكون هذا هو موضوع هذا البحث. 

 



 2021يونيو  -ابريل ( 2العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1156 

 وتكمن مشكلة البحث في التساؤالت التالية: 
طال .1 إتجاهات  هي  دمنهور ما  بجامعة  الزراعة  كلية  ب 

 نحو التعليم اإللكترونى؟
واإلجتماعية   .2 الشخصية  المتغيرات  أهم  هي  ما 

على   تؤثر  التي  والنفسية  واالتصالية  واإلقتصادية 
التعليم  دمنهورنحو  الزراعة جامعة  كلية  إتجاهات طالب 

 اإللكترونى؟

الذكور   .3 من  المبحوثين  الطالب  بين  فروق  توجد  هل 
الريفيين منهم والحضريين أوالمستوي الدراسي    واإلناث أو

أوالتخصصات العلمية المختلفة أو من يعمل عماًل مؤقتًا  
إلتجاهاتهم   بالنسبة  يعمل  ال  ومن  الدراسة  بجانب  منهم 

 نحو التعليم اإللكترونى؟

المبحوثين  .4 الطالب  تواجه  التى  المشكالت  أهم  هى  ما 
 إللكترونى؟بكلية الزراعة بجامعة دمنهور فى التعليم ا

 أهداه البح  

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف علي إتجاهات 
اإللكترونى,  التعليم  نحو  دمنهور  الزراعة جامعة  كلية  طالب 
 ويتم تحقيق ذلك من خالل األهداف البحثية الفرعية اآلتية:

التعليم  -1 نحو  المبحوثين  الطالب  إتجاهات  على  التعرف 
 اإللكترونى.

عالق  -2 على  الشخصية التعرف  المتغيرات  بعض  ة 
المدروسة   والنفسية  واالتصالية  واإلقتصادية  واإلجتماعية 

 بإتجاهات الطالب المبحوثين نحو التعليم اإللكترونى.

على   -3 إتجاهات الوقوف  درجات  متوسطات  بين  الفروق 
نحو  دمنهور  جامعة  الزراعة  بكلية  المبحوثين  الطالب 

ا للجنس ومحل  تبعًا  اإللكترونى  والمستوي التعليم  إلقامة 
 . الدراسي والتخصص األكاديمى والحالة العملية

الطالب   -4 تواجه  التى  المشكالت  أهم  على  التعرف 
التعليم  فى  دمنهور  جامعة  الزراعة  بكلية  المبحوثين 

 اإللكترونى.

 اإلطار النظر  واالستعراض المرجعى

النظرية  التعاريف واألطر  الجزء مجموعة من  يتناول هذا 
الم بعض  كمفهومحول  البحث،  بموضوع  الصلة  ذات   فاهيم 

 تكوين في المؤثرة اإلتجاهات, والعوامل اإلتجاهات, ومكونات

يتناول التطور التاريخى  كما    اإلتجاهات, ووظائف االتجاهات. 
وأهداف  اإللكترونى,  التعليم  ومفهوم  اإللكترونى,  للتعليم 
ال والتحديات  اإللكترونى،  التعليم  وأبعاد  وأنواع  تي  وخصائص 

لعملية  النظري  المنطلق  وكذلك  اإللكتروني  التعليم  تواجه 
إليه  توصلت  ما  بعض  إلى  باإلضافة  اإللكترونى،  التعليم 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث من نتائج.
اإلتجاهات،   مفهوم  حول  النظرية  اآلراء  واكتسب تعددت 

النفسية البحوث  ميدان  في  كبيرة  قيمة  االتجاهات   مفهوم 
تنوع  من  الرغم  وعلي  األفراد,  بسلوك  للتنبؤ  وسيلة  بوصفه 
و   الموضوع،  هذا  تناولت  التي  العلمية  والدراسات  الكتابات 
والتحليل:   بالدراسة  باالتجاهات  يتعلق  ما  كل  تناولت  التي 
تكوين   وسبل  لها،  المفسرة  النظريات  وأهم  االتجاه،  كمكونات 

ب تربطها  التي  والعالقة  وتغييرها،  الظواهر وتعديل  من  غيرها 
إلي مفهوم  لم يتوصلوا حتي اآلن  النفس  النفسية، فإن علماء 

 موحد لالتجاهات ".
( يونس  "محصلة  1993فيري  هو  االتجاه  أن  إلي   )

تميل  والتي  السابقة  خبراته  من  الفرد  كونها  التي  المعاني 
أن    فيشير إلي   ( 2006البنا )أما    بسلوكه نحو وجهة معينة".

عن   يعبر  من اإلتجاه  ينشأ  والذي  الفرد  لدي  الكامن  الشعور 
نحو  معينة  بطريقة  استجابته  ويحدد  المعرفة  خالل 
كما  به.  المحيطين  األشخاص  أو  األحداث  أو  الموضوعات 

)يذكر   إطار    Shrigly  (1987)أن  (  1994عليمات  وضع 
لتحديد مفهوم لالتجاه ويستند في ذلك إلي تاريخ ماهية االتجاه 

عل تناوله  لما  واالجتماعي وفقًا  التربوي  النفس  علم  ماء 
ونظريات التعلم. ومن خاللها قام بتحديد خمسة أبعاد لمفهوم 
الجانب  تكوينه  في  ويدخل  متعلم  االتجاه  أن  وهي:  االتجاه 
بسلوك  يتأثر  االتجاه  أن  بالسلوك,  ينبئ  االتجاه  أن  المعرفي, 
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اآلخرين, أن االتجاه يعني استعداد الفرد لالستجابة بشكل ما  
وأن االتجاه تقييمي. ويمكننا أن نخلص بأن اإلتجاهات تؤثر 
دورا   تلعب  وهى  عملهم  إتقان  سرعة  وفى  األفراد  إدراك  فى 
هاما فى تحديد سلوكهم فكلما كان اتجاه الفرد قويا نحو نشاط   
وحماس  بقوة  ألدائه  يدفع صاحبه  فإنه  معين  عمل  أو  معين 

س  أو  إتجاهًا ضعيفًا  يحمل  الذى  الفرد  نفس بعكس  نحو  لبيًا 
 النشاط أو العمل. 

اتفق معظم العلماء والمتخصصين علي أن االتجاه يتألف  
( وشقير  1973للسلمي ) عناصر رئيسية هي وفقًا  ثالثة  من  
العنصر الفكري وما يرتبط به من حقائق ( تتمثل في  2001)

لدي األفراد نحو موضوع  ومعلومات وأفكار ومعتقدات تظهر
وا والمشاعر  تظهر االتجاه,  التي  المشاعر  إلي  تشير  لتي 

األفراد نحو موضوع أو شخص ما كالحب والكراهية,  اتجاهات
النزعة اإليجابية تجاه موضوع  والميل للسلوك: وهو ما يحدد 

الموضوع نفس  نحو  للفرد  السلبية  النزعة  أو  تشير    ما  كما 
( إلي أن لإلتجاه  1999شربي وأبو حليمة نقال عن الشبراوي )

مكو  إلي  ثالثة  يشير  الذي  المعرفي  :المكون  هي  أيضا  نات 
ما   موضوع  خطأ  أو  بصحة  اعتقاده  أو  الشخص  معرفة 
بموضوع  المرتبطة  الوجدانات  يشمل  الذي  الشعوري  والمكون 
السلوكية   االستعدادات  ويشمل  النزوعي  والمكون  االتجاه 

نتاج تفاعل   اإلتجاهات هى المرتبطة بموضوع االتجاه. وتعتبر
 الظروف، عن  فضالً  سابقة وثقافية وخبرات عيةاجتما عوامل 

 مجتمعه.  وكذلك طبيعة فرد كل بها مر التي
( العال  عبد  من  كال  ) 1980يتفق  والساعاتي   )1984  )

االجتماعية وبمستوي خبراته   بنشأته  تتأثر  الفرد  اتجاهات  أن 
وصفاته الشخصية, كما أنها تتأثر بثقافة المجتمع الذي ينتمي 

ومعت الفرد  األسرة  إليه  مع  تفاعالت  من  به  يحيط  وما  قداته 
تشكيلها  إعادة  يمكن  أنه  إال  األصدقاء,  وجماعات  والمدرسة 
وبلورتها من خالل إكسابه بعض المعارف التي قد تساعد في  
إعادة بناء شخصيته, وأن تغيير االتجاه يتطلب في األساس 
أن هناك   لذلك يالحظ  تعليم وتعلم،  أو عملية  اتصال  عملية 

طرق االتصال التي لها تأثير في تغيير االتجاه والتي  بعض  
كالمحاضرات   والتدريب  المختلفة  التعليم  وأساليب  طرق  منها 
والمناقشات والتعليم المبرمج وتمثيل األدوار والزيارات الميدانية  
ودراسة الحالة والتمرينات التطبيقية وغيرها، وإن اختلفت درجة  

 التأثير من وسيلة إلي أخري.  

ــ ــائف محــــددة ( 1973ذكر الســـلمي )ويـ ــات وظـ أن لالتجاهـ
بالنسبة للشخصية تتمثل فـي: التـأقلم,  فهـي تسـاعد الفـرد علـي 
التــأقلم مــع الظــروف واألحــداث المحيطــة, والــدفاع عــن الــنفس, 
فالفرد يحتفظ باتجـاه معـين مـن اجـل الـدفاع عـن نفسـه ضـد مـا 

التــي  يعتقــد أنــه خطــر قــد يهــدده أو يمثــل تهديــدا للقــيم والمثــل
يــؤمن بهـــا, فتـــري الفـــرد لديـــه اتجـــاه إيجـــابي نحـــو مـــا يتفـــق مـــع 
ــا  ــه مـــن الرضـ ــبه ذلـــك حالـ ــا ويكسـ ــي يـــؤمن بهـ ــيم والمثـــل التـ القـ
والقبـــول, وهـــو مـــا يســـاعده علـــي تنظـــيم عمليـــة إدراكـــه ل شـــياء 

 وترتيب معرفته عن الموضوعات المختلفة. 
التعليم   نحو  الطالب  اتجاهات  بأن  القول  يمكن  هنا  ومن 

لتقبل اإل استعدادهم  مدي  علي  قويًا  مؤشرًا  تعد  لكتروني 
في  أساسيًا  عامال  وهي  إلكترونيا  المقدمة  التعليمية  الخدمات 

تبني  العملية إنجاح يمكن  مدي  ألي  وتحديد  التعليمية, 
من   فإنه  ولذا  المستقبل.  في  وتطبيقاتها  التعليم  تكنولوجيا 

البحث والذي يسعي بصفة   رئيسية الضروري إجراء مثل هذا 
بجامعة   الزراعة  كلية  طالب  إتجاهات  علي  التعرف  إلي 

  دمنهور نحو التعليم اإللكتروني بصفة عامة.
تكنولوجيا  مجال  في  الحادثة  التطورات  أن  ويالحظ 
االتصاالت اإللكترونية قد ساعدت في تحديد الوسائط األكثر 
ألهم   عرض  يلى  وفيما  بعد،  عن  التعليم  مجال  في  انتشارًا 

التعليم عن بعد وهي وفقًا ل عوض و    المراحل التى مر بها 
   :(2015خلس )

المراسلة  -1  عشر  التاسع القرن  نهاية ظهرفيالذي     :نظام 

المطبوعة على األنظمة تلك وتعتمد  وتتضمن المواد 

مثل   الورق، على طباعتها يتم التي المنهجية النصوص
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 ةالصوتي المواد تتضمن التي المصاحبة الكتب واإلرشادات
 .الهاتف عبر والتخاطب السمعية البصرية والمواد

البث  -2 وسيلة  ويعتبر الصناعية(: )األقمار التلفزيوني نظام 
المتعلمين  من الكبيرة من الوسائل الفعالة فى حالة األعداد

 متباينة. جغرافية مسافات على والمتواجدين

 تعليمية برمجيات بمثابة المضغوطة: وهي نظام األقراص  -3

لعمل بواسطة  وتصميها إعدادها تم  مقررات الحاسوب 

 تسمح والتي المتعددة، الوسائط من حزمة على تحتوي  دراسية

 .تفاعلية بالتعلم بطريقة

وتقدم على المعتمدة النظم  -4  دراسية مقررات اإلنترنت: 

 إتاحة إلى وتهدف الشبكة العنكبوتية، على توجد إلكترونية

اإللكترونية   الكتب مثل لها،خال من للتعلم للمتعلمين الفرصة 
 المتزامن وغير المتزامن التعلم وبرامج اإللكترونية والمكتبات

والمدونات المنتديات إلى  باإلضافة  اإللكترونية، 

 اإللكترونية. 
تفاعلية   منظومة  أنه  على  اإللكترونى  التعليم  ويعرف 
للتعليم باستخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات، تعتمد على  

التوجيه    وجود سبل  وتوفر  متكاملة،  رقمية  إلكترونية  بيئة 
وكذلك  واالختبارات  التدريبات  وتنظيم  بإعداد  وتقوم  واإلرشاد 

الحميد،   )عبد  التقييم  عمليات  عرف  2005إدارة  كما   .)
Hilary  فيها الفرد   ينتقل  التعليم االلكترونى بأنه "عملية تربوية

متعلم وتقديم قدر  خالل المسافات وكذلك األزمنة لالتصال بال
وسيمونسن،   )شلوسر  عنه  نقاًل  له،  التعلم  من  مناسب 

2015( ومحمد  الشريف  وُيعرفه  إسلوب  2016(.  بأنه   )
تعليمى تتم من خالله كل إجراءات الموقف التعليمي إلكترونيًا 
، بحيث يكون فيه الطالب نشطًا وإيجابيًا وفعااًل، وبذلك فهو 

وتقنيات   النشط  التعلم  بين  يراعي يجمع  أنه  كما  التعليم، 
 الفروق الفردية بين المتعلمين. 

