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في بيئة التعلم إلالكتروني أثناء جائحة كورونا  كاديميةط ألاهدفت الدراسة إلى بناء مقياس الضغو  :امللخص

((COVID-19 والتحقق من صدقه وثباته باستخدام نموذج املعادلة البنائية الاستكشافية, بين طالب الجامعة ,

مفردة  20وتم بناء , وقد اتبعت الدراسة منهجية الطرق املختلطة. ألاكاديميةوكذلك تشخيص مظاهر الضغوط 

 Googleوتم تطبيق املقياس من خالل لينك إلكتروني صيغة , في بيئة التعلم إلالكترونيألاكاديمية س الضغوط لقيا

form  وُحللت , إلانسانيةوالعلوم  وآلاداب, من طالب جامعة قناة السويس بكليتي التربية( 111)على عينة تضم

أفرز التحليل العاملي الاستكشافي ثالثة عوامل ذات  وقد. MPLUS (7)وبرنامج  SPSS (26)البيانات باستخدام برنامج 

واتضح أن نموذج املعادلة البنائية الاستكشافية ذات البناء ثالثي ألابعاد أفضل مطابقة مع بيانات العينة , معني

 ملؤشرات 
 
وتوفرت (. Alpha=0.928)واتسم املقياس بدرجة مرضية من الاتساق الداخلي , CFIو  NNFIو  RMSEAوفقا

في بيئة التعلم إلالكتروني ألاكاديمية  وبذلك اتسم مقياس الضغوط.  ظاهر الضغوط بدرجة كبيرة ملعظم املفرداتم

كاديمية ويمكن الاعتماد عليه في تشخيص الضغوط ألا( صدق وثبات)بدرجة مرضية من الخصائص السيكومترية 

   .بين طالب الجامعة
م إلالكترونيال -الضغوط ألاكاديمية :الرلمات املفتاةية

ُ
 .املعادلة البنائية -طالب الجامعة -تعل

Abstract: The study aimed to develop a scale to measure academic stress among university students on 

online learning during COVID-19 pandemic, and verify its validity and reliability using the exploratory 

structural equation modeling, and also diagnosis the aspects of academic stress.   The study Using mixed 
method research, Based on qualitative study, I developed scale to measure academic stress on online 

learning environment during COVID-19 pandemic contains an 20-item. The scale was electronic 

administrated to 511 students enrolled in Suez Canal university (education and arts and humanities 
sciences), data were analyzed by SPSS (26) and MPLUS (7). Exploratory factor analysis produced three 

meaningful correlated factors, and three factor model produced by The exploratory structural equation 
modeling has the best fit with the sample data according RMSEA, NNFI, CFI indices. The scale has internal 

consistency reliability (Cranach's alpha= 0.928). There are high levels of the most aspects of the academic 

stress on the Online Learning. Academic stress scale on online learning has satisfactory psychometric 
properties (validity and reliability).  

Keywords:  Academic stress, University students, online learning, Psychometrics properties. 
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    :مةدمق

  COVID-19)) حدثت جائحة كوروناأ 2020في بداية عام 
 
لكل مظاهر الحياة  في كل املؤسسات تعطيال

انتشار فيروس كورونا يمثل  أنمنظمة الصحة العاملية  أعلنت 2020مارس عام  11وفي , املختلفة في كل دول العالم

التعليمية التربوية والاجتماعية  ألانظمةة تغييرات دراماتيكية مذهلة في هذه الجائح وأحدثت. جائحة عاملية

لحكومات املدارس معظم ا غلقتأ, ففي املجال التربوي التعليمي. والاقتصادية والسياسية في كل دول العالم

التكنولوجية عد من خالل الوسائل التعلم عن بُ  ىوتم الاعتماد بشكل كبير عل ,والجامعات  ملنع انتشار الفيروس

 ؛ومنصات التواصل إلالكترونية مثل ميكروسوفت تيمز وبرنامج زوم وغيرها, والفيسبوك, الوتساباملختلفة مثل 

 . إلاصاباتا النتشار الفيروس وزيادة وذلك منع  

ستبدلت طرق و 
ُ
ساليب التعلم أوهذا التغير املفاجئ لم يستعد له الطالب في كل املراحل التعليمية حيث ا

والتعلم  والطالب بالتدريس ألاستاذريس التقليدية مثل املحاضرات في القاعات والتواصل املباشر وجه لوجه بين والتد

وهذا . في النظام التعليمي املصري في املدارس والجامعات 2020بريل إلكل املقررات منذ   Online learning عن ُبعد

نقص دافعية و , ع أساتذتهممثل تغير طرائق تفاعل الطالب م ليموالتع في عملية التعلم تأثيراتالنوع من التعلم له 

وهذا   ,(Di Pietro et al., 2020)وبيئة التعلم  وأساليبوالضغوط الواقعة علي املتعلمين نتيجة تغير طرق , التعلم

التعامل مع  لديهم خبرة تسبب حالة من الارتباك والحيرة بين الطالب في املرحلة الجامعية خاصة للطالب الذين ليس

ى أخر كما ظهرت مشكالت , ساليب واملمارسات التعليمية إلالكترونية والتعامل مع إلانترنتألا هذه النوعية من 

جائحة  أن كما , خاصة لطالب البيئة الريفية بالقدر الكافي فر البنية التحتية التكنولوجيةاعدم تو  هي أكاديمية

 عبأضافت كورونا 
 
  ئا

 
 . ب الجامعيةحياة الطال  ىعل إضافيا

 ضغوط ن الضغوط وألاعباء على عاتق الطالب, و أصبحوا يعيشو  في ظل هذا الوضع ازدادتو
 
 أكاديمية ا

كيفية تعليمهم حيث وجدوا أنفسهم أمام تعليق الدراسة, وتشتت ذهني بشأن  ,سواء نفسية أو تكنولوجية وغيرها

ا الكثير منالتعلم إلالكتروني  لىفي نظام تعليمي يعتمد ع فجأة, كما وجدوا أنفسهم وتقويمهم صعوبات ال متضمن 

   ىلدراسة عل  Aristovnik et al. (2020)وتوصل . املختلفة عن تلك التي يعيشوها في بيئة التعلم التقليدية ضغوطالو 

ات نقص مهار  وأن ,والتفاعالت مع الجامعة ,هيئة التدريسأساتذة دعم  عنرضا أكثر طالب الجامعة إلى أن دولة  62

مرتفع في بيئة التدريس الجديدة التي تعتمد  أداء ىومنعهم من الحصول عل الدراس يالكمبيوتر ضاعف ججم العمل 

املقابالت مع عينة الدراسة الحالية أيدته وهذا . Online assessmentعد جديدة مثل التقييم عن بُ  تقييميةطرق  ىعل

فر خدمات اكهم خبرات التعلم إلالكتروني نتيجة عدم تو قر العديد منهم بعدم امتالأوهم طالب الجامعة حيث 

مجموعة كبيرة ت قر أ حيث التواصل مثل الفيسبوك والوتساب وغيرها أساليبالتليفونات التي تتضمن  أو إلانترنت 

في ضوء التحليل الكيفي الستجابات عينة الدراسة وذلك التكنولوجية  إلامكاناتليس لديهم  بأنهممن الطالب 
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ا وجهوالتعلم عن بُ . الحالية  عد هو عملية تعلم تحدث عندما يكون املعلم والطالب غير متواصلين مادي 
 
يتم  إنمالوجه  ا

 .التواصل غير املباشر بينهما من خالل إلانترنت

ظاهرة واسعة الانتشار بين الطالب في كل املراحل التعليمية خاصة املرحلة  ألاكاديميةالضغوط د وتع

انفعاالت وتحصيل الطالب وتوافقهم الدراس ي والاجتماعي وتقدير الذات لديهم  ىعل تأثير ولها  ,يةالثانوية والجامع

(García-Ros, Pérez-González& Tomás, 2018).  وُيعرفWilks& Spivey (2009) أنها  ألاكاديميةضغوط ال

تذته وزمالئه, وصعوبة الصعوبات التي تواجه الطالب في املواقف الدراسية, وتظهر من خالل عالقته بأسا

أنها عدم قدرة الطالب على أحداث استجابة مناسبة للمواقف التي  Abiola et al. (2015)وُيعرفها , الامتحانات

الضغوط ألاكاديمية أنها  Soon& Yunjin (2017) ُيعرفو . اا وتوتر  يواجهها في الفصل الدراس ي, مما يسبب له ضيق  

 ". وشرود الذهن لديهم ,منها, وتتمثل في صعوبة التركيز والتذكر بشكل مالئم ن عانو املشكالت التي يواجهها الطالب وي

  ألاكاديميةوتؤثر الضغوط 
 
وبالتالي علي  ,ا علي الحالة النفسية والفسيولوجية لطالب الجامعةسلبي   تأثيرا

 ,García-Ros,et al., 2015; Liu, 2015; Rosiek, Rosiek-Kryszewska) ألاكاديميةجودة حياتهم ونقص الدافعية 

Leksowski, & Leksowski,2016) . ألابعادمتعدد  ألاكاديميةمفهوم الضغوط إلى أن وتوصلت العديد من الدراسات 

 بإدارةواملرتبطة , واملرتبطة باالختبارات, واملرتبطة باملادة العلمية وججمها ,,آلاباءمثل الضغوط املرتبطة بتوقعات 

  ألاقرانوالتعامل مع , ألاستاذ وجودة العالقة مع, الوقت
 
خاصة في  والخوف من الفشل القلق من الامتحانات وأيضا

 ,Bedewy & Gabriel, 2015; Kwaah & Essilfie, 2017; Lin & Chen, 2009; Wuthrich, Jagiello) الدراسية السنوات

& Azzi, 2020)   . 

