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 إهداء
 

وقل ؽبما قوال كريبا :"أىدي شبرة ىذا العمل اؼبتواضع إىل من قاؿ فيهما تبارؾ   و تعاىل
 "واخفض ؽبما جناح الذؿ من الرضبة و قل ريب ارضبهما كما ربياين صغَتا

- صدؽ هللا العظيم-

إىل اليت شقت وتعبت من أجل رعاييت وتربييت،  إىل تلك الشمعة اليت ربًتؽ لتضيء يل 
'' أمي '' فطريقي إىل نبع اغبناف سر الوجدا

إىل من علمٍت العزة واالعتماد على النفس إىل أوسط أبواب اعبنة أيب اغبنوف إىل كل أخوايت 
الذين قاظبوين الفرحة يف كل غبظة من حيايت 

 الذي مل يبخل علي دبساعدتو يف إقباز ىذا العمل "بلقاضي عادؿ/ د''إىل األستاذ اؼبشرؼ 

إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة، وإىل صبيع طلبة وأساتذة 
. وعماؿ معهد الًتبية البدنية والرايضية وإىل كل من فاتو قلمي



 عبد هللا






 ج
 

 كلم  شك  
 

..." ولئن شكرمت ألزيدنكم : "... قاؿ تعاىل

كبمد هللا على نعمة البدف و العقل السليم، و نعمة التعليم، و نعمة أف ىداان إىل الصراط 
. اؼبستقيم صراطا كاف كلو علما وتعليم و بفضلك اي من بعباده رحيم

بعد جهد جهيد نتشرؼ اليـو بتقدمي شبار عملنا يف أهبى حلة و أصبل صورة ما استطعنا إىل 
الذي " بلقاضي عادؿ"ذلك سبيال ، راجُت من هللا أف يضحى ىاذ العمل برضى الدكتور 

. لبصو ابلشكر متمنُت دواـ الصحة و التقدـ العلمي 

كما نتقدـ أبظبى عبارات الثناء و العرفاف لكل من مد لنا يد العوف يف إقباز ىذا العمل 
. اؼبتواضع و إقباحو و لو بكلمة طيبة سواء من قريب أو بعيد

و أخَتا ربية شكر لكل أسرة معهد علـو و تقنيات و النشاطات البدنية و الرايضية  دبعهد 
 (طلبة، أساتذة و إداريُت )مستغاًل  
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: ملخص الدراسة

 هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز فعالية التعليم اإللكًتوين عن بعد لطلبة اعبامعة و كاف الفرض من الدراسة 
 طالبا و طالبة من معهد 40أف التعليم اإللكًتوين فعاؿ ابلنسبة لطلبة اعبامعة ، و تكونت عينة البحث من 

، مت اختيارىا بطريقة قصدية، واستعمل (اثلثة ليسانسو الثانية ماسًت)الًتبية البدنية و الرايضية لألقساـ النهائية 
الطالب الباحث استمارة استبيانية كأداة للبحث حيث مت إرساؽبا عرب الربيد اإللكًتوين على الطلبة لإلجابة 

عليها، وبعد تفريغها و ربليل نتائجها، توصل الطالب الباحث إىل نتيجة مفادىا أف الوسائل و التقنيات 
متوفرة لدى الطلبة و أف جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض  (التعليم اإللكًتوين)اؼبستعملة يف التعليم عن بعد 

 أفإضافة إىل . اؼبأموؿمن طرؼ كلية الًتبية البدنية و الرايضية للطلبة مقبوؿ عموما و ال يرقى إىل اؼبستوى 
عرض اؼبواد ابلطريقة اإللكًتونية يزود طلبة الًتبية البدنية و الرايضية بتدريب مهارات إضافية يف ميداف اإلعالـ 

اآليل دوف أف ننسى أف التعليم اإللكًتوين عن بعد فعاؿ يف التحصيل العلمي لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية 
نظراي فقط، يف ظل غياب اإلعتماد على التطبيقات و الربامج التدريب ابلدين و الرايضي ويف األخَت اقًتح 

 ضرورة االعتماد على برامج و تطبيقات التدريب البدين و الرايضي كوف أف اختصاص الطالب الباحث ب
إضافة إىل ستثمار التوجيهات اإلهبابية للطلبة وألعضاء اؽبيئة . الًتبية البدنية يعترب تطبيقيا أكثر فبا ىو نظري

التدريسية كبو التعليم اإللكًتوين، ووضع خطط وبرامج لالستفادة من ىذه التوجيهات، وإعطاء دورات تدريبية 
يف ؾباؿ التعليم اإللكًتوين لكل من الطلبة وأعضاء ىيئة التدريس كما هبب على اعبامعة القياـ إبجراء اؼبزيد 

من الدراسات والبحوث ؼبعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكًتوين يف ظل وجود ظروؼ قاسية وعقد اؼبؤسبرات 
. والندوات من أجل تطوير التعليم اإللكًتوين والنهوض بو

 : الكلمات ادلفتاحية

  التعليم اإللكًتوين
   التعليم عن بعد
  الفعالية
   طلبة اعبامعة
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Abstract 

 Résumé de l'étude : This study aims to highlight the effectiveness of e-learning for collegeذ

students, and the study hypothesis was that e-learning is effective for college students, and the 

research sample was composed of 40 students from the Institute of Physical Education and 

Sports for the final departments (third year of bachelor's and second year of master's), Was 

chosen intentionally, and the research student used a questionnaire as research tool, because 

it was emailed to students to respond to it, and after unpacking and analyzing their results, 

the research student came to the conclusion that the means and techniques used in distance 

education ( e-learning) Available to students and that the quality of electronic content offered 

by the College of Physical and Sports Education for students is generally acceptable and does 

not reach an acceptable standard. In addition, the electronic presentation of the material 

provides physical education and sports students with additional skills in the field of 

automated media not to mention that electronic distance education is only theoretically 

effective in the academic success of physical education students. and athletic, given the lack 

of recourse to physical training applications and programs. And in the end, the research 

student suggested the need to rely on physical and athletic training programs and 

applications, since the specialization in physical education is more applied than theoretical. 

In addition to investing positive guidelines for students and faculty members towards e-

learning, developing plans and programs to benefit from these guidelines, and delivering 

training courses in the field of e-learning. online learning for students and faculty members. 

The university should also conduct more studies and research to know the effectiveness in 

difficult conditions and by organizing conferences and seminars for the development and 

advancement of e-learning. 

keywords: 

• electronic education 

• Distance education 

• Efficiency 

• university students 
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 :ادلقدمة .1

شهد العامل يف العقدين اؼباضيُت تطورات تكنولوجية وانفجارات تقنية ومعلوماتية متالحقة وسريعة، وقد 

عملت الدوؿ على بذؿ الكثَت من اعبهد ؼبواكبة ىذه التطورات دبا ينعكس إهبااب على ذبويد اؼبرافق العامة، من 

صبيع اػبرباء التقنيُت واالقتصاديُت واألكاديبيُت مهتموف ابلتطورات التكنولوجية السريعة األخَتة وما "ىنا فإف 

، وانعكس ىذا التوظيف اإلهبايب على سلوؾ "تنطوي عليو يف اؼبستقبل، وىذا يبشر جبعل حياتنا أسهل وأكثر أمنا

اػبدمات، واالنتقاؿ اؼبرف للمؤسسات واؼبرافق العامة من اػبدمات التقليدية إىل خدمات " رقمنة"عاـ يقضي ب 

. جبهد أقل من اؼبعهود من جهة وكذلك التكاليف، وجبودة عالية من جهة أخرى، إلكًتونية

يف اؼبؤسسات الرظبية للدوؿ عموما، وقطاع الًتبية  "اػبدماتية"ىذه التحوالت طالت العديد من اجملاالت 