التعليم االلكتروني بأنه   وبناء على ما سبق يمكن تعريف 
تكنولوجيا  استخدام  على  يعتمد  متطور  تعليمى  إسلوب 
االتصال فى  إرسال المعارف والمعلومات للمتعلمين في أي  

ومعالجات   وبأشكال  سريع  وقت  وخالل  وقت  وأي  مكان 
 ة للمحتوي التعليمي. متعدد

عدة   على  اإللكترونى  التعليم  مفهوم  يقوم  عامة  وبصفة 
 (: 2015ركائز وهى وفقًا لشلوسروسيمونسن )

أو    -1 الكليات  أو  المدارس  تعد  النظامية:  المؤسسات  فكرة 
التي تقدم   النظامية  المؤسسات  المعاهد هي  أو  الجامعات 

التع مفهوم  عن  يميزه  ما  وهو  إلكترونيا  الذاتي  تعليمًا  لم 
التقليدية   غير  المؤسسات  تتزايد  كما  المستقلة،  والدراسة 
الشركات  مثل  إلكترونًيا  تدريبًا  أو  تعليميًا  تقدم  التي 
التجارية ومؤسسات األعمال، والتي تقدم أنواع من التعليم  

 والتدريب مع منح شهادات معتمدة تعليميًا ومؤسسيًا. 
مج تكنولوجيا التعليم تعد نظم وبرا  :نظم وبرامج تكنولوجية  -2

والتعلم هي البيئة التي توفر للمتعلمين المقررات والمحتوى 
التعليمي في الشكل اإللكتروني بعد معالجته وتطويره من 
التصميم  إجراءات  خالل  من  وذلك  التقليدي،  الشكل 
الخبرات  ضمن  استيعابها  يمكن  حتى  المناسب  التعليمي 

المصا تتضمن  وهي  للمتعلم،  و التعليمية  السمعية  در 
اإللكترونية  اإلتصال  نظم  تعتبر  لذا  والمحسوسة،  المرئية 
لتطورها  نظًرا  اإللكتروني  التعليم  لنظم  الرئيسي  الداعم 
تتميز   والتي  جدًا،  عالية  بسرعة  المتزايد  والسريع  الهائل 
ومصمم  والمتعلم  المعلم  من  لكل  اإلستخدام  بسهولة 

 المقررات اإللكترونية.
بين    -3 والمتعلمالتباعد  تباعد جغرافي ومكاني    :المعلم  وهو 

وزمنى بين المعلم والمتعلم، حيث أن التعليم غير المتزامن  
يقدمه المعلم في وقت ما، ويستقبله المتعلم في وقت آخر،  
لذلك البد  مسبًقا،  أوقات مختاره  في  أو  المعلم  غير وقت 
الزماني   التباعد  لدرجة  دقيق  تحديد  هناك  يكون  أن 

كامل  والمكاني   وعى  على  فالمعلم  والمعلم،  المتعلم  بين 
الحالة   هذه  المتعلم وفي  يعيها  والتي ال  المقدمة  بالمفاهيم 
لنظام   وغاية  هدف  هو  التباعد  اختزال  يكون  أن  فالبد 

 .التعليم اإللكتروني
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والتواصل  -4 والمعلم     :التفاعل  الطالب  بين  التفاعل  يعتبر 
و  اإللكتروني،  التعليم  عملية  أسس  يكون أحد  أن  إما  هو 

على   ليس  ولكن  كبيرة  أهمية  وللتفاعل  ال،  أو  متزامن 
مناسب  تفاعل  أي البد من وجود  العلمية،  المادة  حساب 
التعلم، والمتعلمين  المتعلم والمعلم، والمتعلم ومصادر  بين 
بعضهم البعض ومع مصادر التعلم المتاحة لجعل التعليم  

التفاعل في  التعلم،    ممكنًا ، حتى وإن لم يكن هذا  أوقات 
بينهم   وشائعًا  للمتعلمين  متاحًا  يكون  أن  يجب  أنه  إال 
استخدام   مع  وقت،  أي  في  ومتاحًا  لالستخدام،  ومناسبًا 

 .قنوات التواصل المختلفة اإللكترونية وغير اإللكترونية
أن التعليم اإللكترونى يحقق   (2010) يرى الشناق ودومى

 لمجتمع منها: العديد من األهداف علي مستوي الفرد وا
في   تعويض -1  طريق عن والتدريبية الفنية الكوادر العجز 

 .االفتراضية الصفوف

تطوير وتغيير المفاهيم التقليدية المرتبطة بالتعليم لموائمة    -2
التطورات العلمية والتكنولوجية الحادثة لنشر مفهوم التعليم 

 المستمر. 
في  -3 المساعدة  الوسائل  ا توفير  العملية   لتعليميةإدارة 

الدراسية وتنظيم كالتسجيل  الجداول واعداد الصفوف 

والتقييم واالختبارات   خالل من المتعلم وتوجيه الدراسية 

 .اإلنترنت بوابات
أمام  -4 فرصة  للتعامل المعلمين إتاحة   مع والمتعلمين 

 .التكنولوجيا الحديثة
 العملية تساعد  المصادر ومتعددة غنية تفاعلية بيئة إتاحة  -5

 .محاورها بكافة تعليميةال
 وبين والمؤسسة التعليمية األمور أولياء بين العالقة تقوية  -6

 الخارجية.  والبيئة المؤسسة التعليمية
العلمية  التطورات مع يتمشى حتى المعلم دور تدعيم  -7

 .والتكنولوجية

 خالل من والمعلمين المتعلمين بين  التفاعل عملية  دعم   -8

 والحوارات الهادفة والمناقشات واآلراء ةالخبرات التربوي تبادل

 اإللكتروني البريد مثل االتصال المختلفة بقنوات باالستعانة

 .االفتراضية الصف وغرف
المؤسسات   -9 في  الكثيرة  األعداد  مشكالت  على  التغلب 

 التعليمة المختلفة.  
توسيع نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين    -10

  المتعلمين.
شبكة    -11 على  المتاحة  المعارف  دوائر  من  االستفادة 

 اإلنترنت. 
المستمر   -12 التعلم  وتشجيع  الذاتي  التعلم  مهارات  تدعيم 

 مدى الحياة. 
التعليم اإللكتروني ومميزاته وفقًا   ويمكن حصر خصائص 

 : فيFerriman ( (2014 ل 
اإللكتروني  -1 التعليم  من   ُيمكن  عالي  مستوي  توفير  من 

و  التفاع والمحتوي،  والمعلم  جهه,  من  المتعلم  بين  ل 
 ةالزمالء, والمؤسسة التعليمية, والبرامج والتطبيقات من جه

 ثانية. 
 ُيساعد التعليم اإللكترونى على الحد من الملل في التعلم.  -2
التعليم  -3 الذاتي(   يعتمد  )التعلم  مبدأ  على  اإللكتروني 

 .و)التعلم التعاوني(
اإل  -4 التعليم  المعلومات  ُيمكن  على  الحصول  من  لكترونى 

فى أي وقت ومن أى مكان, باإلضافة إلى إمكانية تحديث  
 .وتطوير المقررات الدراسية بصفة دائمة

خبرات  -5 يوفر  تعليمى  مناخ  عن   إتاحة  بعيدة  تعليمية 
 الواقع الفعلي.  المخاطر التي يمكن أن تحدث في

التعليم  -6 التقليدي يماثل  التعليم  يخص   اإللكتروني  فيما 
التعلم مخرجات  متعددة   قياس  تقييم  وسائل  باستخدام 

 كاالختبارات، والشهادات إلى غير ذلك. 
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التكاليف   -7 ودفع  الدارسين  لتسجيل  إلكترونية  وحدة  وجود 
 .الطالب ومنح الشهادات ومتابعة

توافر   -8 اإللكترونى  التعليم  مثل  يتطلب  معينة  إمكانيات 
 .نترنت..إلى غير ذلكأجهزة الحاسوب وملحقاته، اإل

 تكلفة التعليم اإللكتروني أقل إذا قورنت بالتعليم التقليدي. -9
البرامج والمواقع اإللكترونية عبر الشبكة   إمكانية تحديث  -10

 .العالمية للمعلومات
)ويصنف   ثالثة   (2018عامر  إلى  اإللكترونى  التعليم 
 أنواع وهى: 

المتزامثب   اإللكترون   التعليم  البث وهأوال ب  عبر  التعلم  و 
نفس   في  الطالب  وجود  يتطلب  النوع  وهذا  المباشر، 
وبينهم   أنفسهم،  المتعلمين  بين  المناقشات  إلجراء  الوقت، 
البيضاء،  األلواح  النوع  هذا  ويستخدم  المعلم،  وبين 
)الفيديو،  عبر  والمؤتمرات  االفتراضية،  والفصول 

الدردشة  -الصوت( النوع   وغرف  هذا  ويتميز  ة بإمكاني. 
الحصول على تغذية معلوماتية متراكمة وفورية, وانخفاض 

الدراسة,     التكلفة مقر  عن  بعيدا  مكان  اى  فى  والتعلم 
متطورة،   أجهزة  وجود  يتطلب  أنه  النوع  هذا  على  ويؤخذ 
د   محد  بوقت  االلتزام  عالية,  جودة  ذات  اتصال  وشبكة 

الُمَتَعلِّ م،   لوجود  إجراء بحث  و للدروس  األحيان  في بعض 
 .ج نطاق منطقة التعلُّم، مما يتسبب فى حدوث التشتتخار 
المتزامثب  ثانيا ب اإللكترون   ير  غير    التعليم  تعليم  وهو 

إذ   واحد،  آن  في  المتعلمين  تواجد  يتطلب  ال  مباشر، 
العليمية فى الوقت   المتعلم الحصول على المادة  يستطيع 
هذا  ويتطلب  تقديمه.  يستطيع  الذي  وبالجهد  له  المناسب 

)النو  اآلتية  األدوات  إلكترونيع  بريدية وويب بريد   وقوائم 

نقاش الملفات ومجموعات  نقل  واألقراص   وبروتوكول 
استرجاع  (المدمجة بإمكانية  النوع  هذا  ويتميز  المحتوى , 

النوع   هذا  على  ويؤخذ  الحاجة,  حسب  إلكترونيا  العلمي 
من  فورية  معلوماتية  تغذية  على  الطالب  حصول  عدم 

يتسبب  واألصدقاء  المجتمع  عن  االنعزال  أن  كما  المعلم, 
، باإلضافة إلى  فى إحداث نوعا من االنطوائية في التعليم

من  الطالب  حرمان  نتيجة  معلومات  من  يقدم  بما  التقييد 
 النقاش مع المعلم.

المختلاب التعليم  مميزات    ثالثا ب  بين  ما  يجمع  النوع  وهذا 
المتزامن وغير المتزامن، فهو يستخدم أحدهما تارة واآلخر  
تارة أخرى وفقًا لنوع األنشطة التعليمية المقترحة من جانب 

له  المعلم،   ويضمن  أكثر  حرية  للطالب  يتيح  فهو  وبذلك 
 نوعا من االجتماعية خالل العملية التعليمية.

ويتطلب تطبيق التعليم االلكتروني توافر عدة أبعاد أوردها  
 وهي:   (2018عامر)

البعـــــد التربـــــوي: ويتعلـــــق هـــــذا البعـــــد بأهـــــداف ومحتويـــــات  -1
 وإستراتيجيات التعليم اإللكترونى ...إلى غير ذلك. 

البعــــــد اإلداري: ويــــــرتبط هــــــذا البعــــــد بالخــــــدمات اإلداريــــــة  -2
 لمستخدمي التعليم اإللكتروني.

البعــد التنظيمــي: ويشــمل كــل مــا يتعلــق بــالقوانين واللــوائح  -3
والتشــريعات وكــذلك المعــايير المطلــوب توافرهــا فــي التعلــيم 
ــة  ــوانين وقـــرارات منظمـ ــك مـــن قـ ــا يتطلبـــه ذلـ اإللكترونـــي ومـ

 عليمية.لسير العملية الت
البعــد التقنــى: ويتعلــق بتــوفير البنيــة التحتيــة لعمليــة التعلــيم  -4

اإللكترونــي وتشــمل تجهيــز المؤسســات التعليميــة بالشــبكات 
  واألجهزة والبرمجيات المختلفة والالزمة للعملية التعليمية.

التصميمي: وهذا البعد خاص بإنشاء وإعـداد البـرامج  البعد  -5
 الشبكة.  والمقررات والمواقع على

البعــد الفنــي: وهــذا البعــد مــرتبط بالــدعم والتوجيــه والتــدريب  -6
 الالزم للمعلمين والطالب. 

البعد الخلقي: ويتعلـق بالمبـادئ والقـيم األخالقيـة المرتبطـة   -7
 بعملية التعليم اإللكترونى.