عد  في ظل جائحة كورونا التعلم عن بُ  أثناء ميةألاكاديأهم الضغوط  أن إلى   Moawad (2020)دراسة وتوصلت

املادية  وإلامكانات, ووقت املحاضرات, التكليفات أو وكمية الواجبات , بين طالب الجامعة في السعودية هي الاختبارات

الفصل والشك فيما يخص نهاية , وكيفية استخدام املنصات التعلم, مثل عدم توفر كمبيوتر وصغر مكان السكن

 .فهم املحاضرات إلالكترونيةصعوبة و  ,ونزاهة الامتحانات إلالكترونية ,الدراس ي

في بيئة التعلم إلالكتروني نتيجة تغير  ألاكاديميةلقياس الضغوط  أداة ءن الحاجة ملحة لبناإومن هنا ف

بهذه  ألالفة وعدم, إلالكترونية التقييمونظم , والطالب ألاستاذ بينوطرق التفاعل , وطرق التعلم والتدريس أساليب

ا ونقص , النوعية من التعلم من الضغوط لم  آخر املهارات التكنولوجية املتطلبة لهذا النوع من التعلم وهذا يمثل نوع 

 . تكن مألوفة في نظم التعلم التقليدية

التي  إلاحصائية ألاساليب أهممن  Exploratory factor analysis (EFA) الاستكشافي العامليالتحليل ويعد 

 ىلبناء من خالل توزيع املفردات علاتحديد عدد عوامل لصلبة لبناء املقاييس النفسية حيث يهدف  بأرضيةمدنا ت

الاستكشافي ال يمكن  العامليالتحليل  ى أنعل أكد  Dickey (1996)ولكن , بناء ذات معني سيكولوجي إلعطاءالعوامل 
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ُصمم لتعظيم مقدار التباين داخل مجموعة  ألنهلمفهوم البناء النهائي املتكامل ل إلىللوصول  كأساساستخدامه 

. العاملية ألابنيةمن البيانات ال ينتج عنها نفس  أخري ن التحليالت التالية ملجموعة أو , املتغيرات التي تقيس املفهوم

 
 
ي ضوء وليست ف إحصائية أسس ىيعطي مكونات للبناء عل ألنهالاستكشافي  العامليوجد انتقادات للتحليل ت وأيضا

                                        القياس أخطاءالتعامل مع  ىوكذلك ليس له القدرة عل ,نظرية تحدد البنية لدرجات املقياس

(Henson, Capraro, & Capraro, 2004) , التوكيدي  العامليبينما التحليلConfirmatory factor analysis (CFA) 

  . نظرية ما لبيانات العينة أو املشتق من دراسات سابقة  العامليبقة البناء من مدي مطا التأكديهدف التي 

ا منهم أن إستراتيجية اعتقاد   (CFA) التوكيدي  العاملياهتم الباحثون باستخدام التحليل , وفي آلاونة ألاخيرة

أن بهذا عزز الاعتقاد الخاطئ و  , (Marsh et al., 2010)لم تعد مناسبة أو مقبولة  (EFA)الاستكشافي  العامليالتحليل 

ويظهر أخطاء  ,حيث يقدر مطابقة النموذج EFAيتفوق علي تحليله باستخدام  CFAتحليل النموذج باستخدام 

 ,والنماذج عالية الرتبة Bi-factorويقدر تحليل النموذج ثنائي العامل  ,العامليويفحص التكافؤ أو الثبات  ,القياس

, ولكن يبدو أن إستراتيجية التحليل باستخدام EFA (Asparouhov & Muthen, 2009)إلستراتيجية  متوفر وهذا غير 

CFA  
ُ
العوامل وهذا غير مناسب لدراسة طبيعة باملفردات  بعتش ىهي مسلمة القيود علو حدد أساس ي عاني من ُم ت

ة الارتباطات الداخلية أكثر من عامل وهذا يتناسب مع واقعها نتيج ىألابنية النفسية حيث يمكن ملفردة أن تتشبع عل

ن أوأقر كثير من املتخصصين ب ,CFA (Marsh et al., 2010)وليس  EFAيمكن تحقيقه من خالل هذا بين أبعادها و 

 CFA  (Asparouhovولكنها غير ذلك باستخدام EFAعرفة من خالل استخدام حددة وُم بنية املقاييس النفسية تكون مُ 

& Muthen, 2009; Jackson, Gillaspy, & Purce-Stephenson, 2009) ىهذا التعارض إل وإلاحصائيون الخبراء  يعزو , و 

ت تشبعها علي يحيث يتم تحديد تشبع املفردة علي عامل وحيد بينما يتم تثب CFAنموذج  فيمبدأ القيود املفروضة 

  .  2014), عامر)بقية العوامل عند الصفر 

  Aspourahov & Muthenاقترح التوكيديالاستكشافي و  ليالعامونتيجة لهذا التعارض بين نتائج التحليل 

 Exploratory Structural Equationنمذجة املعادلة البنائية الاستكشافية  إستراتيجية Marsh, et al (2010)و  (2009)

Modeling  (ESEM)  التكامل بين مميزات  ىوهي إستراتيجية تحليليه تسعي إلEFA  ومميزاتCFA   واحد  ا في تحليلمع

 . CFAو  EFAمحددات كل من  ىمتالزم وبالتالي تتغلب عل

يفضل استخدامه و  CFAا من مدخل قل قيود  أمدخل إحصائي  ESEM إستراتيجيةن استخدام إذلك ف ىوعل 

 تأكيديةهي ذات طبيعة استكشافية  ESEMوهذا يعني أن إستراتيجية   (Myers, 2013)في مجال املنهجية البحثية 

ا وليست  ا وهذا يفترض وجود العوامل املحددة مسبق   ىكيدية وذلك بجعل املفردات حرة التشبع علأفقط تمع 

  . العوامل  ىتشبعات ثانوية للمفردات عل
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ا و  في بيئة التعلم إلالكتروني كانت الحاجة ملحة  ألاكاديميةلقلة الدراسات السابقة في مجال الضغوط نظر 

مفهوم الضغوط في بيئة  أهم مظاهر عن  للكشف Mixed method research الستخدام منهجية الطرق املختلطة

منهجية الطرق و  .التعلم إلالكتروني باعتباره نظام مستحدث في واقعنا التعليمي والتربوي في كل املراحل الدراسية

في  (لماتمصممة لجمع الك)وطريقة كيفية واحدة  ,(مصممة لجمع ألارقام)املختلطة تتضمن على ألاقل طريقة كمية 

الدمج أو التكامل للمداخل الكمية  ىمنهجية قائمة عل أنها Creswell & Plano Clark (2018)يعرفها و . دراسة واحدة

وتكامل البيانات الكمية والكيفية في  ,وتحليل ,بمعنى أنها تركز على جمع, والكيفية في كثير من مراحل املشروع البحثي

استخدام مدخل  معقارنة باملللمساعدة في فهم أفضل للمشكالت البحثية  دراسة واحدة أو سلسلة من الدراسات

 التي تعتمد عليها الدراسة الحالية أهمهاوتوجد العديد من تصميمات منهجية الطرق املختلطة ومن . وحيد فقط

 و ,التصميم التسلسلي الاستكشافي
ُ
 في هذا التصميم ت

 
أو تأكيد من  لها تدعيم ىعطيُ  ثم جمع البيانات الكيفية أوال

 البدء بو . ليها الدراسة الكميةتبالتالي البدء بالدراسة الكيفية , خالل جمع بيانات كمية
 

كتشاف ال الدراسة الكيفية أوال

املتغيرات املؤثرة على الظاهرة من خالل إجراء مالحظات ومقابالت مفتوحة مع ألافراد أو املجموعات  أهم وتحديد

بيانات الدراسة الكيفية يساعد الباحث في تحديد املفاهيم ألاساسية والفروض  فتحليل, موضع اهتمام الدراسة

بالتالي مصداقية ما , املحتملة للتحقق منها باستخدام الدراسة الكمية بواسطة استخدام املقاييس والاستبانات

وفي هذا املدخل  .الباحث من استنتاجات في الدراسة الكيفية يتم من خالل بيانات الدراسة الكمية إليهتوصل 

يهدف إلى زيادة فهمنا للظاهرة  املستهدفةفجمع البيانات الكيفية من العينة , يستخدم الباحث املدخل الاستداللي

 ,والتصنيفات ,وتحديد ألاطر العامة ,من خالل تحليل البيانات الكيفية باستخدام التكويد إجماليةبصورة شمولية 

وفي املرحلة الثانية  .املحتملة لألسئلة إلاجاباتالباحث في تحديد  أويبد, بياناتوالعرض البصري لل ,وخريطة املفاهيم

ويعرفها  ,ا  في تفسير الظاهرةهم  ما في ضوء نتائج التحليل الكيفي يبدأ الباحث بتحديد املتغيرات التي تلعب دور  

 
 
  القياس لها ويطبقها على عينة عشوائية ثم الوصول  إلى  أدواتويحدد  ,إجرائيا

ُ
دعم نتائج البيانات نتائج يمكن أن ت

 .ألاصليتعميم النتائج للمجتمع  الثقة في زيد من تالكيفية بالتالي 

ن التراث البحثي يعاني من فجوة في بناء مقاييس لتشخيص الضغوط والصعاب التي إف, وفي ضوء ما سبق

في  ألاكاديميةمقاييس الضغوط  إنكما , دراسةال أهمية تأتيمن هنا و , يتعرض لها الطالب في بيئة التعلم إلالكترونية

 إستراتيجية ىالدراسة الحالية علاعتمدت بينما , التوكيديالاستكشافي و  العامليالتراث تم تحليلها باستخدام التحليل 

 . ةلتحليل املفاهيم النفسي ألانسبباعتبارها  ألاكاديميةنمذجة املعادلة البنائية الاستكشافية لتحليل بنية الضغوط 

 : آلاتية لاسئلةُيمكن طرح مشرلة الدراسة من خالل ، وبناء على ما سبق

 في بيئة التعلم إلالكترونية من وجهة نظر الطالب الجامعة؟  ألاكاديميةمظاهر الضغوط  أهمما هي  1.

 ؟طالب الجامعة بين في بيئة التعلم إلالكتروني ألاكاديميةالاستكشافي للضغوط  العامليما البناء  1.
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, نموذج العامل العام)مطابقة مع بيانات العينة  أفضلتعكس  ألاكاديميةلضغوط ملقياس ا عاملي اءبن أفضلما  2.

 ؟(ونموذج املعادلة البنائية الاستكشافية, نموذج التحليل العاملي الاستكشافي

 إلالكتروني؟  في بيئة التعلم ألاكاديميةمقياس الضغوط  أبعادما درجة الاتساق الداخلي ملفردات  3.