أف نتتبع كيف تطور التعليم اإللكًتوين يف السنوات اؼباضية، - وبنظرة سريعة - والتعليم بشكل خاص، إذ يبكننا 

وكيف أتثرت إهبااب اػبطط والربامج الدراسية واػبدمات اؼبعرفية نتيجة توظيف ىذه التقنيات يف اجملاؿ الًتبوي، 

 .حيث تتزايد أنبية االنتفاع بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف صبيع جوانب حياة اجملتمعات يف ىذا الصدد

ففي حُت كانت اؼبدارس سبثل فيما مضى اؼبكاف الوحيد الذي يبكن فيو للتالميذ االنتفاع بتكنولوجيا اؼبعلومات 

ابت لزاما أف تستغل معظم نظم التعليم الوضع القائم، وما ىو متاح من إمكاانت التعلم عرب االستفادة من "واالتصاالت، 

ألغراض التواصل والتعلم  العدد الكبَت من الطرؽ اؼببتكرة اليت تتيح للمتعلمُت استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت

 Skills for a) "وتشاطر اؼبعارؼ، فال يبقى االنتفاع بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ؿبصورا ببيئة اؼبدرسة

changing world 2016). 
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يشكل حجر األساس لتقدـ اجملتمعات، تطلب ذلك االستثمار يف - وما يزاؿ - وؼبا كاف قطاع الًتبية 

- اؼبعرفة والبحث العلمي، خاصة مع ظهور العوؼبة ومبو صناعات جديدة، ومن مث فإف االستثمار يف عملية التعليم 

دبواصفات العصر اليت تقتضي البعد عن " صناعة متعلم"ىو استثمار بشري؛ أي - بشقيو األكاديبي واؼبهٍت 

اعبمود القائم والتلقُت، واالنتقاؿ إىل حيوية التعلم القائم على االكتشاؼ والتقصي والتحليل واالستنتاج، وصوال 

إف أي شكل من أشكاؿ التعليم متمحور حوؿ اؼبتعلم نفسو، وىذا وبتم التنويع يف . للتعامل مع اؼبشكالت وحلها

 .   (2019اؼبزيٍت ) مصادر اؼبعرفة وأشكاؽبا، وتوظيف أحدث ما وصلت إليو التكنولوجيا يف ىذا اجملاؿ

ىو أفضل ما مت الوصوؿ إليو يف ىذا اجملاؿ، حيث سبت االستفادة " التعلم والتعليم عن بعد"ولعل موضوع 

من تطور التقنية وتوظيفها يف اجملاؿ التعليمي، فغدت فرص التعلم متوافرة للجميع، وفق طرائق وأساليب جديدة 

تليب االحتياجات اؼبتزايدة خبطوات سريعة، مع اإلشارة إىل أف قباح العملية التعليمية قائم على عناصر ثالثة تشكل 

، وىذا يتضمن اختيار طرائق (جاف ىوساي" )(اؼبعلم، واؼبتعلم، واؼبعرفة اؼبعلومة: "اؼبثلث التعليمي وىي

واسًتاتيجيات التدريس، والوسائل واألدوات اؼبناسبة، إضافة إىل أدوات التقييم ىذه العناصر الثالثة توفر مكونُت 

بُت اؼبعلم  (Dialogue)، واغبوار (Subject Matter)احملتوى التعليمي : رئيسُت من مكوانت التعليم عن بعد

. واؼبتعلم الذي من شأنو ربسُت نواتج التعلم من خالؿ األنشطة اؼبختلفة ومن خالؿ عمليات التقييم اؼبستمر

واليـو أصبح التعليم عن بعد يعتمد على وسائل التكنولوجيا اغبديثة كالكمبيوتر واللوحات واؽبواتف 

فهنالك من وسائل التعليم عن بعد ما يوفر اتصاال مباشرة ما بُت اؼبعلم واؼبتعلم يف الوقت ذاتو , الذكي 

کاالتصاالت اؽباتفية ووسائل التواصل االجتماعي و فوسائل التعليم عن بعد تتوفر لألفراد يف كل مكاف بغض 

النظر عن الوقت وىي ما تستخدمو اؼبواقع اؼبتخصصة يف التعلم عن بعد أو اعبامعات كالفيديوىات اليت يقـو 

اؼبعلموف بتسجيلها ومن مث يقـو الطالب دبشاىدهتا يف أوقات فراغهم أو الربامج اليت تعرض على التلفزيوانت واليت 
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تبث اؼبواد التعليمية أو اؼبراسالت عن طريق االنًتنت كوسائل التواصل االجتماعي الفيسبوؾ وتويًت واليوتيوب أو 

 . (2019عمَتة )الربيد االلكًتوين 

ونظر ألنبية الكشف عن تصورات الطلبة يف معهد الًتبية البدنية و الرايضية وألنبية اؼبوضوع اؼبدروس 

وىو التعليم عن بعد وبناءا على ما سبق أتيت ىذه الدراسة من أجل بياف استخداـ التعليم عن بعد يف ظل أزمة 

كوروان ومستجداهتا حسب تصورات طلبة معهد الًتبية و الرايضية وذلك إبعداد استبانو بعد الرجوع إىل األدب 

 . النظري والدراسات السابقة

 :مشكلة البحث .2

 عبأت منظمة الصحة العاؼبية، إبعداد شروط و لوائح covid-19يف ظل إنتشار وابء كوروران العاؼبي 

خاصة بسالمة اإلنساف يف ـبتلف بقاع العامل، وكانت اعبزائر من الدوؿ السباقة يف االستجابة ؽبذه الشروط حفاظا 

على الصحة العامة للمواطنُت، فبا جعل السلطات الوصية تتخذ تدابَت وقائية بفرض إجراءات اغبجر الصحي، يف 

ـبتلف والايت الوطن تدرهبيا، و ىذا ما أجرب الطلبة على مغادرة مقاعد الدراسة و اعبامعات على حد سواءا، 

حيث حل التعليم اإللكًتوين ؿبل التعليم التقليدي، الستكماؿ النشاطات الًتيوية و التدريسية، ولدراسة مدى 

 :فعالية التعليم اإللكًتوين عن بعد لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية مت طرح التساؤالت التالية

: التساؤل العام

 .ما مدى فعالية التعلم عن بعد من خالؿ الوسائل اإللكًتونية لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية -

: التساؤالت الفرعية

  لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية؟اإللكًتوينما مدى فعالية الوسائل و التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم  -

 ما مدى جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية ؟ -
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 ما ىو تقييم طلبة الًتبية البدنية و الرايضية للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كوروان ؟ -

 :فرضيات البحث .3

: الفرضية العامة

 .التعليم اإللكًتوين من خالؿ الوسائل اإللكًتونية لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية فعاال -

: الفرضيات اجلزئية

 . فعالةالوسائل و التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية -

مقبوؿ وال يرقى إىل جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية  -

 .اؼبستوى اؼبأموؿ

 .يعترب إهبابياتقييم طلبة الًتبية البدنية و الرايضية للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كوروان  -

 :أمهية البحث .4

تكتسي أنبية البحث طابعا خاصا، و الذي سبثل يف اإلطار الزماين للبحث الذي تزامن مع الظروؼ 

الوابئية اليت أجربت جل دوؿ العامل لفرض إجراءات اغبجر الصحي و رغبة من السلطات العليا للبالد يف 

استكماؿ الربامج الًتبوية و البيداغوجية، اقتضت الضرورة اللجوء إىل الوسائل و التقنيات اإللكًتونية عن 

طريق التعليم اإللكًتوين، و الذي مشل ـبتلف التخصصات يف التعليم العايل، حيث ارأتى الباحثاف التطرؽ 

إىل دراسة الوسائل التكنولوجية يف ظل الظروؼ الوابئية و اػباصة للتعليم عن بعد لشعبة الًتبية البدنية و 