البعد التقييمي: ويتعلق بتقييم الطالب، وكذلك تقيـيم جميـع   -8
 ليمية.جوانب العملية التع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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ــ ــابر )يـــ ــن جـــ ــل مـــ ــانى )2012رى كـــ (  أن 2018( وشيشـــ
ــت الحــــرج ضــــرورة  ــذا الوقــ ــى هــ ــبح فــ ــيم اإللكترونــــي أصــ التعلــ
ــون بعــــض  ــد مــــن الطــــالب يواجهــ ــاك العديــ حتميــــة، إال أن هنــ
المشـكالت وهـو مــا قـد يعيـق فاعليــة التعلـيم اإللكترونـى، ولعــل 

 من أهم هذه المشكالت وأكثرها شيوعًا ما يلى:
 لجديد. صعوبة تقبل ا -1
المرتبطــــــة بشــــــبكة اإلنترنــــــت وأجهــــــزة ه المشــــــكالت التقنيــــــة -2

 الحاسوب ...إلى غير ذلك

 عدم إمكانية تنظيم الوقت. -3

 ضعف إتقان مهارات الحاسوب. -4

 عدم وجود الحافز نحو التعليم اإللكتروني.  -5

 عدم توافر الدعم الفني أو التقني. -6

ــية -7 ــارع فـــــــي المعـــــــايير القياســـــ  التحـــــــديث والتطـــــــور المتســـــ
العالمية، يحتاج إلى تعديل فى المقررات االلكترونية بشكل 

 مستمر.
 . قلة الوعى لدى المجتمع بأهمية التعليم اإللكترونى -8
بأن    -9 ال اإلعتقاد  اإللكتروني  بالتعليم  الخاصة  الشهادات 

 يعتد بها. 
 اختراق للمحتويات واالمتحانات. قد يحدث   -10

ل األساس  التعلم  نظريات  وَوضعت  األساليب هذا  فهم 
السنوات األخيـرة تنامى  التي يتعلم بها األفراد. وفي  المختلفة 
التكنولوجي   التطور  تواكب  للتعلم  نظريات  بانشـاء  االهتمام 
تحديث  إلى  دعى  مما  الحادث،  الكبيـر  والمعرفي  الرقمي 
مجاالت  نافس  الذى  المجال  ذلك  لتناسب  التعلم  نظريات 

يلى   وفيما  التقليدية،  هذه التعليم  من  لبعض  استعراض 
 النظريات كما يلي: 

نظريات   -1 أقدم  من  تعد  والتي  السلوكي:  التعلم  نظرية 
التعلم، وهي تؤكد على أن التعلم مرتبط بالتغير في سلوك 
بيئة   في  المتوافرة  للمؤثرات  اإلستجابة  خالل  من  الطالب 
التعلم, وما يؤخذ على تلك النظرية أن مؤيدوها قد أغفلوا  

بعض على    تأثير  بالتعلم  الخاصة  األخرى  المتغيرات 
 (. 2003التفكير.)الزغلول، 

ليس   -2 أنه  التربويين  من  العديد  يرى  المعرفية:  النظرية 
بالضرورة أن كل أنماط التعلم تغير السلوك، ومن ثم فإنه  
التعلم   نظرية  نشوء  إلى  أدى  مما  مالحظته,  يمكن 

أنها على  التعلم  عملية  إلى  تنظر  التى  عملية    المعرفي، 
والحافز,   والتجريد  واالنعكاس  التفكير  على  تشتمل 
االجتماعي   التعلم  أولهما:  نوعان  النظرية  هذه  وتتضمن 

 (. 2003والتعلم السلوكي )الزغلول،  
النظرية البنائية لبياجيه وبايرت: وتؤكد هذه النظرية على    -3

أنهم   حيث  والفعال،  األهم  العنصـر  هم  المتعلمين  أن 
ا ببناء  االستقبال يقومون  مجرد  وليس  بأنفسهم,  لمعرفة 

النموذج ثالث فئات وهي للمعرفة, ويتضمن هذا   :السلبي 
)عبد   المعلم  أدوار  و  التعلم   تقييم  التعلم,  أنشطة  تصميم 

 (.  2011الغفور،
أسست      التي  واألساليب  الطرق  تعكس  التعلم  فنظريات 

النظ التعليـم. فيالحظ أن  رية  عليها طريقة استخدام تقنيات 
التدريبية   كالبرامج  التقليدية  الحواسيب  استخدمت  السلوكية 
أما  للمستخدم,  منتظم  وأتاحت محتوى مرجعى  والتعليمية، 
الوسائط  واستخدمت  ذلك  من  فطورت  البنائية  النظرية 
...إلى غير ذلك من   والفيديو والخرائط  المتعددة كالصور 

ال في  النظرية  تلك  كانت  وقد  التقنى،  التعلم  سابق  وسائل 
 أفضل طريقة لعملية التعليم باستخدام برامج الحاسوب. 

النشط: تعد واحدة من أكثر وأهم النظريات   -4 التعلم  نظرية 
الحديثة فى التعلم، وتؤسس هذه النظرية إلى أن التفاعالت  
حيث  التعلم،  طرق  أفضل  هى  األنشطة  أو  والممارسات 

واالختبا فالمشاركة  العملية،  هذه  فعالية  من  رات تزيد 
والتدريبات وفقًا لهذه النظرية هى عناصر أساسية البد أن  

 (. 2008)بدير،تلتزم بها عملية التعليم اإللكترونى 
النظرية   النظرية الترابطية لسيمنز وداونز:  -5 تقوم فكرة هذه 

( الهادي  عبد  يذكر  مشاركة  2008كما  أساس  على   )
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الـ المساهمات في  المعرفة عن طريق   الطالب فى خلق 

Wikies والمدونات Blogs   اإلعالم وسائل  ومواقع 
ذلك   Social Media Sitesاالجتماعية   غير  إلى   .......

مستمرة  فالمعرفة  اإلنترنت،  عبـر  التواصل  أشكال  من 
بتغير  باستمرار  تتغير  المتعلم  استيعاب  ودرجة  ومتجددة، 
على   تعتمد  مفهومها  في  فالترابطية  المستمر،  المعرفة 

شبكات التي يستطيع المتعلم التفاعل معها,  توافر العقد وال
عبـر  المنتشرة  المعرفة  بأنها  النظرية  هذه  توصف  ولذلك 
المتعلم هنا تظهر من خالل   شبكة من االتصاالت وقدرة 
بنـاء واجتياز تلك الشبكات, ولذلك يرى الكثير من العلماء  
يرجع  وهذا  حديثة  تعلم  نظرية  أفضل  هى  الترابطية  أن 

 إلى:  
لتعلم فى الترابطية يقوم على أساس المعرفة واإلدراك أن ا   -1

 المكتسب من خالل إضافات الشبكات الشخصية.  
المتعلمين   -2 مشاركة  على  يعتمد  الترابطية  فى  التعلم  أن 

 والتعاون معهم في بيئة إلكترونية رقمية.
التطور    -3 عصر  ظل  في  التعلم  تفسر  أن  استطاعت 

التقليدي النظريات  عكس  لتلك  الرقمية,  مازال  أنه  إال  ة، 
بيئة  في  واالستخدام  للتصميم  قيمة  توجهات  النظريات 

  .التعلم الرقمي
االلكتروني   التعليم  مفهوم  استعراض  بعد  هنا  والخالصة 
وأهدافه وخصائصه وأنواعه وأبعاده ، والتحديات التي تواجهه  
والمنطلق النظري لعملية التعليم اإللكترونى, فإنه يمكن القول  

تحول المفاجئ وغير الُمخطط له نحو التعليم االلكتروني أن ال
إليه البعض علي أنه سُينتج تجربًة سيئة؛ نظًرا لغياب  ينظر 
إال   الالزمة,  االتصاالت  إمكانات  وتأمين  والتحضير  التدريب 
أن العديد من وجهات النظر تميل إلى تصور مستقبل يجمع 

ف االلكتروني  والتعليم  الُمباشر  التعليم  عليه بين  يطلق  يما 
في  التعليم  تكنولوجيا  حضور  سيزيد  إذ  الهجين(,  )التعليم 
عنصٍر   إلى  اإللكتروني  التعليم  ويتحول  التعليمية  العملية 

بالتأكيد   المزيج  لهذا  وسيكون  المدرسي،  التعليم  في  تكاملي 
 فوائده. 

اإللكتروني,  التعليم  السابقة  الدراسات  من  عدد  تناولت 
اسة اتجاهات المعلمين والطلبة معًا  والتي استهدف بعضها در 

 أو الطلبة فقط, ومن هذه الدراسات مايلى: 
الشناق  دراسة  -1 دومي  قسيم  بعنوان  (  2010)  وحسن 

المعلمين  التعليم  استخدام  نحو  والطلبة   )اتجاهات 
المدارس الثانوية األردنية(, والتي إستهدفت   في  اإللكتروني
المعلمين  على  التعرف   استخدام   نحو  والطلبة  اتجاهات 
  معلم   28علي عينة قوامها    العلوم.   في  اإللكتروني  التعليم

و  في  مجموعات  خمس  على  موزعين  طالب118ومعلمة 
في   مدارس  ثالث منها محافظة  للذكور   أربع الكرك، 

 اإلنترنت، ومجموعة خالل من تعلمت تجريبية مجموعات

أهم    .االعتيادية الطريقة بوساطة تعلمت ضابطة وكان من 
 ما يلى:  الدراسة تائج التى توصلت إليها تلكالن

 اإللكتروني، التعلم نحو المعلمين لدى إيجابية اتجاهات وجود  -أ

  على   المعلمين  لتقدير  الكلي  لحسابي·  المتوسط بلغ حيث
  من     3.76اإللكتروني    التعلم  نحو  االتجاهات  مقياس
 . 5.00أصل  

  الطلبة   اتجاهات  في  إحصائيا  دال  سلبي  تغير  حدوث  -ب
 الطلبة  عالمات  متوسط  حيث كان  اإللكتروني،  التعلم  نحو
  من   أعلى(  3.78)  التجربة  قبل  االتجاهات  مقياس  على

التجربة    بعد  المقياس  على   الطلبة  عالمات  متوسط
(3.33 ) . 
2-  ( خلس  وموسى  عوض  منير  بعنوان  2015دراسة   )

ببعض  وعالقته  بعد  عن  التعلم  تكنولوجيا  نحو  )اإلتجاه 
لدى الجامعات    المتغيرات  في  العليا  الدراسات  طلبة 

إستهدفت والتي  نحو   اإلتجاه  على   التعرف  الفلسطينية(. 
 لدى  المتغيرات  ببعض  وعالقته  بعد  عن  التعليم  تكنولوجيا

الجامعات  العليا  الدراسات  طلبة وأجريت    في  الفلسطينية، 
قوامها   عينة  ببرامج    يدرسون   وطالبة  طالب 91  علي 



 …مها السيد حرحش، ماجده محمود يوسف: إتجاهات طالب كلية الزراعة نحو التعليم اإللكترونى 

 

1163 

 الفلسطينية،  التربية بالجامعات  تكليا  في   العليا  الدراسات
 التي توصلت إليها ما يلى: وكانت أهم النتائج

  طلبة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق   عدم وجود  -أ
الفلسطينية  العليا  الدراسات  عن  التعلم  نحو  بالجامعات 

  والتقدير العام  التعليمي  والمستوى   الجنس  لمتغير  تبعا  بعد،
 ككل. األداة   مستوى  على

طلبة   استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود  -ب
 تكنولوجيا   نحو  الفلسطينية  بالجامعات  العليا  الدراسات
لمتغير  بعد  عن  التعلم  عن  التعلم   ولصالح  الجامعة  تبعا 

 .اإلسالمية الجامعة
3-  ( الشريف  محمد  )اتجاهات2016دراسة  بعنوان    طلبة   ( 

و   التعليم  نحو  شقراء  جامعة إستهدفتاإللكتروني(.    التي 
التعليم    نحو  شقراء  جامعة  طلبة  اتجاهات  على  التعرف

  الجامعة   طلبة  من(  366)  قوامها  علي عينة  اإللكتروني،
البكالوريوس،   في   يدرسون    تلك الدراسة   أسفرت  وقد   برامج 

 : التالية النتائج عن
 . إيجابية كانت اإللكتروني التعليم نحو الطلبة أن إتجاهات -أ
وجود   -ب   استجابات  في   إحصائية   داللة   ذات   فروق   عدم 

لمتغير  اإللكتروني  التعليم  نحو  الطلبة التخصص   تبعا 
 أدبي(.  )علمي،

  في   (  %5)مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود  -ج
اإللكتروني  نحو  الطلبة  استجابات  لمتغير   تبعا  التعليم 

 اإلناث.  أنثى( لصالح/الجنس )ذكر
4-  ( طرهيل  عامر  بعنو 2018دراسة  طلبة  (  )اتجاهات  ان 

االلكتروني(.  التعليم  نحو  القادسية  جامعة  التربية  كلية 
التربية  اتجاهات طلبة كلية  التعرف على  والتي إستهدفت 

االلكتروني التعليم  نحو  القادسية  جامعة  وأجريت   .  في 
قوامها   عينة  أبرز    60على  من  وكان  وطالبة.  طالب 

 النتائج التى توصلت إليها مايلى:
 إتجاه إيجابى بين الطالب نحو التعليم اإللكترونى. وجود  -1

يتعلق   -2 فيما  واإلناث  الذكور  بين  اختالفات  وجود  عدم 
 بإتجاهاتهم نحو التعليم اإللكترونى.