 في التعلم إلالكتروني لدي طالب الجامعة؟  ألاكاديميةما مستويات مظاهر الضغوط  4.

  :الدراسة أهداف

في بيئة التعلم إلالكتروني من وجهة نظر عينة من طالب الجامعة في مرحلة  ألاكاديميةتحديد مظاهر الضغوط  -

 .ؤال مفتوحسلالبكالوريوس والدراسات العليا من خالل استجاباتهم 

 . التعلم إلالكتروني في ألاكاديميةلضغوط ا لتشخيصقياس أداة  بناء -

 .طالب الجامعةلدي  في بيئة التعلم إلالكتروني ألاكاديميةالاستكشافية ملظاهر الضغوط  العاملي اءتحديد البن -

 .التعلم إلالكترونيفي بيئة  ألاكاديميةمقياس الضغوط أبعاد بديلة لبنية  عامليه املقارنة بين عدة نماذج -

 .في بيئة التعلم إلالكتروني ألاكاديميةتقدير ثبات الاتساق الداخلي ملفردات الضغوط  -

مفردات على في بيئة التعلم إلالكتروني في ضوء الاستجابات الكمية للطالب  ألاكاديميةمظاهر الضغوط  تحديد -

 .املقياس

 :أهمية الدراسة

في بيئة التعلم إلالكتروني باستخدام منهجية الطرق  ألاكاديميةالضغوط الدراسة في بناء مقياس  أهميةتتحدد 

الصعوبات التي تواجههم  و املشكالت  ألهمسؤال مفتوح  ىاملختلطة من خالل بناء املفردات من استجابات الطالب عل

, لهذه املظاهر العاملي ناءثم الكشف عن الب, في بيئة التعلم إلالكتروني لتحديد مظاهر الضغوط في هذه البيئة

تناول ظاهرة الضغوط في بيئة التعلم إلالكتروني  منالدراسة  أهميةوتنبع , وكذلك تقدير الاتساق الداخلي لها

 .باعتباره مجال مستجد في الواقع التعليمي والتربوي املصري 

 :وإلاجراءاتالطريقة 

ة ذات التصميم التسلسلي الاستكشافي منهجية الطرق املختلط ىاعتمدت الدراسة في مجملها عل :تصميم الدراسة

  :وتضمن هذه املنهجية آلاتي .التعلم إلالكتروني ءثناأ ألاكاديميةمقياس الضغوط لبناء 

 Google form  لكتروني من خالل إعرض سؤال مفتوح عبر لينك  ىاعتمدت الدراسة الكيفية عل :الدراسة الكيفية

 . بيئة التعلم إلالكتروني بين طالب جامعة قناة السويس بمصر إلعطاء الخبرات والصعوبات التي يواجهوها في
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على لكتروني من خالل لينك إتصميم الدراسات املستعرضة باستخدام مسح  ىاعتمدت الدراسة عل :الكمية الدراسة

Google form نهاية شهر يوليو من نفس العام حتى 2020مايومنتصف الفترة من  يفي وسائل التواصل الاجتماعي ف 

ا  ينبعد شهر   .  تجربة التعلم إلالكترونيتطبيق من بداية تقريب 

 طالب 136 تحليل استجابات عينة مكونة من ىاعتمدت الدراسة الكمية عل: الكيفية عينة الدراسة
 
كلية  منوطالبة  ا

  .في مرحلة البكالوريوس في مختلف الفرق الدراسية( مصر)جامعة قناة السويس باإلسماعيليةالتربية 

 تم استخدام عينة كرة الثلج حيث تمفقد  ,املجتمع املستهدف هم طالب الجامعة أن بما: ينة الدراسة الكمية ع

في مرحلتي البكالوريوس  إلانسانيةوالعلوم  وآلاداب, طالب جامعة قناة السويس بكليتي التربية علىاملقياس تطبيق 

يقومون وبدورهم  ابمجموعات الفيسبوك والوتس ىلع ألاعضاء القائمين بالتدريسوالدراسات العليا بمساعدة 

لضمان  وهذا غير كاٍف   Google form ىفي الجامعة عبر الهواتف الذكية من خالل لينك عل آخرينطالب  إلى بإرساله

نهاية شهر  ىحت 2020شهر مايومنتصف في الفترة من  املقياس والسؤال املفتوحوتم تطبيق , العشوائية بدرجة مرضية

 طالب 511ن يوبلغ ججم املشارك ,من نفس العاميوليو 
 
بمتوسط  إناث( %91) 467ر وو ذك %9)) 46 إلىوطالبة موزعة  ا

ا 22.40عمر   114 إلىوحسب الفرقة الدراسية , والباقي بيانات غائبة لم تذكر نوع الجنس 3.65 وبانحراف معياري  عام 

من (%7.6)  38و ,الفرقة الثالثة %12.9)) 65 و ,لثانيةالفرقة ا123 (%26.3) و ,ألاولىمن طالب الفرقة  (22.7%)

دراسات عليا من دبلوم  (%8.6)  43و ,الواحد عامال تربوي  طالب دراسات عليا دبلوم (21.9)  110و  ,الفرقة الرابعة

 ,بيةطالب من كلية التر  (%86.3) 43إلى وتوزعت حسب نوعية الكلية  .لم تذكر الفرقة (%2.1) 11 بينما ,منهي وخاص

  324 إلىوحسب مكان املعيشة , لم يذكروا الكلية (%1.8)  9و ,إلانسانيةوالعلوم  آلادابمن طالب كلية  6 (%13.7) و

 .طبيعة مكان املعيشة (%1.8) 9ولم يذكر  ,ساكني الريف طالب (%35.7) 180و ,طالب ساكني املدينة (64.3%)

 :في التعلم إلالكتروني لاكاديمية مقياس الضغوط

ا لآلبناء م ت   :تياملقياس وفق 

  ـــــت: الدراس           ة الكيفي           ة :لاول           ىاملرةل           ة ــ ــ دراســـــــــــة كيفيـــــــــــة للتعـــــــــــرف عـــــــــــن الضـــــــــــغوط والصـــــــــــعوبات التـــــــــــي  أجريــ

ــــوح  ــ ــ ــــؤال مفتــ ــ ــ ـــــرح سـ ــ ــــالل طـــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ـــــتعلم إلالكترونــ ــ ــــة الـــ ــ ــ ــــي بيئـ ــ ــ ـــالب فــ ــ ــ ــــت الطـــ ــ ــ ــــي :  يــــــــــنص علـــــــــىواجهـ ــ ــ ـــا هــ ــ ــ ـــممـــ ــ ــ  أهـــ

ـــعوبات و  ــ ـــراتالصـ ــ ـــــي  الخبـ ـــــتعلم إلالكترونـ ــــة الـ ـــي بيئــ ــ ــــك فـ ـــي تواجهــ ــ ـــــاءالتـ ـــــلدراســــــتك فــــــي  أثنـ ــــة  الفصـ ــــي الكليــ ــــاني فــ الثــ

ـــــــــــا مـــــــــــن الضـــــــــــغوط ــــكالت وتســـــــــــبب  نوع  ــ ــ ــ ــــة  ىعلـــــــــــ, ؟واملشـ ــ ــ ــ ـــــن   عينـ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــة136مكونــ ــ ــ ـــالب الجامعــ ــ ــ ــ ـــــن طــ ــ ــ ـــــذا  ,مــ ــ ــ وهــ

ـــغوط ال ــ ـــعوبات والضـــ ــ ـــرات والصـــ ــ ـــــذه الخبـــ ــ ـــــة هـ ــ ـــب بكتابـ ــ ـــمح للطالـــ ــ ــــوح يســـ ــ ــــؤال مفتــ ــ ــــيســ ــ ـــــذه  التــ ــ ــــي هـ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــــرض لهـ يتعـــ

ـــــتحدثة ــــة املســ ــ ـــــة التعليميــ ـــــد  ,بصــــــــورة تعبيريــــــــة بحريـــــــة البيئــ ـــــد تكويــ اســــــــتجابات الطــــــــالب فـــــــي عــــــــدة محــــــــاور أو  وبعـــ

ـــا  ( 1)تمحـــــــــورت اســـــــــتجابات الطـــــــــالب فـــــــــي عـــــــــدة محـــــــــاور انظـــــــــر الجـــــــــدول , تصـــــــــنيفات رئيســـــــــية ــ ــ ـــرة منهــ ــ ــ ـــــص الخبــ ــ نقــ
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ـــــدللتعامــــــــل مــــــــع الــــــــتعلم عــــــــن بُ  ــ ــــو  و  ,عـ ــ ـــــدم تــ ــ ـــــداعـ ــ ـــكل جيـ ــ ــ ــــت بشـ ــ ـــــدمات إلانترنــ ــ ـــع  ,فر خـ ــ ــ ـــــد مـ ــ ـــل الجيـ ــ ـــــدم التواصـــ ــ وعـ

 .مناسبة مواعيد املحاضرات وغيرهاوعدم  ,والخوف من الامتحانات ,وكثرة التكليفات, ألاستاذ

 ـــياغة  تفـــــــــــي ضـــــــــــوء اســـــــــــتجابات الطـــــــــــالب تمـــــــــــ: املرةل           ة الثاني           ة ــ ــ ــ   24صــ
ُ
ـــع مفـــــــــــردة ت ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ـــــل التعامــ ــ ــ ـــــتاذمثــ ــ ــ , ألاســ

ــــات ــ ــ ـــــت وإمكانــ ــ ــــديمها, إلانترنـــ ــ ــ ــــة تقــ ــ ــ ــــة وكيفيــ ــ ــ ـــــادة املقدمــ ــ ــــة املـــ ــ ــ ـــع  ,وطبيعــ ــ ــ ـــــل مـــ ــ ـــــتاذوالتواصـــ ــ ـــــزمالء ألاســـ ــ ـــــادة, والـــ ــ ــ  وإجـ

ــــي ــ ـــــتعلم إلالكترونــ ــ ــــة الـ ــ ـــي بيئــ ــ ــ ـــــتعلم فـ ـــن  ,الـــ ــ ــــوف مـــ ــ ـــــات  داءأوالخــ ــ ــــــــإالامتحانـ ـــــا ,الكتروني  ــ ـــــردات املوُعرضــــــــت  ,وغيرهـ ــ فـ