 .الرايضية و إظهار أىم فبيزاهتا و سلبياهتا

 :مصطلحات البحث .5

 ليةعاالف:  
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 2005) الكيالين،).  العمل على بلوغ أعلى درجات اإلقباز وربقيق أفضل النتائج أبقل التكاليف:إصطالحا

عرفها الباحث دبستوى ربقيق النتاجات التعليمية خالؿ التفاعل بُت طلبة جامعة فلسطُت التقنية ي و:إجرائيا

 واألجهزة مع أعضاء ىيئة التدريس ابستخداـ الربؾبيات التعليمية التفاعلية والشبكات اإللكًتونية" خضوري"

.  مقارنة ابلوقت الذي يتطلبو التعلم وجهاً لوجوالذكية

 التعليم اإللكرتوين  :

 منظومة تفاعلية ترتبط ابلعملية التعليمية التعلمية، وتقـو ىذه اؼبنظومة ابالعتماد على وجود بيئة :إصطالحا

 ,Berg) . واألجهزة الذكيةإلكًتونية رقمية تعرض للطالب اؼبقررات واألنشطة بواسطة الشبكات اإللكًتونية

Simonson, 2018) 

مع أعضاء ىيئة " خضوري" وىي العملية اؼبخططة واؽبادفة اليت يتفاعل فيها طلبة جامعة فلسطُت التقنية :إجرائيا

 التدريس لتحقيق أىداؼ ونتاجات ؿبددة من خالؿ توظيف الربؾبيات التعليمية التفاعلية والشبكات اإللكًتونية

 خالؿ فًتة انتشار فَتوس كوروان واألجهزة الذكية لضماف التباعد اعبسدي

: الدراسات ادلشاهبة .6

  بعنوان التعليم االلكرتوين ابجلامعة اجلزائرية مقومات التجسيد : (2010)دراسة حليمة الزاحي سنة

 .وعوائق التطبيق

 ابلنسبة لألساتذة جبامعة 72 فرد ابلنسبة لفئة الطلبة و196اتبعت اؼبنهج الوصفي حيث مشلت عينة دراستها 

سكيكدة، وتوصلت النتائج إىل أف التعليم االلكًتوين مظهر من مظاىر ؾبتمع اؼبعلومات و الناتج عن دمج 

 اعبامعة على ـبتلف خدمات أساتذةالتكنولوجيا اغبديثة للمعلومات واالتصاالت يف اؼبنظومة التعليمية، يعتمد 

االنًتنت للتواصل ابلرغم من النقائض اؼبالحظة عن منصة التعليم اإللكًتوين، قدرت نسبة تصفح اؼبواقع التعليمية 
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، كما أف اؼبصادر االلكًتونية اؼبتاحة على االنًتنت %81.96 ػللطلبة يف ربميل الدروس وتبادؿ اؼبعلومات ب

تتعدد الوسائل واألجهزة اؼبعتمدة يف تقدمي الدرس ما بُت جهاز  % 93.98اؼبعتمدة من الطلبة قدرت ب 

كما أف ىذه اؼبصادر  %. 80.32 ػ باألقراص % 71.03 ػعارض البياانت ب % 82.51 اآليلاغباسب 

 أكثرخاصة يف وجود صورة وتوضيحات وتقريب الصورة  % 80.87تساعد على فهم اؼبادة التعليمية بنسبة 

خاصة يف حصص احملاضرات نقص  % 76.50للطالب، إضافة إىل أهنا فاعلة ومدعمة إىل حد كبَت بنسبة 

 اؼبادية اؼبتوفرة لتطبيق التعليم االلكًتوين يعترب أوؿ مشكل وبد من توسيع تطبيق ىذه الفكرة لدى اإلمكانيات

 ابتعادىم على استخداـ أساس التعليم االلكًتوين يعترب أساتذةالطاقم الفٍت القائم على ىذا اؼبشروع، نقص تكوين 

 اإلرادةىذا النمط من التعليم وبد االستخداـ الفعلي ؼبنصة التعليم االلكًتوين من العوائق واؼبنبثقة أساسا من نقص 

  (30، 2016برغويت ) الفعلية لإلدارة العليا للتحوؿ كبو ىذا اؼبشروع

  كلية العلوم الرتبوية جامعة مؤتة األردن والدكتور دمحم : (2010)دراسة حسن علي امحد بين دومي

اجتاىات ادلعلمٌن والطلبة حنو : بعنوان. الشناق كلية العلوم الرتبوية جامعة االمرات العربية ادلتحدة

 .استخدام التعليم االلكرتوين يف ادلدارس الثانوية األردنية

ىدفت الدراسة إىل معرفة اذباىات اؼبعلمُت والطلبة كبو استخداـ التعليم االلكًتوين يف اؼبدارس الثانوية األردنية، 

حيث تكوف ؾبتمع البحث ؽبذه الدراسة من صبيع معلمي ومعلمات الفيزايء الذين يدرسوف الصف األوؿ الثانوي 

 2003/2004العلمي يف اؼبدارس اغبكومية التابعة دبديرايت الًتبية والتعليم يف ؿبافظة الكرؾ للعاـ الدراسي 

اغبكومية التابعة ؼبديرايت   معلما ومن صبيع طالب الصف األوؿ اثنوي العلمي يف اؼبدارس38والبالغ عددىم 

 2003/2004 طالبا واؼبنتظمُت يف اؼبدارس للعاـ الدراسي 391الًتبية والتعليم يف ؿبافظة الكرؾ والبالغ عددىم 

 معلما ومعلمة فبن درسوا مادة الفيزايء احملسوبة 28أما الدراسة فقد تكونت من .  مدرسة16موزعُت على 



 التتكري  بللبح:   الفبل التلهيدي

8 
 

 شعب اربعة منها علمية ذبريبية وواحدة ضابطة مت 05 طالب موزعُت على 120للصف األوىل اثنوي العلمي و 

 .اختيارىم بطريقة قصدية من ثالث مدارس اثنوية للذكور

  :وقد توصل الباحثاف يف هناية الدراسة إىل النتائج التالية

 اذباىات اؼبعلمُت كبو التعليم االلكًتوين اهبابية بدرجة متوسطة  .

 ىناؾ تغيَت سليب يف اذباىات الطلبة كبو التعليم االلكًتوين  .

  ال يوجد أثر لطريقة التعلم على اذباىات الطلبة كبو التعليم االلكًتوين أي أف طرائق التعليم االلكًتوين مل

، ص 2015شواؼ، ). ربسن من اذباىات الطلبة كبو التعلم الفيزايء الكًتونيا مقارنة ابلطريقة االعتيادية

( 14-13ص 

  بعنوان الكفاءة الذاتية يف احلاسوب  (:2014) عياد وايسر عبد الرمحان صاحل إمساعيلدراسة فؤاد

 ىيئة التدريس جبامعة االقصی أعضاءوعالقتها ابالجتاه حنو التعليم االلكرتوين لدى 

 أعضاءىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مستوى الكفاءة الذاتية يف اغباسوب واالذباه كبو التعليم االلكًتوين لدى 

 عضو ىيئة 141ىيئة التدريس، واتبعت الدراسة اؼبنهج الوصفي حيث طبق الباحث استمارة وزعت على 

 كلية اآلداب، وتوصل الباحث إىل وجود مستوى 56 كلية الًتبية 48 من كلية العلـو 37التدريس مقسمُت بُت 

 انو ال توجد إىل إضافة % 68.80فوؽ اؼبتوسط من الكفاءة الذاتية يف اغباسوب لدى ىؤالء األساتذة بنسبة 

. فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى الكفاءة الذاتية يف اغباسوب تغزى ؼبتغَتي الكلية واػبربة والتفاعل بينهما

 ىيئة التدريس ىو اذباه اهبايب بنسبة أعضاءكما بينت الدراسة االذباه العاـ كبو التعليم االلكًتوين لدى 