)علمى/    -3 العلمية  التخصصات  بين  اختالفات  وجود  عدم 
 إنسانى( فيما يتعلق باإلتجاهات نحو التعليم اإللكترونى.

المزي  -5 محمد  )دراسة  المحمادى  ومعن  بعنوان  2019نى   )
التعليم  إدارة  نحو  الثانوية  المرحلة  طلبة  )إتجاهات 
إستهدفت   والتي  المنورة(.  المدينة  منطقة  فى  اإللكترونى 
التعرف على إتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو إستخدام 
عينة   على  وأجريت  التعليم.  فى  اإللكترونى  التعليم  نظام 

وطا  390قوامها   )لبطالب  بواقع  و   202ة    148طالب 
 طالبة(. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها مايلى: 

نظام    -أ إستخدام  نحو  الطالب  لدى  إيجابية  إتجاهات  وجود 
 التعليم اإللكترونى فى التعليم. 

عدم وجود اختالفات بين الطالب تبعًا للنوع فيما يخص   -ب
 إتجاهاتهم نحو التعليم اإللكترونى.

ختالفات بين الطالب تبعًا لمتغير الفصل الدراسى  وجود ا  -ج
 فيما يخص إتجاهاتهم نحو التعليم اإللكترونى.

ومن المالحظ من استعراض الدراسات السابقة أن جميعها 
التي   الدراسات  ندرة  إلي  يشير  ما  وهو  مصر,  خارج  أجريت 
واتجاهات  عامة  بصفة  اإللكتروني  التعليم  موضوع  تناولت 

الجامعيي في  الطالب  خاصة  بصفة  اإللكتروني  نحوالتعليم  ن 
هذا  إجراء  استوجب  فقد  وعليه  العربية.  مصر  جمهورية 

انتشار وباء كورونا من البحث, باإلضافة إلي أن ما نتج عن  
هذا  إلجراء  منطلقًا  حتمًا  كانت  التعليمية  العملية  علي  آثار 

 البحث.

 الةراقة البحثية 
المت البحثية  الطريقة  الجزء  هذا  التعاريف يتضمن  فى  مثلة 

والمعالجة   البيانات  جمع  وأدوات  البحث  ومجاالت  اإلجرائية 
 الكمية للمتغيرات البحثية وأدوات التحليل اإلحصائى. 
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 أوال ب التعاراف اإلجرائيةب 
وهو عبارة عن   :اتجاهات الةالب نحو التعليم اإللكترونى  -

الموقف النفسى للطالب المبحوث حيال فكرة وطريقة التعليم  
حيال  المبحوث  ميل  درجة  عن  عبارة  هو  أو  اإللكترونى 

 فكرة وطريقة التعليم اإللكترونى من عدمه. 
 ثانيا ب مجاالت البح ب

( المجال الجغرافي: أجري هذا البحث بكلية الزراعة جامعة  1
الكلية درجة   البحيرة. وتمنح  دمنهور, والتي تقع بمحافظة 

متنوعة فى    فى العلوم الزراعية فى تخصصات   بكالوريوس
فنية   تخريج كوادر  في  وتساهم  المختلفة  الزراعة  مجاالت 
من   المختلفة  العلمية  الدرجات  على  الحاصلين  من 
كافة   فى  والدكتوراه  والماجستير  والدبلومات  البكالوريوس 

 المجاالت الزراعية التي تسهم فى خدمة المجتمع. 
أجري هذا البحث على طالب المستويين    ( المجال البشري:2

من   وهم  دمنهور  جامعة  الزراعة  بكلية  والرابع  الثالث 
وباء كوفيد   انتشار  منذ  االلكتروني  التعليم  تجربة  خاضوا 

( طالب وطالبة  1595حتي األن, والبالغ عددهم  ) 19 –
( البحث  شاملة  و  778يمثلون  الرابع    817بالمستوي 

بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار  تم  وقد  الثالث(،  بالمستوي 
بلغ   لمعادلة     180قوامها  منهم  وفقًا  وذلك  وطالبة  طالب 

Yamane. 1967  ،( 2017)سالمة. 
                (21+  N (e)/n  = N  )   

ــة المطلــــوب،  nحيــــث  ــم العينــ ــاملة، Nحجــ ــم الشــ ( e) حجــ
 . 0.07خطأ التقدير 

وقــد تــم الحصــول علــى البيانــات الميدانيــة الالزمــة لتحقيــق 
بعـــد أخـــذ موافقـــة عميـــد أهـــداف البحـــث عـــن طريـــق اإلســـتبيان 
 الكلية على جمع البيانات من الطالب.

الزمني:  3 المجال  خالل  (  من  البحث  هذا  بيانات  جمع  تم 
المقابالت الجماعية مع الطالب بقاعات الدروس النظرية  
الجامعي   للعام  األول  الدراسي  الفصل  خالل  بالكلية 

من    2020-2021 الفترة  حتى    10/2020/ 20فى 

أخذ كافة االجراءات االحترازية عند ، مع  10/11/2020
 س مقابلة الطالب المبحوثين
  ثالثا ب أدوات جمح البياناتب

أعدت إستمارة استبيان لجمع بيانات البحث واشتملت علي  
الشخصية   بالخصائص  يتعلق  أولها  األجزاء  من  عدد 
االجتماعية واالقتصادية واالتصالية والنفسية للطلبة والطالبات 

سرهم، وثانيها يتعلق بآراء الطالب المبحوثين في  المبحوثين وأ
تجربة التعليم اإللكتروني, وثالثها يتضمن بعض العبارات التي 
التعليم   نحو  المبحوثين  الطالب  اتجاه  لقياس  صممت 
علي   للتعرف  األسئلة  بعض  يتضمن  ورابعها  االلكترونى, 
والمشكالت   المبحوثين  الطالب  علي  كورونا  فيروس  تآثيرات 

تواجههم فى التعليم اإللكترونى. وفي البداية تم شرح فكرة  التى  
استمارات  توزيع  تم  ثم  المبحوثين  الطالب  علي  البحث 
لتدوين   الصحيحة  الطريقة  إلي  وإرشادهم  عليهم  االستبيان 

 استجاباتهم. 
 رابعا ب المعالجة الكمية للمتريرات البحثيةب

المبحوثين اتجاهات الطالب    والمتمثل فى المترير التابحب    -1
المتغير من خالل   التعليم اإللكترونى وتم قياس هذا  نحو 
مقياس مكون من سبع وعشرون عبارة تتعلق بهذا الشأن،  
وهي مجموعة عبارات إجابية كالتالي: المعلومات العلمية  
وقتى،  لى  بيوفر  اإللكترونى  التعليم  الوقت،  متوفرة طوال 

علم، ما عنديش التعليم اإللكترونى يزيد من رغبتى نحو الت
مشاكل فى التعليم اإللكترونى طالما أن النت متاح بشكل 
البحث واالطالع،  التعليم اإللكترونى يشجعنى على  جيد، 
التعليم   الدراسى،  المقرر  بينظم  اإللكترونى  التعليم 
بين  كورونا  فيرس  انتشار  تقليل  على  ساعد  اإللكترونى 

التع,  الطالب مبدأ  يعزز  اإللكترونى  المستمر، التعليم  ليم 
فى   العمل  فى  أرغب  جدا،  يناسبنى  اإللكترونى  التعليم 
عبر   التعلم  تخرجى،  بعد  اإللكترونى  التعليم  مجال 
اإلنترنت ساعدنى في حل كثير من المشكالت التي أعاني 
منها مع التعليم التقليدي، يساعدنى التعليم اإللكترونى فى 
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د استخدام  القدرة على استرجاع المعلومة فى أى وقت، أؤي
أساعد   بالجامعة،  التعليمية  المراحل  كافة  في  اإلنترنت 
اإلنترنت،   عبر  التعلم  في  لديهم صعوبات  الذين  زمالئي 
ومجموعة عبارات سلبية كالتالي: استخدام التكنولوجيا فى  
التعليم يشتت انتباه الطالب عن المادة العلمية، ال أفضل  

اإللكترونى التعليم  اإللكترونى،  للوقت،    التعليم  مضيعة 
التعليم اإللكترونى يقلل التفاعل بين الطالب والدكتور، ال  
الذين   الطالب  عليها  يحصل  التي  بالشهادات  أعترف 
يدرسون عبراإلنترنت، التعليم اإللكترونى ال يراعى الفروق  
التعليم اإللكترونى ال يضمن تكافؤ   الطالب،  الفردية بين 

اإللكترونى أكثر من  الفرص بين الطالب، سلبيات التعليم  
االجتماعي  الترابط  يضعف  اإللكترونى  التعليم  مميزاته، 
يقلل من درجة تحصيل   اإللكترونى  التعليم  الطالب،  بين 
يناسب  ال  اإللكترونى  التعليم  الدراسية،  للمواد  الطالب 
جماعى   عمل  أى  إجراء  يمكن  أنه  أعتقد  ال  تخصصى، 

الة التعلم عن  عن التعليم اإللكترونى، أشعر بالعزلة فى ح
من   موقفه  بتحديد  المبحوث  يقوم  حيث  اإلنترنت,  طريق 
يقابلها  كل عبارة )موافق، وموافق لحد ما، وغير موافق( 

،  2، و1( للعبارات الموجبة، و)1، و2، و3أوزان رقمية )
تراوحت  3و وبذلك  الترتيب.  على  السالبة  للعبارات   )

قد تم  درجة(، و   81  -27الدرجات النظرية للمقياس بين )
المتغير   لهذا  الثبات  من خالل    Reliabilityحساب درجة 

على  المبدئى  االختبار  إجراء  بعد  كرونباخ  ألفا  معادلة 
المتغير   15عدد   هذا  أظهر  وقد  إستبيان،  إستمارة  

 ( إلى  وصل  الثبات  من  عالى  وبلغت  0.908مستوى   .)
المتوسط الحسابى لهذا المتغير ) ( بانحراف  42.98قيمة 

قدر  )قياسى  الفعلية  11.096ه  الدرجات  وتراوحت   )
درجة كدرجة    75درجة كدرجة دنيا،    27للمقياس ما بين  

( المدى  قيمة  وكانت  تم   (.49عليا،  ذلك  على  وبناءا 
متدرجة  فئات  ثالث  إلى  خاللها  من  المبحوثين  تقسيم 
التالي:   النحو  التعبير عنها بقيم رقمية على  تصاعديا تم 

التعلي   43  -27م اإللكترونى من )ذوى اتجاه سلبي نحو 

درجة(، وذوى    59  –  44درجة(، وذوى اتجاه محايد من ) 
 درجة فأكثر(.   60اتجاه إيجابي من )

الميدانيةب    -2 البح   لعينة  ووصف  المرتقلة  المتريرات 
بلغت   الثالث   180والتي  المستويين  طالب  من  مبحوث 

موضح   هو  كما  دمنهور  جامعة  الزراعة  بكلية  والربع 
االجتماعية    , 1بجدول   الشخصية  من  عددًا  وتضم 

مجموعتين  إلي  مقسمة  والنفسية  واالتصالية  واالقتصادية 
من المتغيرات وفقًا لما سيتم تناوله في النتائج البحثية كما 

 يلى:
 وتضم خمسة متغيرات هي:المتريرات اإلسميةب  ( أ)
انثي(،    النو ب -1 )ذكر/  فئتين  إلي  المبحوثين  تقسيم  تم 

المتغير حيث اعطيت الدرجات  كمؤشر رقمي لقياس ه ذا 
(2 (، موضح  1(  هو  وكما  الترتيب.  علي  منهما  لكل   )

و  68.3فإن    1بجدول   إناثًا,  منهم  منهم   %31.7   %
 ذكورًا.

تــم تقســيم المبحــوثين إلــي فئتــين وفقــًا لمحــل  بمحتتل اإلجامتتة -2
إقامتهم )حضر/ ريف(، كمؤشر رقمي لقياس هـذا المتغيـر 

لكــــــل منهمــــــا علــــــي  (1) (،2حيــــــث اعطيــــــت الــــــدرجات ) 
ــدول  ــح بجـ ــو موضـ ــا هـ ــإن  1الترتيـــب. وكمـ ــن  %63.3فـ مـ

 بالريف.الطالب المبحوثين يقيمون  

وقـــد تـــم تقســـيم المبحـــوثين إلـــي فئتـــين  المرتتتتول الدراستتت ب -3
وفقــًا للمســتوي الدراســي ) الرابــع/ الثالــث (، كمؤشــر رقمــي 

( لكـل 1) (،2لقياس هذا المتغير حيث اعطيـت الـدرجات )
فــــإن  1تيــــب. وكمــــا هــــو موضــــح بجــــدول منهمــــا علــــي التر 

% مـــن الطـــالب المبحـــوثين مقيـــدين بالمســـتوي الدراســـي 50
 % منهم بالمستوي الدراسي الثالث.50الرابع, و

التخصـص األكـاديمى الـذى   التخيص الكادممى للةالتوب -4
ــدول  ــح بجــ ــو موضــ ــا هــ ــه الطالــــب. وكمــ ــإن  1ينتمــــى إليــ فــ

ــة  الطــــالب المبحــــوثين مــــوزعين علــــي التخصصــــات العلميــ
% 5% بقســــم علــــوم وتكنولوجيــــا األغذيــــة, و27.2كالتــــالي: 

ــداجني, و % بقســم األراضــي 8.3بقســم اإلنتــاج الحيــواني وال
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% بقســم االقتصــاد واإلرشــاد الزراعــي والتنميــة 20والميــاة, و
ــاتي, و17.6الريفيـــة, و ــاج النبـ ــم اإلنتـ ــم 22.8% بقسـ % بقسـ

 وقاية النبات.