ـــ ي ىعلـــــــــ ــ ــ ــــاس النفســ ــ ــ ـــية والقيـ ــ ــ ـــحة النفســ ــ ــ ـــــنفس والصــ ــ ـــم الــ ــ ــ ــــي علــ ــ ــ ـــين فـ ــ ــ ـــــة متخصصــ ــ ــــوا, خمســ ــ ــ ـــالحية واتفقـ ــ ــ ــــى صــ ــ ــ  علـ

ـــغوط   ــ ـــــاس الضـــ ـــــردات لقيـــ ـــــةاملفـــ ــــي ألاكاديميـــ ــ ـــــتعلم إلالكترونــ ــ ــــة الـ ــ ـــي بيئــ ــ ـــــاق  فـــ ـــــبة الاتفـــ ــــت نســـ ــ ـــــأكثر  %80وكانــ ـــع  فـــ ــ مـــ

ـــــراء ــ ـــــديالت  إجـ ــ ــــض التعــ ــ ـــ يوُصــــــــححت املفـــــــــر  بعـــ ــ ــ ـــــرت خماسـ ــ ــــاس ليكــ ــ ــــوء مقيـــ ــ ــــي ضــ ــ بدرجـــــــــة  الاســـــــــتجابة وهـــــــــي دات فـــ

ـــــطة و , (4)بدرجــــــــة كبيــــــــرة و , (5)ا كبيــــــــرة جــــــــد   ــ ـــم (. 1)بدرجــــــــة قليلــــــــة و ,  2))ا بدرجــــــــة قليلــــــــة جــــــــد  و , (3)متوسـ ــ ـــــد تـــ وقـــ

 .مفردة 20 املتبقية في املقياسفردات املعدد أصبح مفردات في تحليل الثبات بالتالي  أربعاستبعاد 

 : إلاجراءات

 ـــــاعي  :الكيفي            ة الدراس            ة ــ ــ ــ ـــــل الاجتمـ ــ ــ ــ ـــــائل التواصـ ــ ــ ـــالل وســـ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ـــــك مـــ ــ ــ ــ ـــر لينـ ــ ــ ــ ــــوح عبـــ ــ ــ ــ ــــؤال املفتــ ــ ــ ــ ـــق الســ ــ ــ ــ ــ ـــم تطبيـ ــ ــ ــ ــ تـ

ــــوم  وآلادابالوتســـــــــــــــاب والفيســـــــــــــــبوك ملجموعـــــــــــــــات الطـــــــــــــــالب فـــــــــــــــي املقـــــــــــــــررات الدراســـــــــــــــية بكليتـــــــــــــــي التربيـــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ والعلـ

ــــانية ــ ـــــــ إلانسـ
ُ
ـــالبثـــــــم ك ــ ـــــتجابات الطــ ــــى  ودت اســ ــ ـــــدات إلـ ـــنيفات تكويــ ــ ـــن أو تصــ ــ ـــــة مــ ـــل مجموعــ ــ ـــع كــ ــ ـــم تجميــ ــ ــــة ثــ ــ فرعيـ

درت التكرارات والنسب املئوية أو املتقاربة  التصنيفات
ُ
 .املتشابهة في كود رئيس ي ثم ق

 ـــق : الدراس          ة الكمي          ة ــ ــ ــ ـــم تطبيـ ــ ــ ــ ـــــاس املتـ ــ ــ ــــى قيـ ــ ــ ـــافة إلــ ــ ــ ــ ـــــات باإلضـ ــ ــ ـــية البيانـ ــ ــ ــ ـــل ألاساسـ ــ ــ ــ ـــــائل التواصـ ــ ــ ـــالل وسـ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ مـ

ــــك  ىالاجتمــــــــــــــــاعي خاصــــــــــــــــة الوتســــــــــــــــاب والفيســــــــــــــــبوك علــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي إلينــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن   Google formلكترونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

ــــى 2020/5/15 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالب ىعلـــــــــــــــــ 2020/7/15 حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيهم ,الطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه علـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم التنبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأن  وتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرية بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بالســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات تتســ ــ ــ ــ ــ ــ البيانــ

ـــــراض الســــــــــــتخدامها فــــــــــــي ــ ــ ــ ــــي أغـ ــ ــ ــ ــــث العلمــ ــ ــ ــ ـــغوط ياس يــــــــــــاملقأن  و . البحــ ــ ــ ــ ــ ـــــيس الضـ ــ ــ ــ ـــــةقـ ــ ــ ــ ـــــتعلم  ألاكاديميـ ــ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــ ـــي بيئــ ــ ــ ــ ــ فـ

 .  SPSSملف إلى   Excelوتم تحويل ملف البيانات , إلالكتروني

   :إلاةصائيالتحليل 

ـــــا ُحللــــــــــت لبيانــــــــــات باســــــــــتخدام     ــ ــ ـــتخدام  SPSS (26)مج برنـ ــ ــ ــ ـــــداخلي باسـ ــ ــ ـــــاق الـ ــ ــ ــــات الاتسـ ــ ــ ــــدير ثبــ ــ ــ ـــا لتقــ ــ ــ ــ كرونبــــــــــاخ لـــــــــــ ألفـ

ـــغوط  24 ــ ــ ــ ـــــردة للضـ ــ ــ ـــــةمفـ ــ ــ ـــار  ألاكاديميـ ــ ــ ــ ــــع اعتبـ ــ ــ ـــ ينقطــــــــــة قطــــــــــع للثبــــــــــات املقبــــــــــول كمــــــــــا  0.70أن  مــ ــ ــ ــ , ((Nunnly, 1978 أوصـ

جـــــــــــــــري التحليــــــــــــــــل 
ُ
ـــــامليوا ــ ــ ــ ــ ـــــات  العـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املكونـــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام طريقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافي باســـ ــ ــ ــ ــ ـــــيةالاستكشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  ألاساســـ ــ ــ ــ ــ ـــــدوير املتعامـــ ــ ــ ــ ــ  Varimaxوالتـــ

ــــة للك ــ ـــــن البنيــ ــ ـــف عـ ــ ــ ـــــهشـ ــ ــــاس العامليـ ــ ـــــردات املقيــ ــ ــــامن معيــــــــار  أن تكــــــــون  ىوالاعتمــــــــاد علــــــــ ,ملفـ ــ ـــذر الكــ ــ ــ ـــــة الجـ ــ ـــن أقيمـ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ  كبـ

عتبـــــــــــرت املفـــــــــــردة   .مـــــــــــع التفســـــــــــير املنطقـــــــــــي والنظـــــــــــري للعوامـــــــــــل الناتجـــــــــــة مـــــــــــن التحليـــــــــــل لتحديـــــــــــد عـــــــــــدد العوامـــــــــــل 1.0
ُ
وا
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ـــل  ــ ــ ــــبعة بالعامـ ــ وقــــــــدرت التكــــــــرارات والنســـــــــب .. (Tabachnick& Fidell, 2007) 0.32زاد ججــــــــم التشــــــــبع عــــــــن  إذامتشــ

  و . املئويــــــــــــــــــــة واملتوســــــــــــــــــــطات والانحرافــــــــــــــــــــات املعياريــــــــــــــــــــة والالتــــــــــــــــــــواء والتفــــــــــــــــــــرطح
ُ
ـــــامج ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام  برنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لـــــــــــــــــــــ                            MPLUS (7)سـ

(Muthen& Muthen, 1998, 2012)   ـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء التحليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــامليإلجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي  العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  التوكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة البنائيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املعادلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونمذجــ

   : البرنامج تم استخدام الاستكشافية وفي هذا

ــــدير 1. ــ ــــة التقــ ــ ـــل : طريقـ ــ ــــوذجي التحليــ ــ ـــن نمــ ــ ـــــق مـــ ـــم التحقـــ ــ ـــــامليتـــ ـــــافي العـــ ـــــاء الاستكشـــ ـــــدي للبنـــ ــــة  ,التوكيـــ ــ ــــة املعادلــ ــ ونمذجــ

 .ألاقص ىالبنائية الاستكشافية باستخدام طريقة الاحتمال 

ـــــدوير 2. ــ ــــة التــ ــ ــ ـــل : طريقـ ــ ــ ـــــدوير املائــ ــ ــــة التــ ــ ــ ـــتخدام طريقـ ــ ــ ـــم اســ ــ ــ ـــتخد  Geominتــ ــ ــ ـــي يســ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــــي الطريقـ ــ ــ ـــــامج وهـ ــ  إذامها البرنــ

لــــــــم تحــــــــدد لــــــــه أي طريقــــــــة وهــــــــي تســــــــمح بدراســــــــة الارتباطــــــــات بــــــــين العوامــــــــل وذلــــــــك الن طــــــــرق التــــــــدوير املتعامــــــــدة غيــــــــر 

 (.2014, عامر ( مناسبة في دراسة املفاهيم النفسية علي أساس وجود ارتباطات داخلية بين أبعاد املفهوم

ــــة  3. ــ ــ ـــن املطابقـــ ــ ــ ــ ـــــرات حسـ ــ ــ ـــــرات امل: مؤشـ ــ ــ ـــــامج مؤشـ ــ ــ ـــــي البرنــ ــ ــ ـــع يعطـ ــ ــ ــ ـــاي تربيـ ــ ــ ــ ــــي كــ ــ ــ ــــة وهــ ــ ــ ـــــر ,  طابقـــ ــ ــ , TLI (NNFI)ومؤشــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايير  ىواعتمـــــــــــــــــــــد الباحــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــ  SRMRو  RMSEAومؤشـــــــــــــــــــــري البــــــــــــــــــــواقي , CFIومؤشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  املعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي توصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاالتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                               إليهــ

Hu&  Bentler (1999) ــــدة ــ ــ ــ ــ ـــبة والجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املناسـ ــ ــ ــ ــ ـــــد املطابقــ ــ ــ ــ ــ ـــــة NNFIو CFIوهــــــــــــــي بالنســــــــــــــبة ملؤشــــــــــــــري , لتحديـ ــ ــ ــ ــ  املطابقـ