وقد أوصت الدراسة بعقد ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة ألعضاء ىيئة التدريس ابعبامعة لرفع % 72.98

 .كفاءهتم الذاتية يف ؾباؿ اغباسوب وتنمية اذباىاهتم االهبابية كبو التعليم االلكًتوين
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الدراسة انقشت كيفية تطوير عملية التدريس من خالؿ استخداـ التكنولوجيا اغبديثة من خالؿ التعرؼ على اذباه 

 الوسائل الواجب استخدامها لتطوير التدريس يف التعليم أىم كبو التعليم االلكًتوين الذي أصبح من األساتذة

ىي نسبة   %68.80 ىيئة التدريس فهي أعضاءالعايل وإذا الحظنا نسبة الكفاءة الذاتية يف اغباسوب لدى 

 %31.2  مهتمُت ابلتطوير الذايت، لكنها يف نفس الوقت تدؿ على نسبةاألساتذةتفوؽ اؼبتوسط وتدؿ على أف 

ال يبتلكوف ىذه الكفاءة ألهنم غَت مهتمُت ابلتطوير الذايت يف ؾباؿ التدريس ابغباسوب، وألننا نتحدث عن 

.  فهذه النسبة ؽبا داللتها ألهنم اؼبسؤوؿ األوؿ عن نقل اؼبعارؼ واؼبهارات واكتساهبا للطالباألساتذة

 اعبامعي مع ربدايت التعليم العايل ىو عدـ األستاذ عدـ تكيف أسبابوابلتايل يبكن أف تكوف احد 

االىتماـ ابلتعليم والتدريب الذايت، وىذا ما أبرزتو النتائج اؼبتبعة ابالذباه العاـ كبو التعليم االلكًتوين لدى العينة 

% 27.2على وجود اذباه اهبايب كبو ىذا النوع من التعليم يف حُت النسبة اؼبتبقية  % 72.98حيث دلت نسبة 

 األساتذة حاولنا دراسة الفرؽ بُت نفسية وإذا غَت موافقة على استخداـ ىذا النوع من التدريس، أهناتعرب على 

 الذين ال يبلكوف اذباىا اهبابيا كبو األساتذةونسبة  % 31.2الذين ال يبلكوف كفاءة ذاتية يف اغباسوب ىي 

سنتحصل على النسبة اغبقيقية الرافضة للتعليم االلكًتوين واليت يعد رفضها % 27.20التعليم االلكًتوين وىي 

طبعا ىذه النسبة ال ينفعها ال التدريب وال غَته يف حُت أف ابقي  % 18.4 يف عدـ تطويرىا الذايت وىي نسبيا

اذباىا اهبايب كبو القياـ بدورات تدريبية لتحسُت طرؽ تدريسها ابلتقنيات اغبديثة وتطويره  % 02 . 27النسبة 

 (.473-447، ص ص 2014عياد صاحل، )
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 :متهيد

شهد العامل يف العقدين اؼباضيُت تطورات تكنولوجية وانفجارات تقنية ومعلوماتية متالحقة وسريعة، وقد 

عملت الدوؿ على بذؿ الكثَت من اعبهد ؼبواكبة ىذه التطورات دبا ينعكس إهبااب على ذبويد اؼبرافق العامة، من 

صبيع اػبرباء التقنيُت واالقتصاديُت واألكاديبيُت مهتموف ابلتطورات التكنولوجية السريعة األخَتة وما "ىنا فإف 

، وانعكس ىذا التوظيف اإلهبايب على سلوؾ "تنطوي عليو يف اؼبستقبل، وىذا يبشر جبعل حياتنا أسهل وأكثر أمنا

اػبدمات، واالنتقاؿ اؼبرف للمؤسسات واؼبرافق العامة من اػبدمات التقليدية إىل خدمات " رقمنة"عاـ يقضي ب 

، جبهد أقل من اؼبعهود من جهة وكذلك التكاليف، وجبودة عالية من (Paperlessمن دوف ورؽ )إلكًتونية 

. أخرى جهة
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 :مفهوم التعليم عن بعد .1-1

ىو عملية نقل اؼبعرفة إىل اؼبتعلم يف موقع إقامتو أو عملو بدال من انتقاؿ اؼبتعلم إىل اؼبؤسسة التعليمية، وىو مبٍت 

على أساس إيصاؿ اؼبعرفة واؼبهارات واؼبواد التعليمية إىل اؼبتعلم عرب وسائط وأساليب تقنية ـبتلفة، حيث يكوف 

اؼبتعلم بعيدا أو منفصال عن اؼبعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدـ التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة 

 .بُت كل من الطرفُت دبا وباكي االتصاؿ الذي وبدث وجها لوجو

إذأ، التعليم عن بعد ما ىو إال تفاعالت تعليمية يكوف فيها اؼبعلم واؼبتعلم منفصلُت عن بعضهما زمانيا أو مكانيا 

 .أو كالنبا معا

يف عدد - منذ أكثر من مئيت عاـ تقريبا - تعليم عن بعد، كما أف التعليم عن بعد عرؼ قديبا "و" تعلم"وىناؾ 

. من دوؿ العامل، مث تطور فيما بعد، ولو مسميات ـبتلفة، وفوائده عديدة على أكثر من صعيد

 : عن بعد"تعليم"و" تعلم"

ربتوي العملية الًتبوية على الكثَت من اؼبصطلحات اػباصة هبا، كمصطلحي التعليم والتعلم، وقد وبدث اختالط 

. عند التفريق بُت مفهـو كل منهما

 :التعليم .1-1-1

ىو يف الغالب ليس ذاتيا، بل عملية تفاعلية تنتقل فيها اػبربات واؼبعارؼ واؼبعلومات من اؼبعلم إىل اؼبتعلم بشكل 

 .مباشر، ويراد ابلتعليم ىنا التعلم اؼبًتوي واؼبقصود واؽبادؼ واؼبنظم وتفًتض فرص التعليم وجود بنية ما مؤسسية
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 :التعلم .1-1-2

ىو سلوؾ شخصي ذايت، يكتسب اؼبتعلم من خاللو معلومات ومفاىيم وقيمة ومواقف ليتمكن من أداء عمل 

 إنو عملية ونتيجتها معا، وسيلة وغاية يف آف، فبارسة فردية كما ىو ؾبهود صباعي. ؿبدد، ويستمر مدى اغبياة

(UNESCO 2015). 

 تطور التعليم عن بعد عرب التاريخ .1-2

 على يد 1729مل يبدأ التعليم عن بعد يف العصر اغبديث، بل يبتد ألكثر من مئيت عاـ، وكانت البداية عاـ 

Caleb Philips بوسطن جازيت" حيث كاف يقدـ دروسا أسبوعية عرب صحيفة "(Correspondence Class.) 

 حيث بدأت جامعة بنسلفانيا العريقة يف تقدمي عدد من اؼبقررات عرب 1922واستخدـ الراديو ؽبذا الغرض عاـ 

 the Stanford أظبتها 1968جهاز الراديو، مث أجهزة التلفزة إذ أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة عاـ 

Instructional Television Network 1982 لتقدمي مقررات الطالب اؽبندسة عرب قناة تلفزيونية، ويف عاـ 

 كاف االنتشار األوسع 1992، ويف عاـ (Computer Assisted Instruction)دخل الكومبيوتر اجملاؿ التعليمي 

 Blackboard , canvas ک 1999عاـ  (LMS)مع ظهور شبكة اإلنًتنت، حيث بدأ ظهور أنظمة إدارة التعلم 

إال أهنا أنظمة مغلقة ال زبدـ صبيع اؼبتعلمُت 

 MIT Open Course Ware أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مبادرة اؼبقررات اؼبفتوحة 2002ويف عاـ 

 71 )2008، مث أكاديبية خاف عاـ  ( دولة215 مليوف مستفيد من 65 مقرر ؾباين يستفيد منو 2000)

 .، ابختصار بتنا نعيش عصر التعليم اؼبفتوح واؼبنصات التعليمية(مليوف مستخدـ
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 :أمهية التعليم عن بعد .1-3

 هبمع الباحثوف واؼبتخصصوف يف اغبقل الًتبوي على أنبية التعليم عن بعد، على أف يكوف مالئما لشرائح 

واسعة من اؼبتعلمُت عرب العامل على اختالؼ بلداهنم وثقافتهم واىتماماهتم وظروفهم ويف ما يلي نذكر أبرز اؼبزااي اليت 

يوفرىا التعليم عن بعد 

 إاتحة الفرصة التعليمية لكل اؼبتعلمُت:فرص التعلم   .