وقـد  مع الدراسة ويقصد بها عمل الطالب    الحالة العمليةب -5
تم تقسيم المبحوثين علي فئتين وفقًا للعمـل بجانـب الدراسـة 
)ال يعمل/ يعمل(، كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير حيـث 

 ( لكـــــل منهمـــــا علـــــي الترتيـــــب. 1(،)2أعطيـــــت الـــــدرجات )
مــــن الطــــالب  %74.4فــــإن  1وكمــــا هــــو موضــــح بجــــدول 

 المبحوثين يعملون بجانب الدراسة.

طريقـة ب وتضم إحـد عشـر متغيـرا هـيب  المتريرات الكمية (ب)
التعليم التى يفضلها الطالب وطبيعة الجهاز المستخدم فى 
عمليــة الــتعلم اإللكترونــى وقــدرة الطالــب علــى التعامــل مــع 
اإلنترنت وبرامجه وتقييم الطالب لتجربة التعليم اإللكترونى 

ومهنـة التعليمى لرب األسـرة   وحجم أسرة الطالب والمستوى 
ــتوى الـــدخل األســـرى ومـــدي تـــوافر خدمـــة رب األســـرة  ومسـ

اإلنترنـــت وجودتهـــا واعتياديـــة اســـتخدام أســـلوب الـــتعلم عـــن 
 بعد والتأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار فيرس كورونا.

ــيم  طراقتتتة التعلتتتيم التتتتى مةنتتتلها الةالتتتوب -6 وقـــد تـــم تقسـ
المبحــــوثين وفقــــًا الســــتجاباتهم لــــذلك علــــي فئتــــين )التعلــــيم 

م اإللكترونـــى( كمؤشـــر رقمـــي لقيـــاس هـــذا التقليـــدى/ التعلـــي
( لكـل مـنهم علـي 2) (،1المتغير حيث أعطيت الدرجات )

ــا هــــو موضــــح بجــــدول  مــــن  %91.7أن  1الترتيــــب. وكمــ
الطالب يفضلون نظام التعليم التقليـدى )وجهـا لوجـه(، فـى 

 منهم فقط  يفضلون التعليم اإللكترونى. %8.3حين أن 

 التتعلم اإللكترونتىب طبيعة الجهاز المرتخد  فى عملية -7
وقد تم تقسيم المبحوثين وفقًا الستجاباتهم لذلك علـي فئـات 
)كمبيــــوتر/ هــــاتف محمــــول/ الب تــــوب / هــــاتف محمــــول 
ــاتف محمـــــول والب تـــــوب( كمؤشـــــر رقمـــــي  وكمبيـــــوتر/ هـــ

( , 2( ،)1لقيـــاس هـــذا المتغيـــر حيـــث أعطيـــت الـــدرجات )
( لكل منهم علي الترتيب. وكما هو موضح 5(, )4(, )3)

مــن الطــالب المبحــوثين يعتمــدون  %90.6فــإن  1بجــدول 
 علي الهاتف المحمول فى عملية التعلم اإللكترونى. 

قــيس  جتتدرة الةالتتو علتتى التعامتتل متتح اإلنترنتتت وبرامجتت ب -8
هذا المتغير مـن خـالل سـؤال الطالـب عـن مـا هـو تقيمـك 
لنفســك فيمــا يتعلــق باســتخدام اإلنترنــت والبــرامج الخاصــة 
بــالتعلم, وقــد تــم تقســيم المبحــوثين وفقــًا الســتجاباتهم لــذلك 

جيــــد( كمؤشــــر  علــــي ثــــالث فئــــات )ضــــعيف/ متوســــط /
(، 1رقمــي لقيــاس هــذا المتغيــر حيــث أعطيــت الــدرجات )

ــح 3(، )2) ــو موضـ ــا هـ ــي الترتيـــب. وكمـ ــنهم علـ ــل مـ ( لكـ
فقـــــط مـــــن الطـــــالب المبحـــــوثين  %40.6فـــــإن  1بجـــــدول 

 كانت قدرتهم ضعيفة في التعامل مع اإلنترنت وبرامجه. 

: وقــد تــم تقســـيم تقيتتيم الةالتتو لتجربتتتة التعلتتيم اإللكترونتتتى-9
ن وفقًا الستجاباتهم لذلك علي ثالث فئـات )غيـر المبحوثي

فعالة / فعالـة إلـى حـد مـا / فعالـة( كمؤشـر رقمـي لقيـاس 
( لكـل 3(، )2(، )1هذا المتغير حيث أعطيت الدرجات )

ــدول  ــح بجــ ــو موضــ ــا هــ ــي الترتيــــب. وكمــ ــنهم علــ أن  1مــ
% مــــــــــن الطــــــــــالب يــــــــــرون أن تجربــــــــــة التعلــــــــــيم  64.4

، فــــي حــــين يــــري اإللكترونــــي الســــابقة كانــــت غيــــر فعالــــة
ــد و 26.7% ــى حـ ــة إلـ ــت فعالـ ــا كانـ ــنهم أنهـ ــط  %8.9مـ فقـ

 يرون أنها كانت تجربة فعالة.

: تـــم قيـــاس هـــذا المتغيـــر باســـتخدام الـــرقم حجتتتم الستتترة -10 
 1الخــام لعــدد أفــراد أســرة المبحــوث. وكمــا هــو موضــح بجــدول 

 8إلـي  5من الطـالب المبحـوثين أسـرهم تتـراوح مـن  %80فإن  
 أفراد.
ــم ترميـــــز  :التعليمتتتتتى لتتتتترب الستتتتترة و  المرتتتتتت -11 ــد تـــ وقـــ

اســـــتجابات هـــــذين المتغيـــــرين كـــــاآلتى: أمـــــى، يقـــــرأ ويكتـــــب 
ــذ رقــــم  ــنخفض( يأخــ ــم 1)مــ ــط يأخــــذ رقــ ــامعى 2، متوســ ، جــ
فــــإن  1. وكمــــا هــــو موضــــح بجــــدول 3)عــــالى( يأخــــذ رقــــم 

من أولياء أمور الطالب المبحوثين حاصلون علـي   61.1%
 تعليم متوسط.
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 س وصف عينة البح  الميدانية والمتريرات المرتقلة 1جدول 

 %  ت  المتريرات المرتقلة  %  ت  المتريرات المرتقلة

 تقييم الطالب لتجربة التعليم اإللكترونى  -9 النوع -1

 64.4 116 غيرفعالة - 68.3 123 ثيأن  -

 26.7 48 فعالة إلى حد  -  31.7 57 ذكر -

 8.9 16 فعالة  -  100 180 إجمالي

 100 180 إجمالي محل اإلقامة  -2

 حجم األسرة  -10 63.3 114 بالريف -

 15.6 28 افراد 5اقل من  - 36.7 66 بالحضر -

 80.0 144 افراد  8: 5من   -  100 180 إجمالي

 4.4 8 أفراد فأكثر  8 -  المستوي الدراسي -3

 100 180 إجمالي 50 90 المستوي الثالث -

 المستوى التعليمى لرب األسرة  -11 50 90 المستوي الرابع -

 13.3 24 أمى - 100 180 إجمالي

 61.1 110 تعليم متوسط - التخصص األكاديمى للطالب  -4

 25.6 46 تعليم جامعي - 8.3 15 (1األراضى والمياه          ) -
 100 180 إجمالي 5 9 (3اإلنتاج الحيوانى          )  -
 مهنة رب االسرة  -12 27.2 49 (4علوم وتكنولوجيا األغذية) -
 15 27 لديه مشروع خاص - 20 36 (2اإلقتصاد واإلرشادالزراعى والتنمية الريفية )  -
 52.8 110 مهنة حرفية - 22.8 41 (5وقاية النبات                ) -
 32.2 46 مهنة حكومية - 17.6 30 (6اإلنتاج النباتى             ) -

 100 180 إجمالي 100 180 إجمالي
 مستوى الدخل األسرى  -13 الحالة العملية -5

 11.7 21 منخفض - 74.4 134 يعمل   -
 84.4 152 متوسط - 25.6 46 ال يعمل -

 3.9 7 مرتفع - 100 180 إجمالي
 100 180 إجمالي طريقة التعليم التى يفضلها الطالب -6

 مدي توافر خدمة االنترنت ومدى جودتها  -14 91.7 165 التعليم التقليدي -
 53.3 96 رديئة                            - 8.3 15 التعليم اإللكتروني -

 42.8 77 جيدة الى حد ما        - 100 180 إجمالي
 3.9 7 جيدة جدا  - جهاز المستخدم فى عملية التعلم اإللكترونى طبيعة ال -7

 100 180 إجمالي 90.6 163 هاتف محمول             -
 إعتيادية إستخدام أسلوب التعلم عن بعد  -15 3.3 6 كمبيوتر -
 1.7 3 دائماً  - 6.1 11 الب توب        - 

 36.1 65 أحياناً  - 100 180 إجمالي
 62.2 112 أبداً  - على التعامل مع اإلنترنت وبرامجه قدرة الطالب -8

 100 180 إجمالي 40.6 73 ضعيف -
 48.3 87 متوسط -

ــار فيـــــرس  -16 ــة عـــــن إنتشـــ ــأثيرات الســـــلبية الناتجـــ التـــ
 كورونا

 65 117 كبيرة - 11.1 20 جيده -
 26.7 48 متوسطة - 100 180 إجمالي

 8.3 15 محدودة - 
 100 180 إجمالي

 2020: إستيبان البحث، المصدر
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ــًا و مهنتتتتتة رب الستتتتترةب  -12 قـــــد تـــــم تقســـــيم المبحـــــوثين وفقـــ

ــة /  ــة حكوميـ ــات )ومهنـ ــالث فئـ ــذلك علـــي ثـ ــتجاباتهم لـ السـ
مهنـة حرفيــة / لديـه مشــروع خـاص( كمؤشــر رقمـي لقيــاس 

( لكــل 3(، )2(، )1هـذا المتغيـر حيـث أعطيـت الـدرجات )
 8فــان  1مــنهم علــي الترتيــب. وكمــا هــو موضــح بجــدول 

ــوثين يمت52و ــالب المبحـ ــور الطـ ــاء االمـ ــن اوليـ ــون % مـ هنـ
 مهن حرفية.

السر ب    -13 الدخل  المبحوثين وفقًا مرتو   تقسيم  تم  وقد 
متوسط/   )منخفض/  فئات  ثالث  علي  لذلك  الستجاباتهم 
أعطيت   حيث  المتغير  هذا  لقياس  رقمي  كمؤشر  مرتفع( 

( ) 2(،) 1الدرجات  وكما  3(،  الترتيب.  علي  منهم  لكل   )
من الطالب المبحوثين   %84.4فإن    1هو موضح بجدول

 رهم ذوي مستوي دخل متوسط.أس
وقــد تــم تقســيم  متتدل تتتوافر خدمتتة اإلنترنتتت وجودتهتتاب -14

المبحوثين وفقـًا السـتجاباتهم لـذلك علـي ثـالث فئـات )غيـر 
متــوافر / متــوافر ولكــن الخدمــة رديئــة / ومتــوافر والخدمــة 
جيـــدة( كمؤشـــر رقمـــي لقيـــاس هـــذا المتغيـــر حيـــث أعطيـــت 

ــا ( لكـــل مـــنهم علـــ3(،)2( ،)1الـــدرجات ) ي الترتيـــب. وكمـ
مــــــــن الطــــــــالب  %53.3فــــــــإن  1هــــــــو موضــــــــح بجــــــــدول 

 المبحوثين يعانون من أن خدمة اإلنترنت رديئة.
بعدب  -15 عث  التعلم  إسلوب  استخدا   تم   إعتيادمة  وقد 

تقسيم المبحوثين وفقًا الستجاباتهم لذلك علي ثالث فئات 
المتغير   هذا  لقياس  رقمي  كمؤشر  دائمًا(   / أحيانًا  )أبدًا/ 

)  حيث الدرجات  علي  3)  (،2(،)1أعطيت  منهم  لكل   )
بجدول   موضح  هو  وكما  من    %62.2فإن    1الترتيب. 

الطالب المبحوثين لم يسبق لهم أبدًا تجربة أسلوب التعلم  
 عن بعد. 