ــــدة ــ ــ ــ ـــــن الجيــ ــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ــ ــ ــــة أو  0.95 أكبــ ــ ــ ــ ـــــة املقبولـــ ــ ــ ــ ـــــبة واملطابقــ ــ ــ ــ ـــــن املناســ ــ ــ ــ ـــى  0.90 مــ ــ ــ ــ ــ  0.05ن إفـــــــــــــ RMSEAو ملؤشـــــــــــــري  ,0.94حتــ

ـــى  ــ ــ ــ ــ ـــبة و  0.08حتــ ــ ــ ــ ــ ــــة مناســ ــ ــ ــ ــ ـــن أمطابقـ ــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــ ــــدة  0.05قــ ــ ــ ــ ــ ــــة جيـ ــ ــ ــ ــ ــــة إفـــــــــــــ SRMRو RMRو ملؤشـــــــــــــري , مطابقـ ــ ــ ــ ــ  0.08 ن القيمـ

ــــدة ىقـــــــل تـــــــدل علـــــــأف ــ ـــــة جيـ ــــي  ,مطابقــ ــ ــــة فـ ــ ـــــدىوالقيمـ ـــن  املــ ــ ــــة  ىتـــــــدل علـــــــ 0.10 إلـــــــى 0.09مــ ــ ـــــةمطابقـ ـــ  , مقبولــ ــ ــ ـــبة لـ ــ وبالنســ

ــــائيإ  ــ ــ ــ ـــــة إحصـ ــ ــ ـــر دالــ ــ ــ ــ ـــــت غيــ ــ ــ  ذا كانــ
 
ـــر إن النمـــــــــــوذج متطـــــــــــابق مـــــــــــع البيانـــــــــــات وإذا كانـــــــــــت دالـــــــــــة فـــــــــــإفـــــــــــ ا ــ ــ ــ ــــوذج غيــ ــ ــ ــ ن النمـ

  2018)., عامر :انظر)متطابق 

  :  الدراسة نتائج

م        ن  ةإلالكتروني        ف        ي بيئ        ة ال        تعلم  لاكاديمي        ةمظ        اهر الض        غوط أه        م م        ا : لاول الس        ؤال النت        ائج الخاص        ة ب

  وجهة نظر الطالب في مرةلة البرالوريوس والدراسات العليا؟

ــــه  ىتـــــــــــم ذلـــــــــــك بطـــــــــــرح ســـــــــــؤال مفتـــــــــــوح علـــــــــــ ــ ــ ــ ـــي تواجـ ــ ــ ــ ــــكالت التــ ــ ــ ــ ـــرات واملشـ ــ ــ ــ ــــي الخبــ ــ ــ ــ ـــا هـ ــ ــ ــ ــــو مــ ــ ــ ــ ـــالب وهـ ــ ــ ــ ـــــاأالطــ ــ ــ ـــــتعلم  ءثنــ ــ ــ الــ

 :كاآلتيعدة تكويدات رئيسية  إلىحيث تم تكويد استجابات الطالب , إلالكتروني
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 ( 1) جدول 

 (N=136)ية الستجابات العينة ملظاهر الضغوط واملصاعب املرتبطة ببيئة التعلم إلالكتروني التكرارات والنسب املئو 

النسبة  التكرار مظهر الضغوط

 املئوية

 %15.4 21 .خبرات التعلم إلالكتروني فالتعلم املباشر أفضل بكثير عدم امتالك

 %14 19 .التعلم إلالكتروني ىعل ضعيفة ال تساعدإلانترنت  إمكانات

 %13.2 18 .ألاساتذةمن  كاف دون شرح Pdf في صورة  علمي كثير مرسلال ى حتو امل

 %12.5 17 .ةلكترونيإتوتر من التعلم إلالكتروني خاصة الامتحانات لو كانت الوالقلق و  الخوف 

 %11.7 16 . التكيف معه وال أستطيعنظام غير ناالاح 

 %9.6 13 .ترونيمهارات التعامل مع وسائل التعلم إلالكعدم امتالك 

 %6.6 9 .ويتطلب مصاريف مالية لشحن باقات إلانترنتعد ُمرهق ومتعب التعلم عن بُ 

 %6.6 9 .محدود وغير فعال ألاساتذةالتواصل مع 

 %3.7 5 .للمعلومات لجيداالتحصيل عدم الاستيعاب و 

 %3.6 5 .عملهاات كثيرة ال نعرف كيفية فيتضمن معلومات وتكلي

 %2.9 4 .ال تناسبني مواعيدهاملعلومات و  إليصال غير كاٍف روني التعلم إلالكت

 136 100% 

من الطالب  وأقر , من الطالب بأن ليس لديهم خبرة التعامل مع التعلم إلالكتروني %15.4أقر ( 1)في الجدول 

ن أبالب من الط %13.2قر أو  ,وال تساعدهم على استخدام وسائل التعلم إلالكترونيإلانترنت  إمكانات بضعف

من الطالب بوجود  %12.5وأقر , كافية من ألاساتذة دون شرح وتوضيحات Pdfللمحاضرات في صورة  ى العلمياملحتو 

والتوتر في بيئة التعلم إلالكتروني خاصة لو كانت الاختبارات إلكترونية , والقلق, ضغوط نفسية متضمنة الخوف

التكيف  يمكنهمال و نظام غير ناالاح  التعلم إلالكتروني نألطالب بمن ا %11.7قر أو , لعدم توافر إلانترنت بدرجة جيدة

التعلم إلالكتروني مثل برامج وسائل وأساليب بعدم امتالكهم مهارات التعامل مع من الطالب  %9.6قر أو , معه

ZOOM  يتطلب و  ويتطلب املزيد من الوقت مرهق التعلم في بيئة التعلم إلالكتروني نأب %6.6قروأ, والوتساب وغيرها

من عدم  الطالب وتنوعت استجابات. ألاسرة ىعل إضافيةمالية لشحن باقات إلانترنت وهذا يمثل تكلفة  أعباء

ضغط نفس ي وأنه نظام يمثل , للمعلومات لجيداالتحصيل ألاساتذة إلى عدم الاستيعاب و التواصل بالقدر الكافي مع 

  "  التعامل معه  لهم طالب لم يسبقوال يصلح مع   ,على الطالب ومادي وإرهاق معنوي  وعصبي

في بيئة التعلم إلالكتروني لدي  لاكاديميةملقياس الضغوط العاملي ناء ما الب: ثانيالالسؤال النتائج الخاصة ب

 طالب الجامعة؟
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طريقة  مباستخداالاستكشافي  العامليالتحليل  من خالل إجراء الكشف عن البناء العاملي ملفردات املقياستم              

ولكين الختبار مدي مناسبة أمحك كايزر ماير  ت قيمةوقد بلغ ,وطريقة التدوير املتعامد فريماكس ألاساسيةاملكونات 

اوهي قيمة  KMO = 0.940معامالت الارتباطات   :كاآلتيثالثة عوامل قبل وبعد التدوير  فرز التحليلأو , جيدة جد 

 (2)جدول 

 التدوير بعد في بيئة التعلم إلالكتروني لاكاديميةالضغوط  مقياس ملفردات فيالاستكشا العاملي التحليل نتائج 

 N=511)  (املتعامد

تشبع ال لاكاديميةمفردات مقياس الضغوط 

 العواملب

  

 الثالث الثاني لاول العامل 

 عد ضغطتمثل الدراسة عن بُ  
 
  ا

 
   0.64 .من الدراسة النظامية أكثر  وإرهاقا

   0.69 .الكتروني  إالاختبارات  أداءقلق من  أنا

 0.44  0.58 . ي بعض املقرراتفستطيع استيعاب املادة العلمية أال 

  0.34 0.72 .نتيجة مواعيد املحاضراتصعوبة في تحصيل واكتساب املعلومات  أواجه 

  0.40 0.60 .التواصل مع زمالئي في بيئة التعلم إلالكتروني أعاني من قلة 

  0.34 0.65 .م وغيرهاو فهم املحاضرات عبر الوتساب وزو  ةأعاني من صعوب 

   0.75 .إلالكتروني وغير مرتاح في نظام التعلم قلق  أنا

   0.74 .من الفشل في بيئة التعلم إلالكتروني أخاف أنا

  
 
   0.75 .والتكلفة املالية من الجهد يحتاج التعلم إلالكتروني مزيدا

  0.61 0.37 .في التعلم إلالكتروني سعفنيتإلانترنت ال  وإمكانات سعة 

 0.42 0.73  .ال تقدم املادة العلمية بشرح واٍف  

 0.49 0.72  .ألاستاذ في موضوعات ال أفهمهاال يوجد وقت كاف للمناقشة مع  

 0.54 0.68  .كما في الدراسة التقليدية بطالبه بالقدر الكافي ألاستاذيهتم  ال

 0.45 0.71  .للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي فرصة ألاستاذال يعطيني  

  0.72  .وغيرها الوتساب وزووم ستطيع التعلم في مجموعات عبر أال  أنا

  0.71 0.37 .التعلم إلالكتروني وأساليبالتعامل مع وسائل  أجيدال  أنا

  0.70 0.42 .وقت املذاكرة في بيئة التعلم إلالكتروني ى إدارةقادر علغير  أنا 

 0.52  0.45 .فهمها من الصعبكثيرة  مادة علمية ألاستاذيعطي 

 0.74   . في بعض املقررات املادة العلمية ناقصة 

 0.56  0.46 .وإمكاناتي التكنولوجيةمن قدراتي  أكثر  أداء أشياء ألاستاذيتوقع مني 

 2.56 4.54 5.24 الجذر الكامن

 12.81 22.69 26.20 نسبة التباين املفسر
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الضغوط  تسميتهيمكن  ألاول العامل  ,فرز ثالثة عواملأ العاملي الاستكشافيالتحليل  أن 2 ))يتضح من الجدول         

وف خوال ,والخوف من الفشل ,التواصل مع زمالئهوندرة , النفس ي مثل الضغط النفسية بال املرتبطة بمشكالت الط