 أصبح ربداي يف ظل التقدـ السريع واالنفجار اؼبعريف والتقٍت اؼبتالحق .

 تعزيز اؼبهارات اغبياتية والًتكيز على مهارات القرف الواحد والعشرين. 

 اؼبتعلمُت   إذ يتيح التعلم وفق الظروؼ التعليمية اؼبالئمة واؼبناسبة غباجات وظروؼ وأوقات:ادلرونة

. وربقيق استمرارية عملية التعلم

 أثبتت البحوث اليت أجريت على ىذا النظاـ أبنو ذو أتثَت يوازي أو يفوؽ نظاـ التعليم:الفاعلية  

 التقليدي، وخصوصا عند استخداـ تقنيات التعليم عن بعد والوسائط اؼبتعددة بكفاءة، وانعكاس ىذه

 .االهبابية على احملتوى التعليمي

 تقدمي اؼبناىج للمتعلمُت بطرؽ مبتكرة وتفاعلية:االبتكار . 

 تنظيم موضوعات اؼبنهج وأساليب التقومي حسب قدرات اؼبتعلمُت :استقاللية ادلتعلم 

 إذ يتميز ىذا النوع من التعليم أبنو ال يكلف مبالغ كبَتة من اؼباؿ:ادلقدرة  (LSCE October 

2017) 

 :تسميات التعليم عن بعد .1-4
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 التعليم عن بعد ليس حديث العهد على الساحة الًتبوية، بل غرؼ سابقا دبسقيات متعددة، هبمع إف

، لكنها زبتلف فيما بينها ببعض القوانُت والوسائل التعليمية اؼبستخدمة "تعليم عن بعد"بينها اؼبفهـو العاـ وىو 

 اليت تفرضها بعض سياسات التعليم عن بعد (Face to face)إليصاؿ اؼبعلومات للمتعلم، ونسبة اغبضور اؼبباشر 

:  ا أبرز اؼبسميات اليت عرفها التعليم عن بعد فهيـأ

  :Correspondence instructionالتعلم والتعليم ابدلراسلة . 1-4-1

التعليم ابؼبراسلة من أقدـ أنواع التعليم عن بعد ظهورا، وىو يبثل طريقة للتعليم يتحمل فيها اؼبعلم مسؤولية 

توصيل اؼبعلومة، أو اؼبهارة إىل اؼبتعلم ، عن طريق اػبدمات الربيدية بواسطة مواد مكتوبة، أو مسخلة على شرائط 

ابإلضافة إىل سبرينات واختبارات كتابية، أو مسجلة يرسلها اؼبتعلم إىل اؼبعلم ليقـو بدوره بتقييمها وإعادهتا إىل 

اؼبتعلم مرة أخرى، ومع التقدـ العلمي والتكنولوجي أصبح التعليم ابؼبراسلة يعتمد على اؼبزج بُت اؼبواد اؼبطبوعة 

 Openوقد اكتسب التعليم ابؼبراسلة بعدا آخر عندما بُت إبنشاء اعبامعة اؼبفتوحة  واؼبواد اؼبسموعة واؼبرئية

universityوابستخداـ تقنيات يف البث اإلذاعي والتلفزيوين ػبلق بيئة تعليمية فاعلة بديلة عن التعليم التقليدي ، 

(Renée F. Unescoبال اتريخ ) 

  Tele - Teaching التدريس عن بعد. 1-4-2

ىو نوع من أنواع التعليم التفاعلي عن بعد، ويعتمد على التواصل اؼبباشر من خالؿ مؤسبرات واجتماعات 

ويتضمن وسائط التدريس عن بعد بتقنيات ـبتلفة ، (Educational Video- Conferencing)مباشرة 

كالكومبيوتر والتلفزيوف التفاعلي واؽباتف والربامج اإلذاعية تتيح التكنولوجيا الوصوؿ اجملاين للمحتوى اإللكًتوين 

. (UNESCO 1995) والكتب والصور اإللكًتونية عبميع اؼبتعلمُت يف أي مكاف وأي وقت كاف

:  Open Instructionالتعليم ادلفتوح . 1-4-3
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 Independent والتعليم اؼبستقل Home Study، وظبي أيضا التعليم اؼبنزيل (ليس حضورا)التعليم اؼبفتوح عن بعد 

Study ،" ىو أحد أنواع التعلم عن بعد والذي يتيح فرصة االلتحاؽ ابلدراسة ألي فرد مهما بلغ من العمر، أو أاي

والتعليم اؼبفتوح ىو نشاط تعليمي يعتمد على استخداـ أدوات . كاف عملو، من دوف اشًتاط حضوره اؼبباشر

". التدريس ومت فيو تقليل القيود على الدراسة من حيث كيفية اغبصوؿ عليها أو الوقت والزماف أو معدؿ التحصيل

ولو قوانينو التشريعية اليت توضح أطره، وىو نظاـ مرف بطبيعة اغباؿ ألنو يعطي الفرصة للمتعلم ابلتعلم يف أي وقت 

. ( Teacher education guidelines 2002) يريد وحيث يريد

:  E - Learningالتعليم اإللكرتوين . 1-4-4

ىو التعليم الذي يعتمد على استخداـ آليات االتصاؿ اغبديثة واؼبعاصرة من كومبيوتر وشبكاتو ووسائطو اؼبتعددة "

، ورسومات، وآليات حبث، ومكتبات إلكًتونية، وكذلك بواابت اإلنًتنت يف االتصاؿ، واستقباؿ (صوت وصورة)

". اؼبعلومات، واكتساب اؼبهارات، والتفاعل بُت اؼبتعلم واؼبعلم، وبُت اؼبتعلم واؼبدرسة، وأحياان بُت اؼبدرسة واؼبعلم

وال يتطلب ىذا النوع من التعليم وجود منشآت مدرسية، أو صفوؼ دراسية، بل إنو يلغي صبيع اؼبكوانت اؼبادية 

للتعليم 

ويركز ىذا النوع من التعليم على العنصر الثالث من اؼبثلث التعليمي فيما ىبص اؼبعرفة العلمية، عرب توظيف 

الوسائل التعليمية ووسائل اإليضاح وأدوات اإلنتاج، للتمكن من إيصاؿ اؼبعلومات للمتعلمُت كافة على اختالؼ 

. (UNESCO 2017)  أمباطهم، ال سيما الفئات العمرية الصغَتة منهم

 :الفرص و التحدايت اليت تواجو التعليم عن بعد .1-5

 Face toشك أف ىناؾ دوال كانت تعتمد النظاـ اؼبدمج يف التعليم؛ أي تدمج بُت التعليم اؼبباشر التقليدي ال 

Face  والتعليم عن بعدDistance Learning وؽبا ذبربتها يف ىذا اجملاؿ، ولكن ال ىبفى أف الكثَت من الدوؿ ، 

من ىنا واجو العديد  . 2020ائجهت كبو التعليم عن بعد قسرا مع تعليق الدراسة بسبب جائحة كوروان يف آذار 
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من اؼبعلمُت واؼبقيمُت على العملية الًتبوية ربدايت يف ىذا اػبصوص فرضها كل من الواقع التقٍت واؼبوارد البشرية 

واإلمكاانت اؼبتاحة يف كل بلد، ابإلضافة إىل فرص متوافرة رفعت من شأف التعليم عن بعد، وفيما يلي نذكر 

: أبرزىا

من التحدايت اليت واجهها القيموف على عملية التعليم عن بعد  

 مل تكن  عدـ االستعداد الفعلي للمعلمُت ؽبذه اؼبرحلة االنتقالية اؼبفاجئة، إذ إف نسبة كبَتة من اؼبعلمُت

وبعض اؼبعلمُت ال يبلك خربة كافية يف . لديها الوسائل الالزمة اليت سبكنها من دعم التعليم عن بعد

صناعة احملتوى  اعبانب التقٍت اليت تسمح إبدارة عملية التعلم عن بعد وتنفيذىا على أكمل وجو، أو يف

 .التعليمي اؼبالئم

 عدـ استعداد اؼبتعلمُت وأولياء األمور ؼببدأ التعلم عن بعد، ومن مث رفضو لدي بعضهم وعدـ تقبلو. 