انتشار فيرس كوروناب    -16 الرلبية الناتجة عث  التأثيرات 
الطالب  استجابات  خالل  من  المتغير  هذا  قياس  تم 

نحو فيروس كورونا    المبحوثين  انتشار   : األتية  العبارات 

أثر سلبيا على دراستى، انتشار فيروس كورونا أثر سلبيا  
سلبيا   أثر  كورونا  فيروس  انتشار  النفسية،  حالتى  على 
سلبيا  أثر  كورونا  فيروس  انتشار  اليومية،  أنشطتى  على 
انتشار   وأصدقائى(،  )بأقاربى  االجتماعية  عالقاتى  على 

أثر  كورونا  تقسيم    فيروس  تم  وقد  و  ماديا،  أسرتى  على 
فئات  ثالث  علي  لذلك  الستجاباتهم  وفقًا  المبحوثين 
هذا   لقياس  رقمي  كمؤشر  كبيرة(  متوسطة/  )محدودة/ 

( الدرجات  أعطيت  حيث  منهم 3(،) 2(،)1المتغير  لكل   )
%    8.3, فإن  1علي الترتيب. وكما هو موضح بجدول  

التأثيرات   هذه  يرون  المبحوثين  الطالب  محدودة من 
% منهم    65% يرونها متوسطة  في حين يري    26.7و

 أنها كبيرة. 
 خامرا ب أدوات التحليل اإلحيائىب 

تحليل   فى  إحصائية  وأساليب  مقاييس  عدة  استخدام  تم 
المئوية،  النسبة  بينها  من  البحثية  األهداف  لتحقيق  البيانات 
المتوسط  مثل  والتشتت  المركزية  النزعة  مقاييس  وبعض 

و  تم  والمدى  كما  القياسى،  تحليل  االنحراف  مربع استخدام 
تمكاى كما  معنوية   ANOVAو  t-testاستخدام   ،  الختبار 

 الفروق بين خواص متغيرات البحث.

 النتائ  البحثية ومناجشتها 
فى هذا الجزء سوف يتم استعراض أهم النتائج التى توصل 

 إليها البحث، ومناقشتها:
 التعليم اإللكترونىب  إتجاهات الةالب المبحوثيث نحو -1

ال بالجدولأوضحت  والمبينة  البحثية  أن  2  نتائج   ،60.5  
% من الطالب المبحوثين كانت إتجاهاتهم سلبية نحو التعليم  

و نحو    31.7اإللكترونى،  إتجاهاتهم  كانت  الطالب  من   %
الذين   الطالب  نسبة  بلغت  بينما  محايده،  اإللكترونى  التعليم 

ن إجابي  إتجاه  مستوى  اإللكترونى  لديهم  التعليم  %    7.8حو 
 من إجمالى الطالب المبحوثين. و قد يعزى فى المقام األول  
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 التوزاح العدد  والنربى للةالب المبحوثيث وفقا  إلتجاهاتهم نحو التعليم اإللكترونى س2جدول 

 اإلنحراه المعيار   المتوسا الحرارى  %  العدد  تعليم اإللكترونى)درجة(إتجاهات الةالب المبحوثيث نحو ال

 60.5 109 سلبية 

42.98    11.096 
 31.7 57 محايده  

 7.8 14 إجابية 

 100 180 اإلجمالى 

 

إلى اعتياد الطالب المبحوثين خالل مراحلهم التعليمية السابقة  
استجاباتهم  توضحه  ما  وهو  التقليدى،  التعليم  نظام  على 

منهم يفضلون نظام    %91.7والتي تبين أن    1الواردة بجدول  
الت اإللكترونى، التعليم  التعليم  نظام  عن  لوجه(  )وجها  قليدى 

أن   حين  التعليم    %8.3فى  لنظام  بتفضيلهم  أقروا  فقط  منهم 
أن   أيضا  ذلك  ويؤكد  لم    % 62.2اإللكترونى،  الطالب  من 

يسبق لهم خوض تجربة التعليم عن بعد أو التعليم اإللكترونى  
أغراض   ألى  أو  السابقة  التعليم  مراحل  من  مرحلة  أى  فى 

رى كتعلم لغة جديدة أو اكتساب مهارة إلى غير ذلك، إال  أخ
)فترة   اآلن  إلى  والمستمرة  كورونا  جائحة  انتشار  فترة  خالل 

 إجراء هذا البحث(.
ذوى   المبحوثين  الطالب  أن  النتيجة  هذه  ومؤدى 
تعليمية  جهود  إلى  يحتاجون  والمحايدة  السلبية  اإلتجاهات 

لسلبية والمحايدة لتكون  إرشادية كبيرة لتغيير هذه اإلتجاهات ا
المرتبطة  العوامل  أهم  معرفة  ذلك  على  يساعد  وقد  إيجابية 
بهذه اإلتجاهات والعمل على دعمها وتعزيزها وكذا معرفة أهم 
التي  اإللكتروني  التعلم  تجربة  أثناء  واجهتهم  التي  المشكالت 

, والعمل علي  2020بدأت مع انتشار جائحة كورونا منذ عام 
 وهو ما ينتج عنه تغيرًا في إتجاهات الطالب تالفيها مستقبال

سلبيه  من  خصائصهم  فى  المتشابهين  وأقرانهم  المبحوثين 
 ومحايده إلي إيجابية نحو التعلم اإللكتروني. 

الخيائص  -2 بعض  واالجتماعية   عالجة  الشخيية 
المدروسة واالجتيادمة   والنةرية  باتجاهات   واالتيالية 

 ب المبحوثيث )درجة( نحو التعليم اإللكترون ب الةال

البالغة   الميدانية  البحث  عينة    180بإستعرض خصائص 
الزراعة   بكلية  والرابع  الثالث  المستويين  طالب  من  مفرده 
  1جامعة دمنهور, والمتغيرات المستقلة للبحث والمبينة بجدول  

والتي تمثلت في ستة عشر متغيرًا هي: الجنس ومحل اإلقامة  
العملية  و  والحالة  األكاديمى  والتخصص  الدراسي  المستوي 

وطريقة التعليم التى يفضلها الطالب وطبيعة الجهاز المستخدم  
مع  التعامل  على  الطالب  وقدرة  اإللكترونى  التعلم  عملية  فى 
اإللكترونى   التعليم  لتجربة  الطالب  وتقييم  وبرامجه  اإلنترنت 

والمستوى  األسرة  األ  وحجم  لرب  رب  سرة  التعليمى  ومهنة 
اإلنترنت  خدمة  توافر  ومدي  األسرى  الدخل  ومستوى  األسرة 
وجودتها و اعتيادية استخدام أسلوب التعلم عن بعد والتأثيرات 

 السلبية الناتجة عن انتشار فيرس كورونا. 

بين  العالقات  معنوية  إلختبار  كاى  مربع  تحليل  وبإجراء 
أظ فقد  التابع،  والمتغير  المستقلة  النتائج المتغيرات  هرت 

وجود عالقة معنوية بين إتجاهات   3البحثية والمبينة بالجدول  
  -كمتغير تابع    -الطالب المبحوثين نحو التعليم اإللكتروني  

التى   التعليم  طريقة  التالية:  المستقلة  المتغيرات  من  وكٍل 
اإلنترنت،   مع  التعامل  على  الطالب  قدرة  الطالب،  يفضلها 

التع لتجربة  الطالب  توافر  تقييم  مدى  السابقة،  اإللكترونى  ليم 
خدمة اإلنترنت وجودتها، التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار  
معامل  قيم  بلغت  حيث  مستقلة،  كمتغيرات  كورونا  فيروس 

كاى    ،  1.046،  1.278،  95.554،  95.57مربع 
 على الترتيب.4.325

ومن ناحية أخرى لم تظهر النتائج وجود أى عالقة معنوية 
ك التعليم بين  عملية  فى  المستخدم  الجهاز  طبيعة  من  ل 
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األسرة،   لرب  التعليمى  والمستوى  األسرة،  وحجم  اإللكترونى، 
استخدام   األسرة، واعتيادية  األسرة، ومستوى دخل  ومهنة رب 
إتجاهات  وبين  مستقلة  كمتغيرات  بعد  عن  التعليم  أسلوب 
تابع،   كمتغير  اإللكترونى  التعليم  نحو  المبحوثين  الطالب 

،  84.15،  3.003،  89.26حيث بلغت قيم مربع كاى لهم  
غير    71.296،  1.245،  34.282 قيم  وهى  التوالى  على 
 معنوية.

الطالب   كان  كلما  أنه  ذكرها  السابق  النتائج  ومؤدي 
التقليدى، وكلما   التعليم  التعليم اإللكترونى عن  يفضلون نظام 

ههم  توافرت لهم خدمة اإلنترنت بجودة جيدة كلما أصبح إتجا
إيجابيًا، اإللكترونى  التعليم  قدرة   نحو  زادت  كلما  وكذلك 

وبرامجه،  اإلنترنت  مع  بالتعامل  المتعلقة  الطالب  ومهارات 
اإللكترونى التعليم  نحو  إتجاهاتهم  أصبحت  أكثر    كلما 

. ويعزى ذلك إلى أن منظومة التعليم اإللكترونى تعتمد  إيجابية
لقدرة الجيدة على  وا  توافر خدمة اإلنترنتبشكل أساسى على  

اإللكترونية  والبرامج  والوسائل  واألدوات  األجهزة  استخدام 
المختلفة وكذلك إجادة توظيفها، فضاًل عن القابلية واالستعداد  
النفسى من قبل الطالب للتعامل مع ذلك األسلوب من أساليب 

 التعلم.  
تقييم  ارتفع  كلما  أنه  النتائج  أظهرت  أخرى  ناحية  من 

لتجربة فى    الطالب  كانت  والتى  السابقة،  اإللكترونى  التعليم 

، كلما كانت إتجاهاته    2020/ 2019العام الجامعى الماضى  
نحو التعليم اإللكترونى، ويرجع ذلك إلى أن التجارب    إيجابية

األفراد.  إتجاهات  طبيعة  تحديد  فى  كبير  تأثير  لها  السابقة 
بية الناجمة  وأخيرًا أظهرت النتائج أنه كلما إزدادت اآلثار السل

)كوفيد   كورونا  فيروس  انتشار  الطالب 19-عن  علي   )
اإللكترونى   التعليم  نحو  إتجاهاتهم  كانت  كلما  المبحوثين 

الموقف  إيجابية الطالب نحو  إتجاه  تأثر  إلى  ، وقد يعزى هذا 
بعدة  تقليدى  أو  بعد  عن  أكان  سواء  عام  بشكل  التعليمى 

واالقتصادي االجتماعية  العوامل  منها  والصحية  عوامل  ة 
،  باإلضافة إلى أن كلية الزراعة من الكليات العمليةوالنفسية.  

التي يعتمد نظام التعلم فيها على النظام التقليدى )أى التعليم  
وجهًا لوجه(، نظرًا لطبيعة المحتوي الدراسي والدروس العملية,  
نظم  كأحد  واعتماده  اإللكتروني  التعليم  نظام  دمج  كان  وإن 
التعليم بالكلية كان مخطط له ضمن رسالة ورؤية الكلية، إال  

تخطيط واإلعداد، وجاء اإلنتشار أن هذا األمر كان فى طورال
المفاجىء لجائحة كورونا فأدى إلى فرض تطبيق نظام التعليم 
بشكل  التعليمية  المنظومة  إرباك  إلى  أدى  مما  اإللكتروني، 
فى  اإللكتروني  التعليم  نظام  إلى  التحول  أن  ذلك  عام، 
تكنولوجية   تحتية  بنية  وجود  يتطلب  عامة  بصفة  الجامعات 

باإل جدًا،  اإلمكانيات  عالية  توافق  ضرورة  إلي  ضافة 
 التكنولوجية لدي الطالب أيضا. 