من تباين  26.2وفسر  5.24وبلغ الجذر الكامن للعامل ألاول  .تحصيل واستيعاب املادة العلميةقلة و  ,من الامتحانات

واملهارات التكنولوجية مثل التواصل مع  باألستاذاملرتبطة  يمكن تسميته بالضغوط العامل الثانيو  .الارتباط مصفوفة

مجموعات عبر وعدم القدرة على التعلم من خالل , وإمكاناتهلتعامل مع إلانترنت ل الالزمة هاراتقلة املو  ,ألاستاذ

العامل و  .الارتباط مصفوفةمن تباين  26.2وفسر  5.24 للعامل الثاني كامنالجذر وبلغ ال. الوتساب وزووم وغيرها

 وبلغ الجذر الكامن للعامل الثالث . املقدم للطالب ى الضغوط املرتبطة باملادة العلمية واملحتو  تسميتهالثالث يمكن 

من تباين مصفوفة  %61.72 فسرت العوامل الثالثة عليه و . رتباطاتمن تباين مصفوفة الا  12.81وفسر 2.56

الضغوط  املقياس شامل ملعظم مظاهر  أن يؤكد علىالارتباط ملفردات الضغوط في بيئة التعلم إلالكتروني مما 

 .التعلم إلالكتروني ألاكاديمية في 

مطابقة مع بيانات أتتفضل تعكس يمية لاكاد لضغوطل عاملي اءبن أتتفضلما : الثالثالسؤال النتائج الخاصة ب

 العينة؟

كذلك تم و  ,ولنموذج البناء العاملي الاستكشافي, التوكيدي لنموذج العامل العام العامليالتحليل تم إجراء             

ق وتم التحق  .ألاقص ىباستخدام طريقة الاحتمال   MPLUS(7)رنامج في ب ذج املعادلة البنائية الاستكشافية و نمإجراء 

 :كاآلتياملطابقة حسن من النماذج السابقة وكانت مؤشرات 

 (3)جدول 

 (N=511)   املتناتتفسة الثالثةمؤشرات ةسن املطابقة للنماذج العاملية  

 العاملينموذج التحليل  العامل العاإ املؤشر

 الاستكشافي 

 نموذج املعادلة البنائية

والعاملي الاستكشافي ) الاستكشاتتفية

 (امع   توكيدي

 اي تربيعك

 

1788.70 

(p=0.00) 

555.65 

(0.00) 

393.78 

(0.00) 

RMSEA 0.137 0.071 0.062 

SRMR 0.102 0.06 0.03 

NNFI 0.68 0.91 0.94 

CFI 0.71 0.93 0.95 

على نموذج العامل العام ونموذج نموذج املعادلة البنائية الاستكشافية  تفوق  (3) يتضح من الجدول 

عن  SRMRو RMSEAفي كل مؤشرات حسن املطابقة حيث انخفضت قيمتي مؤشري  كشافيالتحليل العاملي الاست

مما يدل وله أقل قيمة ملؤشر كاي تربيع , 0.95من  NNFIبينما اقتربت قيمة مؤشر , CFI=0.95مؤشر قيمة و , 0.07



                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم
 

                                                                                 ISNN: 2709-5231                                                                                                                      م           0201مايو -(0)العدد  -(1)اجمللد 

 

                                                                                78                                       www.jser-kw.com  

  

الاستكشافي بالتشبعات  ليالعامويليه في املطابقة نموذج التحليل  ,مع بيانات العينة مطابقة جيدة  لهذا النموذج ىعل

بينما أثبت نموذج العامل العام سوء مطابقة مع , ثبت مطابقة مناسبة لبيانات العينةأاملزدوجة حيث الثنائية 

  .بيانات العينة

نموذج املعادلة البنائية الاستكشافية ملقياس الضغوط تشبع املفردات وداللتها إلاحصائية لفيما يلي و          

  :كاآلتيي بيئة التعلم إلالكتروني ف ألاكاديمية

 (أ-4) جدول 

، في بيئة التعلم إلالكتروني لاكاديميةنموذج املعادلة البنائية الاستكشاتتفية ملقياس الضغوط لعوامل  إلاةصائيةالتشبعات وداللتها   

 (N=511)  والعالقة بين العوامل 

   العواملبتشبع ال فردات امل

 ثالثال الثاني لاول العامل 

  
ُ
 عد ضغطمثل الدراسة عن بُ ت

 
  ا

 
 0.06 - 0.08 .من الدراسة النظامية أكثر  وإرهاقا

 0.01   .الكتروني  إالاختبارات  أداءقلق من  أنا

  - 0.04 . ي بعض املقرراتفستطيع استيعاب املادة العلمية أال 
 0.04  0.11 .نتيجة مواعيد املحاضراتصعوبة في تحصيل واكتساب املعلومات  أواجه 

 .التواصل مع زمالئي في بيئة التعلم إلالكتروني أعاني من قلة 
  0.07 

 0.01   .م وغيرهاو فهم املحاضرات عبر الوتساب وزو  أعاني من صعوبة 

 0.00   .إلالكتروني وغير مرتاح في نظام التعلم قلق  أنا

 0.01- - 0.01 .من الفشل في بيئة التعلم إلالكتروني أخاف أنا

  
 
   0.01 .والتكلفة املالية من الجهد يحتاج التعلم إلالكتروني مزيدا

  0.09  .في التعلم إلالكتروني تسعفنيإلانترنت ال  وإمكانات سعة 

  0.06  .ال تقدم املادة العلمية بشرح واٍف  
 0.00 0.06  .ألاستاذ في موضوعات ال أفهمهاال يوجد وقت كاف للمناقشة مع  

 0.11-- 0.04  .كما في الدراسة التقليدية بطالبه بالقدر الكافي ألاستاذيهتم  ال

 0.01-   .فرصة للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي ألاستاذال يعطيني  

 - 0.12  .وغيرها الوتساب وزووم ستطيع التعلم في مجموعات عبر أال  أنا
  0.01  .التعلم إلالكتروني بوأساليالتعامل مع وسائل  أجيدال  أنا

  0.03  .وقت املذاكرة في بيئة التعلم إلالكتروني إدارة قادر عليغير  أنا 

    .فهمها من الصعبكثيرة  مادة علمية ألاستاذيعطي 
   0.17 . في بعض املقررات املادة العلمية ناقصة 

   0.00 .اناتي التكنولوجيةوإمكمن قدراتي  أكبر  أداء أشياء ألاستاذيتوقع مني 
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 (ب-4)جدول 

 العالقات بين العوامل

  F1 F2 F3  

 F1 1.00    

 F2  1.00   

 F3 0.00  1.00  

املحددة للبرنامج املشتقة من التحليل  العوامل الثالثةحرة التشبع بكل املفردات أن ( 4) يتضح من الجدول 

 املرتبطة بالتعامل ألاكاديميةمفردات تمثل الضغوط  عليهتشبع  ول ألا وبالنسبة للعامل  ,العاملي الاستكشافي

 مفردات  ,ألاستاذمع  والتواصل
 
املفردات أكثر  وكانت,  0.30وزادت معامالت التشبع عن  ,املهارات التكنولوجيةوأيضا

فرصة  ألاستاذ يعطيني ال " ليها مفردةت, "كما في الدراسة التقليدية بطالبه بالقدر الكافي ألاستاذيهتم  ال"ا تشبع  

 ,"ألاستاذ في موضوعات ال أفهمهاال يوجد وقت كاف للمناقشة مع "ثم مفردة  ,"للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي

والتواصل  باألستاذعليه مفردات خاصة  تن هذا العامل سيطر إوعليه ف, "ال تقدم املادة العلمية بشرح واٍف  "ومفردة

فردات املوعالقته بزمالئه وكذلك  النفسيةملفردات الخاصة بالضغوط عليه اني تشبعت وبالنسبة للعامل الثا. معه

هذا با املفردات تشبع   أكثر وكانت ( الاستكشافي العامليالعامل الثاني في التحليل ) الخاصة بطبيعة املادة املتعلمة

توجد لدي صعوبة في فهم "ردة ومف, "ستطيع استيعاب املادة العلمية قي بعض املقرراتأال " العامل هي مفردة

صعوبة في تحصيل واكتساب املعلومات في التعلم  أواجه"ومفردة , "وغيرها زووماملحاضرات عبر الوتساب وبرنامج 

بينما تشبعت بالعامل الثالث مفردات ثنائية , "وإمكاناتيمن قدراتي  أكثر  أشياء ألاستاذيتوقع مني "ومفردة " إلالكتروني

ستطيع التعلم في مجموعات أال  أنا "ومفردة ,"في التعلم إلالكتروني تسعفنيإلانترنت ال  وإمكاناتسعة "التشبع وهي 

غير  أنا" ومفردة" التعلم إلالكتروني وأساليبالتعامل مع وسائل  أجيدال  أنا"  ومفردة ,"وغيرها الوتساب وزووم عبر

من يتبين و . التكنولوجيةهارات املي ضغوط مرتبطة بتوفر بوه" وقت املذاكرة في بيئة التعلم إلالكتروني إدارة ىقادر عل

 .ألاكاديميةالضغوط  أبعادالتجانس بين  ىالعالقة بين العوامل الثالثة مرتفعة مما يدل عل أن( 4) الجدول 

بيئة في  لاكاديميةمقياس الضغوط  أبعادما درجة الاتساق الداخلي ملفردات : السؤال الثالثالنتائج الخاصة ب

 طالب الجامعة؟ ىلد لم إلالكترونيالتع

در  هذا السؤال عن لإلجابة
ُ
وبلغت  24كرونباخ للمفردات  ألفاثبات الاتساق الداخلي باستخدام املعامل  ق

 " و , "لكترونياإيوجد كم هائل من املادة العلمية املقدمة "وتم استبعاد مفردات  0.918قيمته 
ُ
عاني من نقص أ

" تكليفات كثيرة ألاستاذيعطي "و ,"التعلم إلالكتروني لكثرة املحاضرات أثناءقصني التركيز ين"و ,"العالقات الاجتماعية

 0.928 إلى 0.921معامل الثبات للمقياس بعد استبعاد املفردة من  ت قيموعليه تراوح,. 0.928 إلىفارتفع الثبات 
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وفيما يلي . مفردة20  مفردات املقياس  عدد أصبحوعليه   0.774 إلى 0.417وتراوحت قيم معامل الارتباط املصحح من 