 اضطراابت انذبة عن التفاواتت اؼبوجودة ابلفعل يف النظم التعليمية واليت تؤثر بشكل رئيسي على 

اؼبتعلمُت وأولياء األمور على حد سواء، من الذين ينتموف لألسر ذات الدخل الضعيف واؼبتوسط 

. (UNESCO April 2020) وؿبدودة االمكانيات 

  عدـ قدرة اؼبتعلمُت يف التعليم اؼبهٍت والتقٍت على التعلم يف فصوؿ اصفوؼ افًتاضية يف بعض

التخصصات اليت تتطلب أعماال تطبيقية وتدريبات وتقييمات مباشرة يف ورش العمل، يلزمها استخداـ 

 .(كالرعاية الصحية مثال)األدوات واؼبواد واؼبعدات الالزمة 

 شخ يف اؼبوارد الرقمية والتطبيقات التعليمية اليت تتوجو للمتعلمُت من ذوي االحتياجات اػباصة  

 .والصعوابت التعلمية
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 صبيع   التحدايت التقنية يف البٌت التحتية وضعف شبكات االتصاؿ، وعدـ توافر امتالؾ التقنية اليت سبكن

 .شرائح اجملتمع من الوصوؿ إىل اؼبعلومات

 ،الضغط اؼبتزامن على شبكات اإلنًتنت من عدد كبَت جدا من اؼبعلمُت واؼبتعلمُت على حد سواء  

 .ومشكلة الوصوؿ للفصوؿ الصفوؼ االفًتاضية

 آليات إدارة ومتابعة عملية التعلم من قبل األجهزة اإلدارية واؼبشرفة على ىيئات التعليم. 

 ىذه العوامل والتحدايت قابلها   آليات التقييم الواضحة وضماف نزاىتها وتنفيذىا من قبل اؼبتعلم نفسو

سعي وجهد حثيثُت، إذ تفاعلت صبيع األوؿ وبشكل طاری ذباه اؼبلف التعليمي، الضماف عدـ عزؿ 

اؼبتعلمُت عن مصادر اؼبعرفة، فبدأت بعض الدوؿ ابلبث التعليمي من خالؿ التلفزيوف وبرامج تعليمية 

 .(.VET in a time of crisis s.d) أخرى

كما سعت اؼبنظمات العاؼبية اليت تعٌت ابلًتبية والتعليم للعمل على توفَت اؼبصادر التعليمية بشكل ؾباين، 

وتقدمي اػبدمات التعليمية عرب شبكات اإلنًتنت مع ضماف خاصية الوصوؿ إىل اؼبعلومات واؼبصادر التعليمية 

فاخذ التعليم عن بعد أشكاال ـبتلفة، فمنهم من اكتفى ابلبث التلفزيوين، بعضها تفاعلي وبعضها اآلخر ، اؼبفتوحة

غَت تفاعلي، ومنهم من استخدـ الراديو يف بعض الدوؿ، ومنهم من سعى إىل الدمج بُت وسائل تعليمية عدة 

 .(2020البنك الدويل ) ودرس عرب اإلنًتنت من خالؿ منصات تعليمية ـبتلفة

 :االنتقال للتعليم عن بعد .1-6

ال شك أف التعليم عن بعد فرض نفسو بقوة نتيجة جائحة كوروان، لكن ىذا االنتقاؿ يتطلب كذلك 

مرونة كبَتة يف التعامل مع اؼبتعلمُت، إضافة إىل اغباجة إىل فريق دعم فٍت لوجسيت يواكب اؼبعلمُت من خالؿ طرؽ 
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ويف ىذا اإلطار ال بد من . تفكَت إبداعية تساعدىم على ربقيق عملية التعليم وإقباز أىداؼ مقرراهتم الرئيسية

: التشديد على توافر عناصر عدة تدعم االنتقاؿ اؼبرف إىل التعليم عن بعد، من ىذه العناصر

 توافر اختصاصيُت يف صناعة احملتوى الرقمي واؼبواد التعليمية. 

 وأدوات  أتمُت اختصاصيُت يف ؾباؿ التدريب التقٍت والًتبوي لتزويد اؼبعلمُت بكل ما يلزمهم من تقنيات

 .ومهارات اإلدارة عملية التعلم عن بعد

 تشكيل خلية طوارئ تربوية ؼبتابعة كل اؼبشكالت اليت تطرأ على العملية التعليمية، والعمل على إهباد 

 .اغبلوؿ الالزمة

 وشرح  تكليف إدارات اؼبدارس والثانوايت واؼبعاىد ابلتواصل مع اؼبتعلمُت وأولياء أمورىم لنشر الوعي

الدعم النفسي  أنبية موضوع التعلم عن بعد وضرورة متابعتو ومواكبتو، وتشكيل خطوط ساخنة لتوفَت

 .واللوجسيت للمتعلمُت

  تقييم واقعي مستمر لعملية التعليم عن بعد، ووضع التصورات اليت ربسن نواتج وـبرجات التعليم

 أمناط التعليم عن بعد .1-7
 Asynchronous Learningوالتعليم غَت اؼبتزامن  Synchronous Learningالتعليم اؼبتزامن 

   :التعليم ادلتزامن. 1-7-1
ىو التعليم الذي هبتمع فيو اؼبعلم واؼبتعلم يف الوقت نفسو بشكل متزامن يف بيئة تعليمية حقيقية، وذلك 

من خالؿ لقاء إلكًتوين مباشر يتمكن الطرفاف فيو من اؼبناقشة واغبوار وطرح األسئلة والتفاعل ابستخداـ اللوح 

االفًتاضي واغبائط التفاعلي والتعليق على الوسائط اؼبشاركة، ويكوف ذلك عرب غرؼ ؿبادثة أو من خالؿ تلقي 

 Foundational Skills for) الدروس عرب ما يعرؼ ابلفصوؿ االفًتاضية إضافة إىل أدوات أخرى

Remote Teaching 2020) .
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: التعليم غًن ادلتزامن. 1-7-2

ىو تعليم متحرر من الزمن، إذ يبكن للمعلم أف يضع مصادر التعلم مع خطة التدريس والتقومي على اؼبوقع 

التعليمي، مث يدخل اؼبتعلم اؼبوقع يف أي وقت، ويتبع إرشادات اؼبعلم يف إسباـ التعلم، من دوف أف يكوف ىناؾ 

 . التعليم غَت اؼبتزامن ال وبتاج إىل وجود اؼبتعلمُت كافة يف الوقت نفسوإدااتصاؿ متزامن مع اؼبعلم 

 :وغالبا ما تتم عملية التعلم اإللكًتوين والتعليم عن بعد ابستخداـ النمطيُت معا

  E - learning Facilitator دور الفريق ادلوجو أو ادليسرت يف التعليم عن بعد .1-8

يلعب اؼبيسر أو اؼبوجو دورا رئيسا يف عملية التعليم عن بعد، ويبكن أف يؤدي ىذا الدور فريق من إداريُت، 

 .وتقنيُت، ومعلمُت ذوي إؼباـ ابؼبهارات الرقمية، مستندين على كتب إلكًتونية تفاعلية

: تتوزع مهاـ وأدوار اؼبيسر اإللكًتوين على الشكل اآليت

  :دور تقين

  دعم اؼبتعلمُت يف استخداـ التقنية وأدوات تكنولوجيا التعليم اؼبناسبة لتلقي اؼبواد التعليمية واؼبقررات

 .اؼبخصصة

  :دور تعليمي

  إدارة الصفوؼ االفًتاضية وضع اؼبواد التعليمية وتنظيمها وأرشفتها لضماف وصوؽبا إىل صبيع اؼبتعلمُت يف

 كل األوقات

 إعطاء اؼبهاـ والواجبات ومتابعتهما وتصحيحهما . 