 س  يم مربح كا  للعالجة ريث المتريرات المدروسة ودرجات إتجاهات الةالب المبحوثيث نحو التعليم اإللكترونى  3جدول 

 مرتو  المعنواة   يمة مربح كا   المتريرات المرتقلة   

 0.000 95.57 طريقة التعليم التى يفضلها الطالب 1

 0.109 89.26 فى عملية التعلم اإللكترونىطبيعة الجهاز المستخدم   2

 0.047 95.554 قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت وبرامجه  3

 0.000 1.278 تقييم الطالب لتجربة التعليم اإللكترونى السابقة  4

 0.419 3.003 حجم األسرة  5

 0.197 84.158 المستوى التعليمى لرب األسرة  6

 0.597 34.282 مهنة رب األسرة  7

 0.179 1.245 مستوى دخل األسرة  8

 0.011 1.046 مدي توافر خدمة االنترنت وجودتها  9

 0.567 71.296 اعتيادية إستخدام أسلوب التعلم عن بعد 10

 0.014 4.325 التأثيرات السلبية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا   11
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الةالب   -3 إتجاهات  درجات  متوسةات  ريث  الةرو  

التعليم  نحو  دمنهور  جامعة  الزراعة  برلية  المبحوثيث 
اإللكترونى تبعا  للجنم ومحل اإلجامة والمرتول الدراس   

  والتخيص الكادممى و الحالة العمليةب
اختب إجراء  درجات تم  متوسطات  بين  الفروق  معنوية  ار 

إتجاهات الطالب المبحوثين تبعًا لخمسة متغيرات إسمية من 
)ذكر/أنثي(   الجنس  وهي:  المدروسة  المستقلة  المتغيرات 
الدراسي)الثالث/   والمستوي  حضر(  )ريف/  اإلقامة  ومحل 
التعليم   نحو  العملية  والحالة  األكاديمى  والتخصص  الرابع( 

 مايلي: t- test د أظهرت نتائج إجراء اختبار اإللكترونى، وق
الةرو   )أ(   معنواة  إتجاهات  اختبار  درجات  متوسةى  ريث 

الزراعة جامعة   المبحوثيث برلية  اللكور واإلناث  الةالب 
اإللكترون  التعليم  نحو  بجدول   بينت  بدمنهور  النتائج 

لصالح  4) واإلناث  الذكور  بين  معنوية  فروق  وجود   )
بالنسبة   التعليم الذكور  نحو  )اإلتجاه  التابع  للمتغير 

( قيم  كانت  حيث  قيمة t   )4.863اإللكترونى(،  * وهى 
. وقد تعزى هذه  0.029ذات داللة إحصائية عن مستوى  
ة  يلمه عنافة إلى أضاإلبالنتيجة إلى أن التعليم اإللكترونى 

بعدد   تتأثر  أيضًا،  إنسانية  عملية  فهو  إلكترونية،  تعليمية 
ال المتغيرات  الطالب  تستي  تمن  اكهدف  وفق  ه تاهاتجل 

المنطقى أن  مه، فتوقدار  اتن  اهات تجظهر إختالفات في 
ل مرة  لصالح  صالطالب،  وأخرى  الذكور  الطالب  الح 

ان  مر الز مة على  نتيجم هذه الميعتن ال يمكن  كاإلناث، ول
ها عدة عوامل يل وتتفاعل فخداتتعلم  تة البيئان، ألن  مكوال
 اهات الطالب.تجلى ا د عيعبب أو ين قر مر ثؤ تقد 

الةرو  )ب(   إتجاهات    إختبار معنواة  ريث متوسةى درجات 
الزراعة   برلية  المبحوثيث  والحنرايث  الراةييث  الةالب 

اإللكترون  التعليم  نحو  دمنهور  أجامعة  النتائج  ب  ظهرت 
الريفيين    5  بجدول الطالب  عدم وجود فروق معنوية بين 

اإللكتر  التعليم  نحو  إلتجاهاتهم  بالنسبة  ونى والحضريين 
وهى قيمة غير معنوية. وقد   0.389( tحيث كانت قيمة )

والحضريين   الريفيين  الطالب  أن  إلى  النتيجة  هذه  ترجع 
فالغالبية   اإللكترونى،  التعليم  نحو  اإلتجاهات  نفس  لديهم 
منهم يفضلون نظام التعليم التقليدى عن التعليم اإللكترونى 

 م. نظرًا لتعودهم علي األسلوب التقليدي في التعل

رتيث متوستةى درجتات إتجاهتات   )ج( إختبار معنواتة الةترو  
الةتتالب المبحتتوثيث برليتتة الزراعتتة جامعتتة دمنهتتور نحتتو 

 تبـــينب التعلتتتيم اإللكترونتتت  تبعتتتا  للحالتتتة العمليتتتة للةتتتالب
عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين الطــالب  6النتــائج بجــدول 

ــذين يعملــــون بجانــــب الدراســــة والــــذين اليعملــــون بالنســــبة  الـ
ــابع للم ــر التـ ــى(تغيـ ــيم اإللكترونـ ــو التعلـ ــاه نحـ ــث ، )اإلتجـ حيـ

وهى قيمة غير معنوية، وقد تعزى   1.839(   tكانت قيم )
يعملون بجانب الدراسة والذين هذه النتيجة إلى أن الطالب 

لديهم نفس المسـتوى مـن اإلتجاهـات نحـو التعلـيم   اليعملون 
قليدى اإللكترونى، فغالبية الطالب يفضلون نظام التعليم الت

عــن التعلـــيم اإللكترونــى. وهـــذا يرجـــع إلــى أن قـــرار إغـــالق 
الجامعــات جــاء مفاجئــًا دون أن يكــون هنــاك تــدريب مســبق 
ــي وكـــــذلك تـــــدريب  ــالب علـــــى نظــــام التعلـــــيم اإللكترونــ للطــ
وتنمية مهارات أعضاء هيئـة التـدريس أنفسـهم حـول تطبيـق 

 نظام التعليم اإللكتروني.

المبحتتوثيث نحتتو التعلتتيم  س نتتتائ  إختبتتار معنواتتة الةتترو  رتتيث متوستتةى درجتتات إتجاهتتات الةتتالب التتلكور واإلنتتاث4جتتدول 
 اإللكترون 

 المترير التابح 

 المتوسا الحرارى 

t- Sig   النو 

 إناث  ذكور 

 0.029 * 4.863 41.79 45.59 اإلتجاه نحو التعليم اإللكترونى)درجة(
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الةرو    معنواة  إختبار  درجات    ريث)د(  متوسةى 

جامعة   الزراعة  برلية  المبحوثيث  الةالب  إتجاهات 
تواهم الدراس ب  دمنهور نحو التعليم اإللكترون  تبعا  لمر

بجدول    أظهرت بين   7النتائج  معنوية  فروق  وجود  عدم 
التابع              للمتغير  بالنسبة  والرابع  الثالث  المستوي  طالب 

اإللكترونى( التعليم  نحو  )،  )اإلتجاه  قيم  كانت  (  tحيث 
النتيجة   2.054 هذه  تعزى  وقد  معنوية،  غير  قيمة  وهى 

أن طالب   الثالث والرابع  إلى  نوعية  المستوي  نفس  لديهم 
فهم اعتادوا على نظام    اإلتجاهات نحو التعليم اإللكترونى،

ا النظام  تقبل  على  قادرين  وغير  التقليدى،  لجديد  التعليم 
على   يعتمد  تعليمي  نظام  علي  تعودوا  فقد  الصورة  بهذه 

عليها الحصول  فى  المشاركة  دون  المعلومة  مما ،  تلقين 
أفقدهم التفاعل، باإلضافة إلي أن جميع المقررات لها شق 
تطبيقى، يصعب فهمه إال من خالل التفاعل المباشر مع 
عضو هيئة التدريس. وهو ما نتج عنه ضعف إتجاهاتهم  

 نظام التعليم اإللكترونى.  نحو
الختبار معنواة الةرو  ريث    ANOVA )و( اختبار التباخث   

برلية  المبحوثيث  الةالب  إتجاهات  درجات  متوسةات 
تبعا   اإللكترون   التعليم  نحو  دمنهور  جامعة  الزراعة 

الكادممىب   بجدول  للتخيص  النتائج  وجود    ( 8)بينت 
فيم المختلفة  التخصصات  بين  معنوية  يتعلق فروق  ا 

( Fباإلتجاهات نحو التعليم اإللكترونى، حيث كانت قيمة )
مستوى    3.242 عند  معنوية  قيمة  وهى  وقد  0.01*   ،

العلمي  المحتوي  طبيعة  اختالف  إلى  النتيجة  هذه  تعزى 
التخصصات   التى تدرس فى كل تخصص من  للمقررات 
طريقة  في  االختالف  إلى  باإلضافة  وشعبها،  األكاديمية 

الم حتوي العلمي التى تم إتباعها من قبل أعضاء  معالجة 
المحتوى   توصيل  فى  تخصص  كل  فى  التدريس  هيئة 
المباشر مع  للتواصل  قام بإنشاء قنوات  فالبعض  العلمى، 
كقنوات  التعليمية  بالمنصات  يسمى  فيما  أو  الطالب 

روسوفت تييم والتي يعالج فيها  وميك     اليوتيوب، والزووم، 
بوربوينت  أو  فيديوهات  صورة  في  العلمي  المحتوي 
المحتوي  معالجة  على  اعتمد  والبعض  بالشرح،  مصحوبًا 

صورة   فى  يعزي (،  Wordو)  (PDF)العلمي  قد  ما  وهو 
نحو  المبحوثين  الطالب  اتجاهات  بين  تفاوت  وجود  إليه 

   التعليم اإللكتروني.  

لتيم المبحتوثيث نحتو التع نتائ  إختبار معنواتة الةترو  رتيث متوستةى درجتات إتجاهتات الةتالب التراةييث والحنترايث س5جدول  
  اإللكترون 

 المترير التابح 

 المتوسا الحرارى 

t- Sig  محل اإلجامة 

 راف  حنر 

 0.534 0.389 42.90 43.12 اإلتجاه نحو التعليم اإللكتروني )درجة(

 المبحوثيث نحتو التعلتيمإتجاهات الةالب الةرو   س نتائ  إختبار معنواة الةرو  ريث متوسةى درجات إختبار معنواة  6جدول  
 لحالة العملية للةالب تبعا  ل اإللكترون 

 المترير التابح 

 المتوسا الحرارى 

t- Sig لحالة العملية ا 

 ال معمل  معمل 

 0.177 1.839 42.47 44.48 اإلتجاه نحو التعليم اإللكترونى )درجة(
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نحتتو التعلتتيم اإللكترونتت  تبعتتا  س نتتتائ  إختبتتار معنواتتة الةتترو  رتتيث متوستتةى درجتتات إتجاهتتات الةتتالب المبحتتوثيث 7جتتدول 
 لمرتواهم الدراس 

 المترير التابح 

 المتوسا الحرارى 

t- Sig   المرتول الدراس 

 الرابح  الثال  

 0.154 2.054 44.28 41.87 (اإلتجاه نحو التعليم اإللكترونى )درجة

رتيث متوستةات درجتات إتجاهتات الةتالب المبحتوثيث برليتة  إلختبتار معنواتة الةترو  ANOVA نتائ  إختبتار التبتاخث س 8 جدول
 الزراعة جامعة دمنهور تبعا  للتخيص الكادممى

 المترير التابح 
 التخيص الكادمم   

المتوسا  
 الحرارى

اإلنحراه  
 المعيار  

F Sig. 

اإلتجاه نحو التعليم اإللكترونى  
 )درجة( 

 13.155 49.25 الزراعية  واالجتماعية العلوم االقتصادية برنامج

3.242 * 0.003 

 10.079 38.75 والمياه االراضى برنامج
 10.494 41.67 النباتي  اإلنتاج برنامج
 10.182 42.62 النبات  وقاية برنامج
 9.301 40.36 واأللبان  األغذية وتكنولوجيا علوم برنامج
 5.568 37.00 والداجنى  الحيواني اإلنتاج برنامج

 
الت  -4 المشرالت  برلية  أهم  المبحوثيث  الةالب  تواج   ى 

 الزراعة جامعة دمنهور فى التعليم اإللكترونىس

 ( بجدول  النتائج  التى  9كشفت  المشكالت  أهم  أن  عن   )
ترتيبها   اإللكترونى جاء  التعليم  فى  المبحوثين  الطالب  تواجه 

من الطالب المبحوثين أن عدم التدريب    % 66.1كالتالى: أقر 
التعليم نظام  على  قبل  استفادتهم   من  نسبة  جعل  اإللكترونى 

منهم أن استخدام التكنولوجيا فى   %65.6منه معدومة, ويري  
أفاد   كما  العلمية,  المادة  انتباههم عن  يشتت    % 62.8التعليم 

منهم أن اسلوب التعليم االلكترونى المتبع ليس به ما يحفزهم 
التعلم, وأشار   المبحوثين إلي عدم    % 61.1نحو  من الطالب 

تهم تنظيم وقتهم ومتابعة التعليم االلكتروني, في حين  إستطاع
يستطيعون    % 57.8ذكر   ال  أنهم  المبحوثين  الطالب  من 

االسلوب  علي   لتعودهم  االلكترونى  التعليم  مع  التكيف 
فهم   علي  القدرة  عدم  عنه  نتج  ما  وهو  التعليم  فى  التقليدي 

ويفيد   العلمية,  بالكل   %45.6المادة  التواجد  عدم  أن  ية  منهم 
العلمية,   المادة  يجعلهم غير منضبطين فى مراجعة وإستذكار 

من الطالب المبحوثين أنهم ال يملكون     %45في حين يشير  
من   يمكنهم  الجودة  عالى  محمول  تليفون  أو  حاسوب  جهاز 
 استخدام البرامج المختلفة للتعليم اإللكترونى بسهوله ويسر, 

ارة الكافية للتعامل مع  منهم أنهم ليس لديهم المه %43.9وأفاد  
إلي عدم   اإللكترونية, باإلضافة  التعليمية  التكنولوجيا والبرامج 

بنسبة   أو ضعفها  اإلنترنت  يري  %39.4توفر خدمة  واخيرا   ,
الذاتى    37.8 التعلم  صعوبة  المبحوثين  الطالب  من   %

 للمقررات الدراسية.   
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 بات الةالب المبحوثيث وفقا  لهم المشرالت التى تواجههم فى التعليم اإللكترونى التوزاح التكرار  والنرب  الستجا س9جدول  

 المشرالت التى تواج  الةالب فى التعليم اإللكترونى   
 %   التكرار  %   التكرار  %   التكرار  اإلجمالى  ال توجد  توجد احيانا   توجد 

 180 %18.3 33 %43.9 79 %37.8 68 صعوبة التعلم الذاتى للمقررات الدراسية. 1

 180 %10.6 19 %50 90 %39.4 71 عدم توفر خدمة اإلنترنت فى منطقتى أو ضعفها  2

3 
والبرامج   التكنولوجيا  مع  للتعامل  الكافية  المهارة  لدى  ليس 

 التعليمية اإللكترونية 
79 43.9% 70 38.9% 31 17.2% 180 

4 

يمكننى   الجودة  عالى  تليفون  أو  لدى جهاز حاسوب  ليس 
بسهوله    من اإللكترونى  للتعليم  المختلفة  البرامج  استخدام 

 ويسر.