 .تحليل الثبات

 (5) جدول 

   املفردة استبعاد بعدفي بيئة التعلم إلالكتروني  لاكاديمية الضغوط قياسمل ملفردات وألفا املصححة الارتباطات معامالت 

(N=511) 

 

 لاكاديميةمفردات مقياس الضغوط 

معامل الارتباط 

 املصحح

للمقياس بعد  ألفا

 تبعاد املفردةاس

 (9: لاول عد البُ  

 تمثل الدراسة عن بعد ضغط
 
  ا

 
 .من الدراسة النظامية أكثر  وإرهاقا

0.567 

 

0.894 

 0.896 0.534 .الكتروني  إالاختبارات  أداءقلق من  أنا

 0.890 0.611 .ستطيع استيعاب املادة العلمية قي بعض املقرراتأال 

 0.876 0.786 .واكتساب املعلومات في التعلم إلالكترونيصعوبة في تحصيل  أجد 

 0.885 0.681 .التواصل مع زمالئي في بيئة التعلم إلالكتروني أعاني من قلة

 0.881 0.723 .وم وغيرهاو فهم املحاضرات عبر الوتساب وز  أعاني من صعوبة 

 0.885 0.686 .إلالكتروني وغير مرتاح في  بيئة التعلم قلق  أنا 

 0.883 0.718 .من الفشل في بيئة التعلم إلالكتروني أخاف ناأ

 
 
 0.883 0.725 .التكلفة املاديةمن الوقت و  يحتاج التعلم إلالكتروني مزيدا

 (8: عد الثانيالبُ 

 .ني في التعلم إلالكترونيعفإلانترنت ال تس وإمكانات سعة

0.540 0.892 

 0.873 0.746 .ٍف ال تقدم املادة العلمية بشرح وا

 0.872 0.761 .ألاستاذ في موضوعات ال أفهمهاال يوجد وقت كاف للمناقشة مع 

 0.877 0.705 .بطالبه بالقدر الكافي ألاستاذيهتم  ال

 0.879 0.690 .فرصة للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي ألاستاذال يعطيني 

 0.885 0.623 .وغيرها ومالوتساب وزو ستطيع التعلم في مجموعات عبر أال  أنا

 0.882 0.652 التعلم إلالكتروني وأساليبالتعامل مع وسائل  أجيدال  أنا

 0.881 0.673 وقت املذاكرة في بيئة التعلم إلالكتروني ى إدارة قادر علغير  أنا

 (3: عد الثالثالبُ 

 .فهمها من الصعبمعلومات كثيرة  ألاستاذيعطي 

0.524 0.587 

 0.653 0.475 .ي بعض املقررات املادة العلمية ناقصةف

 0.568 0.535 .وإمكاناتي التكنولوجيةمن قدراتي  أكبر  أداء أشياء ألاستاذيتوقع مني 
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  0.70 ألفاحيث بلغت قيمة معامل الثبات  مرضيةالثالثة  لألبعادمعامالت الثبات  إن (5)يتضح من الجدول              

 .حدة ىالتجانس الداخلي ملفردات كل بعد عل ىمما يدل علفأكثر 

طالب  ىفي التعلم إلالكتروني لد لاكاديميةما مستويات مظاهر الضغوط : السؤال الرابعالنتائج الخاصة ب

 الجامعة؟ 

 :لإلجابة عن هذا السؤال قدرت املتوسطات والانحرافات املعيارية والالتواء والتفرطح للمفردات  كاألتي

 ( 6)جدول 

 (N=511)في بيئة التعلم إلالكتروني  لاكاديمية الضغوط قياسالوصفية ملفردات مل ةصائياتإلا 

الانحراف  املتوسط املفردة

 املعياري 

 التفرطح الالتواء

 تمثل الدراسة عن بعد ضغط 
 
  ا

 
 0.25 1.20- 1.24 4.09 .من الدراسة النظامية أكثر  وإرهاقا

 إالاختبارات  أداءقلق من  أنا 
 
 2.58 1.90- 1.15 4.37 .لكترونيا

 0.13 0.99- 1.19 3.93 .ستطيع استيعاب املادة العلمية قي بعض املقرراتأال 

 0.22 1.03- 1.13 4.05 .صعوبة في تحصيل واكتساب املعلومات في التعلم إلالكتروني أواجه 

 0.69- 0.66- 1.23 3.82 .مشكالت في التواصل مع زمالئي في بيئة التعلم إلالكتروني أواجه 

 0.53- 0.80- 1.30 3.83 .وم وغيرهاو توجد لدي صعوبة في فهم املحاضرات عبر الوتساب وز  

 4.33 2.19- 0.97 4.50 .إلالكتروني وغير مرتاح في  بيئة التعلم قلق  أنا 

 3.95 2.10- 0.91 4.52 .من الفشل في بيئة التعلم إلالكتروني أخاف أنا

 يحتاج التعلم إلالكتروني مز 
 
 2.63 1.70- 0.95 4.36 .والتكلفة املاديةمن الوقت  يدا

 -1.04 -1.38 1.03 4.31 .ني في التعلم إلالكترونيفإلانترنت ال تسع وإمكانات سرعة

 0.67- 0.53- 1.07 3.88 .ال تقدم املادة العلمية بشرح واٍف 

 -0.53 0.64- 1.09 3.91 .ألاستاذ ملوضوعات ال أفهمهايوجد وقت كاف للمناقشة مع  ال

- 0.87 0.35- 1.20 3.59 .بطالبه بالقدر الكافي ألاستاذيهتم  ال

 0.76-- 0.10 1.13 3.43 .فرصة للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي ألاستاذال يعطيني 

 زوومالتعلم إلالكتروني مثل  أساليبستطيع التعلم في مجموعات عبر أال  أنا

 .وغيرها

3.87 1.16 -0.73 -0.31 

 0.60- 0.53- 1.16 3.75 التعلم إلالكتروني وأساليبالتعامل مع وسائل  أجيد ال  

 0.64 1.13- 0.98 4.21 .وقت املذاكرة في بيئة التعلم إلالكتروني إدارة ىقادر علغير  أنا 

 0.52- 0.50- 1.10 3.77 .من الصعب فهمهامعلومات كثيرة  ألاستاذيعطي  

 0.89- 0.35- 1.27 3.46 .ة ناقصةفي بعض املقررات املادة العلمي 

 0.50- 0.51- 1.15 3.63 وإمكاناتي التكنولوجيةمن قدراتي  أكبر  أشياء ألاستاذيتوقع مني  
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, ااملفردات تقريب   ملعظم ألاكاديميةالضغوط  ى بدوا درجة كبيرة من مستو أالطالب  أن( 6)يتضح من الجدول 

من الفشل في بيئة التعلم أنا أخاف " ا ملظهري بدرجة كبيرة جد   ةألاكاديمي لضغوطبتعرضهم لالطالب أبدي في حين 

بدي الطالب درجة متوسطة من الضغوط أبينما , "التعلم إلالكتروني وغير مرتاح في بيئة قلق  أنا" مظهرو , "إلالكتروني

". املادة العلمية ناقصةفي بعض املقررات " و ,"فرصة للتواصل والاستفسار بالقدر الكافي ألاستاذال يعطيني "ملفردتين 

من الفشل في بيئة التعلم  أخاف أنا" سيطرة في بيئة التعلم إلالكتروني هي ألاكاديمية الضغوطأن أكثر مظاهر ويتضح 

 إالاختبارات  أداءقلق من  أنا"ثم " بيئة التعلم إلالكتروني وغير مرتاح في قلق أنا"ليها ت ,"إلالكتروني
 
يحتاج "ثم " لكترونيا

 التعلم 
 
" ني في التعلم إلالكترونيفإلانترنت ال تسع وإمكانات سرعة"و ,"التكلفة املاليةمن الوقت و  إلالكتروني مزيدا

خاصة النفسية  كبير من الضغوط والصعاب املرتبطة بالتعلم إلالكتروني ى الطالب يعانون من مستو  أنوهذا يظهر 

 .والتكنولوجية

 :إضاتتفيةتحليالت 

في بيئة التعلم إلالكتروني بين طالب البكالوريوس وطالب الدراسات  ألاكاديمية بدراسة الفروق في الضغوط

 بالتالي وجود فروق دالة   أنواتضح  ,املستقلة Tاختبار  إجراءتم  ,العليا
 
عند  إحصائيا

 M=82.85)) ريوسبين طالب الدراسات العليا وطالب البكالوريوس لصالح طالب البكالو  ألاكاديميةفي الضغوط  0.05

 أحيث 
 
(  M=71.10) في مرحلة الدراسات العلياأقرانهم  منأكثر  في بيئة التعلم إلالكتروني أكاديميةا ظهروا ضغوط

وبالنسبة للفروق . خبرة في التعامل مع البحث والتعلم إلالكترونيأكثر ن طالب الدراسات العليا وهذه نتيجة متوقعة أل 

وعليه ,   أناتضح  ,ةنيالريف وطالب ساكني املدساكني ب بين طال  ألاكاديميةفي الضغوط 

 توجد فروق دالة 
 
مستويات عالية  M=81.16)) ظهر طالب ساكني الريفأ ثحي ألاكاديميةفي الضغوط  إحصائيا

فر اتو طالب الريف نتيجة عدم  ىالخوف والقلق لد ى مستو  إلى يرجع اوهذ( M=78.23) مقارنة بطالب ساكني املدينة

 .طالب املدينة ىكما لد الكافيةإلانترنت بالجودة 

 :مناقشة النتائج

في بيئة التعلم إلالكتروني في ظل جائحة  ألاكاديميةمظاهر الضغوط  أهم ىالتعرف عل إلىهدفت الدراسة 

  إغالقسياسة  الحكوماتحيث تبنت  COVID-19)) كورونا
 
 ,الطالبحياة  ىا علاملؤسسات التعليمية والتربوية حفاظ

وكان هذا بمثابة صدمة  ,عد من خالل وسائل التواصل الاجتماعي واملنصات إلالكترونيةالتعلم عن بُ  ةوتم تبني سياس