  إنشاء التقييمات وإجراء التغذية الراجعة الالزمة التواصل مع اؼبتعلمُت بشكل مستمر وإبالغهم بربانمج

 .مجاالرب احملاضرات والتعديالت اليومية اليت قد تطرأ على ىذه
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 ربفيز الطالب ودعمهم بشكل متواصل وتقييم تقدمهم يف التعلم . 

 زبصيص أوقات للمناقشات هبدؼ اإلجابة عن األسئلة، وتعزيز اؼبشاركات الفعالة ودافعية اؼبتعلم (E-

Learning 2006). 

 

 

:  دور تصميمي

  تصميم وتطوير احملتوى، وتنسيقو وتكييفو دبا يتالءـ مع تقديبو كمادة تعليمية عن بعد، عرب إنشاء

 .وحدات وفق أىداؼ تعليمية تفاعلية خاصة تتيح اؼبشاركة

:  دور إشرايف

  متابعة إدارية لكل ما سبق لضماف حسن سَت العملية التعلمية وإعداد التقارير اؼبناسبة وربليلها وإجراء

 .التقييمات الذاتية ذات الصلة

 :أدوات التعليم عن بعد .1-9
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 : Social Networkingوسائل التواصل االجتماعي . 1-9-1

 

توفر ىذه األدوات التعليم اؼبتزامن وغَت اؼبتزامن من خالؿ الدردشات وتبادؿ اؼبلفات التعليمية ومقاطع الفيديو 

 , Chatgroup , WhatsApp , Telegram , Hangouts , FB , Google docs ...)واؼبلفات الصوتية 

Wiki )

  LMS : Learning Management System أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين. 1-9-2

ىي أنظمة متكاملة إلدارة العملية التعليمية عن بعد مع إمكانية التوثيق وإعداد التقارير وىناؾ منصات 

تسمح إبنشاء الفصوؿ الصفوؼ  (Synchronous and Asynchronous Platforms)متزامنة و غَت متزامنة 

االفًتاضية، وتشارؾ اؼبلفات، وتتضمن غرقا للنقاش، وقنوات تعليمية مقسمة وفق اؼبواد الدراسة، ابإلضافة إىل مزااي 

رفع الواجبات واألنشطة وإجراء التقييمات اإللكًتونية وتصحيحها تلقائيا، ويوفر بعضها مكتبات إلكًتونية 

، وجدولة اجتماعات  (live meetings)ومرفقات تعليمية، ويتيح إمكانية إجراء اتصاؿ مباشر مع اؼبتعلمُت 

وؿباضرات، ابإلضافة ؼبزااي خاصة ابؼبتعلمُت من ذوي االحتياجات اػباصة كالقارئ اآلىل، وتعديل وتكبَت حجم 
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اػبط اػباص ابلنصوص، وإمكانية االستماع للنصوص اؼبكتوبة بدال من قراءهتا كما يوفر بعضها األخر إمكانية 

 (SCORM : Sharable Content Object Reference Model) بناء ؿبتوى تعليم إلكًتوين وفق معايَت سكوـر

واليت تعد من معايَت إنشاء وتطوير احملتوى اإللكًتوين، إذ سبكن اؼبتعلم من استَتاد احملتوى التعليمي ومشاركتو 

 .وإعادة استخدامو وتصديره إىل أي نظاـ تعليم أخر

سبكن أنظمة إدارة التعلم اؼبعلمُت من إنشاء حساابت الفصل الصف الدراسي، وربميل حساابت 

اؼبتعلمُت، يف مكاف واحد افًتاضي على اإلنًتنت حيث يتمكنوا من التفاعل مع بعضهم، والعمل بشكل تعاوين، 

وإجراء التقييمات، وتسليم اؼبهاـ، وتتبع حياهتم اؼبدرسية بشكل عاـ بدال من استخداـ عدد من التطبيقات 

بشكل منفصل، كموقع ويكي من جهة، أو حائط تفاعلي من جهة أخرى، كل ذلك دفع ابلعديد من اؼبعلمُت 

 .كبو الذىاب إىل ىذه اؼبنصات حيث يبكنهم القياـ بذلك كلو يف مساحة واحدة

نذكر من ادلنصات 

 (edu . google . com )G Suite for Education   

يبكن عرب ىذه اؼبنصة إنشاء الفصوؿ الصفوؼ وتوزيع اؼبهاـ وتعزيز التعاوف وتوفَت العديد من التطبيقات 

 .suite Gالرقمية اؼبساندة بشكل تكاملي مع 

 (Edmodo ( cdlmodo . com 

ىي منصة رائجة االستخداـ من قبل اؼبعلمُت، إذ يتوفر فيها مكتبة مهنية وؾبتمع تعلمي، ويبكن 

 :ػللمعلمُت االستفادة من اؼبواد اليت تتيحها ىذه اؼبنصة ابإلضافة إىل العديد من األنظمة اؼبتاحة عرب منصات ک

Blackboard /Canvas/ Schoology  حيث لكل نظاـ مزاايه ونقاط قوة ذبعل منو نظاما مرغواب عند

 .مؤسسات تربوية ؿبددة

:  Mobile Learningتطبيقات تربوية من خالل األجهزة الذكية . 1-9-3
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تركزت االبتكارات اغبديثة يف تقنيات األجهزة الذكية يف الغالب، على إنشاء احملتوى الرقمي، إىل حد كبَت يف 

شكل كتب رقمية يتم الوصوؿ إليها، وستلعب تقنيات اؽباتف احملموؿ دورا متزايد األنبية يف التقييم الًتبوي 

، ابإلضافة لتطبيقات تربوية تسمح 17"ومنصات الربؾبيات للوصوؿ إىل اؼبوارد التعليمية عرب األجهزة احملمولة

بتصميم احملتوى التعليمى وإجراء التقيمات وتفسح اجملاؿ أماـ التفاعالت من خالؿ حائط تفاعلي، وفيديوىات 

 Google and Microsoft products, Padlet, Prezi, Edpuzzle, Smart board, Free تفاعلية وألعاب تعليمية

Mind... (Distance learning solutions .بال اتريخ) 

  منتجاتGoogle and Microsoft : 

 , Power point Google drawing )... توفر إنشاء عروضات تقديبية وتصميم احملتوى وملفات إقباز رقمية

Sway , One note)  سواء أكاف من قبل اؼبعلمُت أـ اؼبتعلمُت، وتسمح دبشاركتها عرب أنظمة إدارة التعليم

 .االجتماعيالتواصل  اػباصة، أو من خالؿ مواقع

 

 El Puzzle  :

تفاعلية، وتسمح  يسمح إبنشاء فيديوىات تفاعلية تقيس فهم اؼبتعلم خالؿ حضور الفيديو من خالؿ أسئلة

. (UNESCO 2013) للمتعلمُت إبجراء عمليات الدمج والقص والتعديل

 Phet Simulations  : 