81 45% 45 25% 54 30% 180 

5 
مراجعة   فى  منضبط  غير  يجعلنى  بالكلية  التواجد  عدم 

 وإستذكار المادة العلمية.
82 45.6% 40 22.2% 58 32.2% 180 

6 

علي    لتعودي  االلكترونى  التعليم  مع  التكيف  أستطيع  ال 
التقل المادة  االسلوب  افهم  قادر  )مش  التعليم  فى  يدي 

 العلمية(

104 57.8% 62 34.4% 14 7.8% 180 

7 
الدراسية   المقررات  لمتابعة  وقتى   تنظيم  أستطيع  ال 

 إلكترونياً 
110 61.1% 37 20.6% 33 18.3% 180 

8 
اسلوب التعليم االلكترونى المتبع  ليس به ما يحفزنى نحو  

 التعلم 
113 62.8% 39 21.7% 28 15.5% 180 

9 
التكنولوجيا   التعليم استخدام  المادة    فى  عن  انتباهى  يشتت 

 العلمية 
118 65.6% 34 18.9% 28 15.5% 180 

10 
جعل   اإللكترونى  التعليم  نظام  على  قبل  من  تدربى  عدم 

 نسبة استفادتى منه معدومة 
119 66.1% 39 21.7% 22 12.2% 180 

 

 التوصيات 

يوص فإنه  نتائج  من  البحث  إليه  توصل  ما  ضوء  ى فى 
 باآلتى:  

التعليم والتعلم    -1 توفير بيئة تعليمية تفاعلية غنية بمصادر 
بما يضمن الجمع بين أكثر من أسلوب فى التدريس، مما  
التعليم   نحو  الطالب  لدى  إجابية  إتجاهات  يحقق 

 اإللكترونى.
التكنولوجيا    -2 توفير بيئة تعليمية تقنية تعمل على توظيف 

ع أهداف  تحقيق  على  يساعد  والتعلم،  بشكل  التعليم  ملية 
من خالل تجهيز بنية تحتية للتعليم اإللكتروني تتمثل فى 
توفير كوادر بشرية مدربة، وأجهزة تكنولوجية، وبرمجيات  

 ودعم فنى ومالى. 
التعلم    -3 مهارات  على  الطالب  لتدريب  عمل  ورش  عقد 

واإلنترنت  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  وكيفية  الذاتى،  
 علم. فى عملية الت

التعليم    -4 نظام  مع  تتناسب  تعليمية  لبنية  التأسيس 
بتشجيع   تبدأ  الدراسات  اإللكتروني،  من  العديد  إجراء 

الجامعة   قبل  من  إجرائها  فى  والمساهمة  بل  والبحوث 
اإللكتروني،   التعليم  وفاعلية  كفاءة  مدى  على  للتعرف 
فى   االستمرار  دون  تحول  التى  المعوقات  أهم  وتحديد 

 جل تطويره والنهوض به.تطبيقه من أ
للطالب    -5 بالنسبة  اإللكترونى  التعليم  أهمية  على  التأكيد 

للنموذج  يعد  فلم  التدريس،  هيئة  بالنسبة ألعضاء  وكذلك 
التقليدى للتعليم والقائم على الحفظ والتلقين دورًا فعااًل فى 
فى   التكنولوجيا  توغل  ظل  فى  خاصة  التعليمية،  العملية 

الحياة،   مجاالت  الذى  كل  دياألمر  إلى ضرورة  ج  مدعو 
التكنولوجيا بوسائلها وأجهزتها المختلفة في عملية التعليم،  

أجل   من  نموذج  يقد توذلك  الظروف  يد جم  يالئم  د 
التعليمية والعصرية، ويتناسب مع خصائص  والمستجدات 
سوق  متطلبات  وكذلك  ومقرراتهم  وإتجاهاتهم  الطالب 

 العمل.
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التغيير    -6 قبول  ثقافة  الطالب  نشر  يعد  فلم  الطالب،  لدى 
هو ذلك الشخص الحافظ للمعلومة والمتلقى لها، بل البد 
أن يكون باحثًا عنها مكتشفًا لها، وقادر على تفسيرها وهو 

 ما سوف ينمي لدي الطالب مهارات االبداع واالبتكار. 
بما   -7 ومعالجتها  الدراسية  المقررات  لمحتوي  مراجعة  عمل 

وتق متطلبات  مع  وذلك  يتناسب  اإللكتروني،  التعليم  نيات 
قبل   من  واالستفادة  التفاعل  عملية  تسهيل  يمكن  حتى 

 الطلبة بالمحتوى التعليمى المعروض عليهم إلكترونيًا.
إعداد برمجيات معدة مسبقًا خاصة بكل مقرر على حده،    -8

تتالئم مع خصائص هذا المقرروتحقق اإلستفادة القصوى  
 من المحتوى العلمى له . 

راسة الجامعة لفكرة توفير أجهزة حاسوب مدعمة بكافة  د  -9
البرامج الالزمة للعملية التعليمية بأسعار مخفضة للطالب 

 وكذلك أعضاء هيئة التدريس. 
إتفاق مع إحدى شركات اإلتصاالت من    -10 الجامعة  عقد 

أجل توفير خدمة إنترنت جيدة بجودة وكفاءة عالية تكون 
ي عملية التعليم اإللكتروني مقصورة فقط على االستخدام ف

 والدخول للمنصات التعليمية، وتخضع لرقابة الجامعة. 
الجامعيين   -11 للطالب  الجيد  باإلعداد  االهتمام  ضرورة 

فيما  خاصة  بصفة  الزراعة  كلية  وطالب  عامة  بصفة 
يتعلق بتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد لديهم, السيما 

ول الرقمي الذي تسعي إليه  أن هؤالء الطالب هم نواة التح
الزراعة, وهو   الدولة وبصفة خاصة قطاع  كافة قطاعات 
وعلي   عديدة  زراعية  مجاالت  في  طفرة  يحدث  سوف  ما 

 رأسها مجال االرشاد الزراعي. 
 

 المراجح
أبــو شــخيدم, ســحر, خولــة عــواد، شــهد خليلــة، عبــد هللا العمــد، 

ل (: " فاعليــة التعلــيم اإللكترونــي فــي ظــ2020نــور شــديد)
انتشــــار فيــــروس كورونــــا مــــن وجهــــة نظــــر المدرســــين فــــي 

ــة(,  ــة فلســـطين التقنيـــة )خضـــوري(", )نســـخة إلكترونيـ جامعـ
 رابط الموقع:

 https://staff.najah.edu/media/published_research/ تــــــــــــــم .
 .2021يناير  27ع عليه فياإلطال

(: المشروعات الصغيرة )مفهوم تطبيقـى(, 2006البنا، جالل )
 الطبعة األولى, الندى للطباعة, طنطا, ج.م.ع.

. دار الشـروق 1(: نظريات الـتعلم. ط.2003الزغلول، عماد.)
 للنشر والتوزيع.عمان. االردن.

 (: الســلوك اإلنســاني فــي اإلدارة, مكتبــة1973الســلمي, علــي )
 غريب, القاهرة.

( : الثقافــة والشخصــية, بحــث 1984الســاعاتي، ســامية حســن)
 في علم االجتماع الثقافي, دار النهضة العربية, بيروت. 

(: اتجاهـــــات طلبـــــة جامعـــــة 2016الشـــــريف، محمـــــد حـــــارب )
شقراء نحو التعلـيم اإللكترونـي، مجلـة كليـة التربيـة، جامعـة 

 ل.، الجزء الثالث( أبري168األزهر، عدد: )

ــن علـــى أحمــــد ) ــي، حسـ ــد ودومـ ــيم محمـ ــناق، قسـ (: 2010الشـ
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اإللكترونـــي فـــي المـــدارس الثانويـــة األردنيـــة، مجلـــة جامعـــة 

 (.2+1، عدد )26دمشق، مجلد 
ــات  ــة للمعلومـ ــبكة العالميـ ــاريخ( الشـ ــدون تـ ــالح )بـ العطيـــوي، صـ

د في عصر العولمـة لتعزيـز والنظرية البنائية، كنموذج جدي
ــي  ــادة فـــ ــة التعليميـــــة، ودور القيـــ ــتعلم فـــــي البيئـــ ــيم والـــ التعلـــ
ــات التعليمية,)نســــــخة إلكترونيــــــة(, رابــــــط الموقــــــع:   المؤسســـ

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf ,عليــــه فــــي  تــــم اإلطــــالع
 .2020نوفمبر  27

ــادى ) ــد ومعـــــن عـــــاطف المحمـــ ــد فهـــ (: 2019المزينـــــى، محمـــ
إتجاهــــــــات طلبــــــــة المرحلــــــــة الثانويــــــــة نحــــــــو إدارة التعلــــــــيم 
اإللكترونــى" كالســيرا" فــى منطقــة المدينــة المنــورة، المــؤتمر 

ــة  19العلمـــى  ــالى، المملكـ ــيم العـ ــة، وزارة التعلـ ــادة الطلبـ بقيـ
 العربية السعودية. 

https://staff.najah.edu/media/published_research/2020/06/20/%D9%81%D8)
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research%20Library/%D9%86%D8%AF%D9
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(: الزراعة استخدام التحول الرقمى علـى 2020ابع, )اليوم الس
)نسـخة  ,تطبيقات تكنولوجيـا االستشـعار للخـدمات الزراعيـة

, تـم  /https://www.youm7.com:رابـط الموقـع, إلكترونيـة(
 .2021فبراير  27اإلطالع عليه في 

( الـــتعلم النشـــط، دار المســـيرة للنشـــر  2008بـــدير ، كريمـــان )
 عمان .والتوزيع والطباعة، 
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(: محاضــرات فــى طــرق  2017ســالمة، فــؤاد عبــد اللطيــف )
 .جامعة دمنهور –البحث االجتماعى 

(: 1999شــربي, فاطمــه عبــد الســالم, وفــاء أحمــد أبــو حليمــة )
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ــة العلميـــة  ــة بهـــا, المـــؤتمر الرابـــع للجمعيـ والعوامـــل المرتبطـ
لإلرشــــــــاد الزراعــــــــي)دور اإلرشــــــــاد الزراعــــــــي فــــــــي تنميــــــــة 

 21-20المشــروعات الزراعيــة الصــغيرة للشــباب الريفــي(, 
 أكتوبر.

(: الباثولوجيــــا االجتماعيــــة والمشــــكالت 2001شــــقير, زينــــب )
 لو المصرية ، القاهرة.المعاصرة، مكتبة االنج
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كليـة التربيـة فـي جامعــة القادسـية نحـو التعلـيم االلكترونــي، 

ــية،  ــة القادســ ــة التربيــــة، جامعــ مشــــروع بحثــــى للتخــــرج، كليــ
 العراق.

التعلـيم عـن بعـد والتعلـيم : (2018ؤف )عامر، طـارق عبـد الـر 
 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن.المفتوح,  

(: منظومـة التعلـيم عبـر الشـبكات، 2005عبد الحميد، محمد )
 عالم الكتب، القاهرة.
(: األطـر التربويـة لتصـميم عمليـة 2011عبد الغفور، نضـال )

ــة، ال ــة المعلوماتيـــــ ــى، مجلـــــ ــتعلم اإللكترونـــــ ــع الـــــ ــدد الرابـــــ عـــــ
 . 61: 45والثالثون، ابريل، صـ  
ــد ) ــادي، محمـــ ــد الهـــ ــة 2008عبـــ ــميم التعليمـــــي، مجلـــ (: التصـــ
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ABSTRACT 

Students' Attitudes toward E-Learning in the Light of the Spread of Pandemic 

Corona Virus 

(A Field Study, in Damanhour University 2020/2021) 

Maha E. Harhash and Magda M. Yousef 

This research aimed mainly to identify faculty of 

agriculture students' attitudes toward  E-learning in the 

light of the spread of pandemic Corona Virus, the 

research data was collected using A group interview 

technique during the first semester of the academic year 

2020/2021. The research population represented the 

total students in the third and fourth level of the college 

of agriculture, Damanhur University, who have 

experienced e-learning since the spread of pandemic 

Corona Virus till now,  A simple sample of 180 students 

was selected randomly. Several statistical tools were 

used to analyze data, including percentages, mean, 

range, standard deviation, Chi-Square, t-Test, and 

ANOVA. The findings indicated that (60.5%)  of the 

students hold a negative attitude toward e-learning. The 

results also showed that there were statistically 

significant differences between the average degree of 

students ’attitudes towards e-learning according to 

gender, where the values of t = 4.863 * and also 

according to the type of academic specialization, where 

the value of (F) 3.242 * which was significant value, 

and It was recommended that, the identified components 

should be taken into account in the educational 

programs at the college of agriculture, Damanhur 

University, with a focus on the provide an interactive 

learning environment rich in teaching and learning 

resources that would ensure a combination of more than 

one method of teaching, thereby achieving positive 

attitudes among students towards e-learning. 

Key words: e-learning, attitudes, pandemic Corona 

Virus, faculty of agriculture students, damanhour 

university. 
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