جة التحول من نظام تعليمي مباشر تقليدي في القاعات والفصول الدراسية ونتج عن هذا ضغوط يللطالب نت

ظهر هذا أاملشكالت واملصاعب التي واجهت الطالب و  ىعل كثيرة ظهرت من خالل التحليل الكيفي للتعرف وإشكاليات

                                        عدم امتالك خبرة التعامل مع وسائل التعلم إلالكتروني وهذا يتفق مع أهمهاالتحليل عدة مظاهر كان 

 (Di Pietro et al., 2020;  Moawad, 2020). 
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ا في دراسة واحدة  واعتمدت الدراسة على منهجية الطرق  املختلطة حيث دمج الدراسة الكيفية والكمية مع 

ا لحداثة تجربة التعلم إلالكتروني في نظام التعليم الجامعي حيث هدفت الدراسة الكيفية إلى الكشف عن  وذلك نظر 

م التحقق من مظاهر الضغوط التي يعاني منها الطالب والاعتماد عليها في صياغة مفردات املقياس املبدئية حيث ت

وقد أفرزت الدراسة الكمية نتائج تؤكد وتدعم نتائج الدراسة , بنائها العاملي من خالل البيانات أو الدراسة الكمية

والضغوط املرتبطة باملحتوى , والخوف وعدم الارتياح في بيئة التعلم إلالكتروني, الكيفية من عدم توافر الخبرات

  .العلمي 

في  ألاكاديميةمن تباين الضغوط  61.72ستكشافي ثالثة عوامل فسرت حوالي الا  العامليالتحليل  وأعطي

وكانت هذه  ألاكاديميةمن مظاهر الضغوط  اكبير   ااملقياس يتضمن قدر   أن ىوهذا يدل عل ,بيئة التعلم إلالكتروني

متحانات الخوف والفشل من الا مثل مرتبطة بالطالب  نفسية وهي ضغوط, سير فقابل للت ىالعوامل ذات معن

والعامل الثاني يمثل الضغوط املرتبطة باملصاعب  ,وعدم الارتياح في بيئة التعلم إلالكتروني والتواصل مع زمالئه

وهذا يدعم  ,العلمي ى الثالث مرتبط بطبيعة املادة واملحتو  العاملو , أألستاذواملهارات التكنولوجية والتعامل مع 

مثل مقاييس الضغوط في بيئة التعلم  ألابعاديئة التعلم إلالكتروني متعددة في ب ألاكاديميةبنية الضغوط  أنرضية ف

 Bedewy & Gabriel, 2015; Lin & Chen, 2009;  Wuthrich) .التراث البحث في هذا الشأنمع ذلك فق يتو التقليدية 

et al., 2020)  

 ىمن عامل وهذا يدل عل أكثر  ىتشبع بعض املفردات عل لوحظالاستكشافي  العامليوفي نموذج التحليل 

ولكن هذا , عليه اتشبع   ألاكثر لعامل بااملفردة تشبع اعتماد  ىعل وفي هذه الحالة يعتمد الباحث ,تعقيد النموذج

في  ى مفاهيميعامل ليس له معنبا تشبع   أكثر عاملين وتكون بتشبع مفردة تحساب املعني السيكولوجي فقد  ىيكون عل

ستطيع استيعاب املادة أال " سبيل املثال املفردة ىفعل ,أفضل سيكولوجي ىله معنخر آلا العامل ب ألاقلحين تشبعها 

الخاص بالخوف والتواصل مع الزمالء والجهد املبذول في التعلم  ألاول العامل بتشبعت " ي بعض املقرراتفالعلمية 

نه من إوعليه ف( 0.44" )علميةمن تشبعها بعامل الضغوط املرتبطة باملادة الأكبر ( 0.58)إلالكتروني بقيمة تشبع

ا ا وتفسير  ألاكثر معنى  البعد ىيكون انتمائها عل أن ألافضل  ألاكبر وليست بقاعدة انتمائها للبعد ذات التشبع نظري 

 . للبعدينلدرجة الكلية لاملفردة  إضافةيمكن  وأيضا. قيمة
ُ
 أكثر  أنالاستكشافي  العامليالتحليل  الحظ منوامل

ا املفردات   "و ,"قلق وغير مرتاح في بيئة التعلم إلالكتروني أنا" لعامل هيباتشبع 
 
من  يحتاج التعلم إلالكتروني مزيدا

ن املفردات املرتبطة بالضغوط إبالتالي ف" من الفشل في بيئة التعلم إلالكتروني أخاف أنا"و, "والتكلفة املاليةالوقت 

  .سيطرة كانت أكثرالنفسية 

ياس ككل حيث بلغت قيمة الثبات قلملو  ألبعادها من الاتساق الداخلي جة جيدة جد  ر قياس بداملواتسم 

تماسك واتساق البنية الداخلية للمقياس  ىمما يدل عل 0.89 إلى 0.70من  لألبعادوتراوحت  0.928للمقياس ككل 

 .ةحد ىعل وألبعادككل 
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ثبت نموذج أبينما  ,ت العينةاملطابقة مع بيانا وءثبت نموذج العام سأ ,عامليهوباملقارنة بين عدة نماذج 

مما يدل  CFIو NNFI و RMSEA مطابقة مناسبة في ضوء مؤشرات  الثنائيالتشبع ذات الاستكشافي  العامليالتحليل 

ولكن تفوق عليه في املطابقة نموذج املعادلة البنائية الاستكشافية وتطابق مع البيانات  ,مطابقته للبيانات ىعل

في تفوق  (  ,Aspourahov & Muthen,  2009 ;  Marsh et al,  2010 ,2014  عامر) ق معا وهذا يتفبدرجة جيدة جد  

لألبنية واملفاهيم  والاستكشافي التوكيدي العاملينموذج التحليل  ىاملعادلة البنائية الاستكشافية عل بنية نموذج

 .النفسية ذات الارتباطات الداخلية بين أبعادها

د تمايز و يتضح وج ,ةالاستكشافي نمذجة املعادلة البنائيةمن  الناتج لعاملياطبيعة البناء بالتأمل في و 

البعد )الضغوط النفسية بينما تداخلت مفردات بعد  ,واملهارات التكنولوجية باألستاذلعامل الضغوط املرتبطة 

 العامليالتحليل  في) الثالث الخاصة باملادة العلميةمع مفردات البعد ( الاستكشافي العامليفي التحليل ألاول 

الخاصة  الثنائية التشبع فرداتاملبينما كانت مفردات البعد الثالث تتضمن فقط  ,في بعد واحد( الاستكشافي

  أكثرن البناء بصفة عامة كان إبالضغوط املرتبطة باملهارات التكنولوجية وبالتالي ف
 

ا بامل  تداخال بناء  معقارنة وتعقيد 

وقد يرجع هذا إلى عدم تمايز استجابات ألافراد على املقياس حيث توفرت السمة  الاستكشافي العامليالتحليل 

ا لكل املظاهر مما أدى إلى  التداخل الواضح للعوامل وعدم تمايزها بدرجة كافية  .بدرجة كبيرة جد 

 ,خاصة املتعلقة بالخوف من الفشل ألاكاديميةالطالب مستويات مرتفعة من الضغوط أظهر ا وعموم  

الخاصة بالتعامل  وأيضا ,التعلم إلالكتروني وأساليبوالضغوط املرتبطة باستخدام وسائل  ,من الاختبارات والخوف

حداثة هذا لوغيرها وهذه نتيجة متوقعة , والتواصل مع الزمالء ,وكيفية توصيلها للطالب ,وكثرة املادة ,ألاستاذمع 

إجراءات الدراسة  .إلالكتروني اليب ووسائل التعلمأسالنوع من التعلم دون استعداد مسبق لكيفية التعامل مع 

ا للخبرة بهذه النوعية من التعلم عبر الزمن نتوقع أن نتائجها  تمت في بداية تجربة التعلم إلالكتروني ولكن نظر 

وعليه فإن الدراسة بحاجة إلى إعادتها على عينات , ستتغير نتيجة ألالفة واكتساب الخبرات بهذا النوع من التعلم

 . Cross-validationأخرى في فترات زمنية الحقة للتأكد من الصدق التعميمي للنتائج 

الدراسة لها عدة محددات من أهمها اعتمادها على التطبيق إلالكتروني  وهذا غير كاٍف لتوفر العشوائية و 

رى على طالب جامعة  وبالتالي فإن نتائج الدراسة قاصرة فقط على عينة الدراسة الحالية وبحاجة إلى دراسات أخ

خرى 
ُ
 . من كليات عملية ونظرية أ

 :والتوصيات الاستنتاج

 لقياس الضغوط ألاكاديمية بين طالب الجامعة في بيئة التعلم إلالكتروني
 
وتكون , قدمت الدراسة مقياسا

نائية ونمذجة املعادلة الب, تمحورت على ثالثة أبعاد في ضوء التحليل العاملي الاستكشافي, مفردة 20من 
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مما , واتسمت مفردات ألابعاد واملقياس ككل بدرجة مرضية من ثبات الاتساق الداخلي أللفا كرونباخ, الاستكشافية

 .يؤكد على صالحية املقياس لتشخيص مظاهر الضغوط ألاكاديمية في بيئة التعلم إلالكتروني لدى طالب الجامعة

 :تيتوص ي الدراسة باآل أنسبق يمكن ما وفي ضوء  

 .والثانوية إلاعداديةبين طالب مراحل دراسية كاملرحلة  ألاكاديميةملقياس الضغوط  العاملي اءحقق من البنالت -

 .عبر فترات زمنية الحقة من عملية التعلم ألاكاديميةملقياس الضغوط  العاملي اءالبن من التحقق -

 .ملراحل الدراسية املختلفةفي بيئة التعلم إلالكتروني بين طالب ا ألاكاديميةتحديد مستويات الضغوط  -

 .نجاز بين طالب الجامعةالتحصيل والدافعية لإل  ىفي بيئة التعلم إلالكتروني عل ألاكاديميةدراسة دور الضغوط  -

 .جودة الحياة الجامعية ىفي بيئة التعلم إلالكتروني عل ألاكاديميةدراسة دور الضغوط  -

 :املراجعقائمة 
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