توفر تقنيات زلاكاة وأدوات  تطبيقات وبرؾبيات رائجة االستخداـ يف التعليم األكاديبي واؼبهٍت والتقٍت،

الواقعية وـبتلف العلـو اليت تفسر ىذه  تفاعلية واختبارات يستطيع ادلتعلم من خالذلا، الربط بٌن ظواىر احلياة

.  الظواىر

 Pallet  :
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طرح أفكارىم  لتوضيح موضوع ماء أو التعاوف عرب (مفاىيمية)يبكن اؼبتعلمُت من تنظيم خرائط ذىنية 

 .وفهمهم للمادة التعليمية من خالؿ حائط إلكًتوين

ومن اؼبالحظ أف ىناؾ زايدة يف نسب . وىناؾ العديد من التطبيقات اؼبماثلة اليت تشكل إثراء العملية التعليمية

استخداـ تكنولوجيات وتطبيقات جديدة يف التعليم واليت تعد من العناصر اؼبكملة واؼبتممة للعملية التعليمية، 

نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر تطبيقات اؽبواتف احملمولة مثل تطبيق راوي لألطفاؿ من مصر، وتطبيق 

ابللغة العربية " ذكية"كتايب من لبناف الذي يتوجو للمتعلم الكفيف، و تطبيق شعلة، وتطبيق لوجي وىي ألعاب 

منصات التعلم  هتدؼ إىل التعلم من خالؿ اللعب كما أهنا أدوات مفيدة لتعريف الطالب بوسائل تعلم ـبتلفة

ىي منصات تعليمية مفتوحة حوؿ العامل توفر مسارات التعلم  Instructional support platforms: اإللكًتوين

(learning paths)  ودروسا وؿباضرات ومقررات متخصصة أو ما يعرؼ ابؿMOOCs  أيMassive Open 

Online Courses  لكنها ال توفر ميزة االنضماـ للفصوؿ االفًتاضية مع مواد تعليمية و مقررات صفية كاملة أو ،

. LMSوضع التقيمات والنتائج خبالؼ تلك اؼبزااي اليت توفرىا أنظمة إدارة التعليم 

إدراؾ، البوابة التعليمية  ، MIT , Edx , Future Learn , Udacity , Open 2 study: أبرز ىذه اؼبنصات

 :البىن التحتية .1-10

تشكل البٌت التحتية عبهة سرعة االنًتنت اؼبتوافرة، العنصر األىم يف اختبار وربديد  (سرعة اإلنًتنت) 

 .االسًتاتيجيات الواجب اعتمادىا إليصاؿ اؼبادة التعليمية
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 :اجلودة يف التعليم عن بعد .1-11
ال شك أف التعليم عن بعد فرض نفسو كحالة طارئة يف العامل العريب نتيجة الظرؼ القسري اؼبًتتب عن جائحة 

كوروان، لكن ال ىبتلف اثناف على أف التخطيط للتعليم عن بعد وذبويده من اعبوانب كافة هبعلو أكثر سباشيا مع 

وىنا ال بد من توفر ضبسة عناصر من أجل . Learning Outcomesحاجات اؼبتعلمُت، ويرفع من نواتج التعلم 

 .تعليم ؾبل عن بعد

 

  (:Content Creation)صناعة احملتوى الرقمي  .1-12

الوقت، اعبهد، اإلؼباـ الكايف )يشكل احملتوى الرقمي اعبيد للتعليم عن بعد ربداي لكثَت من اؼبعلمُت 

 (Onlineلذا يتجو بعض اؼبعلمُت كبو اؼبواد العلمية القائمة على الويب  (ابلتقنيات اؼبطلوبة لصناعة احملتوى

(instructional materials ولكن، يف غالب . كاليوتيوب واؼبكتبات الرقمية والدروس اؼبتوافرة عرب اؼبنصات

. لذلك كاف ال بد من إنتاج احملتوى اػباص.. األحياف، ال تليب أىداؼ اؼبقررات، وقد ال تتالءـ سباما معها أحياان 
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يتطلب ىذا األمر إؼباما ابؼبادة التعليمية، ومعرفة بيداغوجية ابسًتاتيجيات تدريسها وإيصاؽبا إىل اؼبتعلمُت على 

 ,Learner led E learning , Instructor led Elearning , facilitated E )learningاختالؼ امباطهم 

embedded E-learning)  

مصادر احملتوى الرقمي ومقررات التعلم عن بعد  1

:  تتنوع مصادر احملتوى الرقمي ومقررات التعليم عن بعد وفق الشكل التايل

 . بعد يقـو فريق متخصص من داخل اعبامعة أو اؼبؤسسة الًتبوية على تطوير مقررات التعليم عن:مصادر داخلية

 تتعاقد اؼبؤسسات الًتبوية مع منظمات تربوية وخرباء متخصصُت ودور نشر اإلنتاج وتطوير :مصادر خارجية

 .مقررات التعليم عن بعد

 , Simulations ) تطوير داخلي بسيط أو شراء الفيديوىات التعليمية واحملاكاة واؼبختربات الونبية :رغالتعلم ادلص

VR Labs)  زبدـ ىذا تعليميا أو مهارة ( د6-5)ابإلضافة لوسائط متعددة قصَتة (Standards 2015 ). 

فإف أي ؿبتوى  Quality Mattersوفيما ىبتص ابؼبعايَت، فوفقا ؼبعايَت جودة تصميم اؼبقررات اإللكًتونية 

إلكًتوين للتعليم عن بعد هبب أف تتوفر فيو معايَت واضحة من حيث اؼبضموف، من بعد تربوي ومعريف، ابإلضافة 

ؼبعايَت زبصن الشكل من حيث التصميم واإلخراج وما هبب أف يتضمنو كل درس، من بياانت زىور وأنشطة 

تعليمية تفاعلية وتقييمات و غَت ذلك 

ىي من مهارات القرف الواحد والعشرين  :(Collaboration and Communication)التواصل والتعاون 

... تتيح للمتعلم أف يتحكم يف وتَتة وتدفق التعلم وفق حاجاتو ورغباتو. واليت ينبغي توفرىا خالؿ التعليم عن بعد

وىناؾ تطبيقات عديدة تدعم ىذه اؼبهارات وترفع من األداء العاـ للتعلم، دبا يف ذلك ؿبو األمية الرقمية 

  ( UNESCO 2020)" وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ومهارات التدريس
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 التقييم ال ينفصل عن العملية التعليمية، بل يكاد :(Assessment and Analytics)التقييم وحتليل النتائج 

وىو ضماف دعم اؼبمارسات التعليمية اليت تنمي اؼبهارات اغبياتية اليت حددهتا "يكوف مرافقا ؽبا يف مراحلو كلها، 

 ، وتشكل 22" غاية التعليم، واليت تستخدـ لتنظيم النظم والعمليات والتجارب التعليمية على كبو شامل وربسينها

االختبارات اإللكًتونية حيزا مهما خالؿ التعليم عن بعد، فهي تسمح بتنفيذ العديد من األفكار التفاعلية ومنها 

على عكس االختبار الورقي، فضال عن توفَت التغذية الراجعة  (كالفيديو مثال)االختبارات عرب الوسائط اؼبتعددة 

وىي متوافرة من ، الفورية لإلجاابت اػباطئة وهبب أف تتوفر فيها خصائص عامة، وجوانب تربوية، وجوانب تقنية

، ابإلضافة لتطبيقات أخرى تسمح إبعداد االختبارات Google and Microsoft formsخالؿ أنظمة إدارة التعلم 

 Kahoot , Socrative , Quizlet: بشكل منفرد مثل

 ىو التوسع ابلعملية التعليمية وتضمينها جوانب (:Immersive Learning) (التعلم ابلغمر)تعليم شامل 

ويتوفر ذلك من خالؿ تطبيقات ، "االكتشاؼ واللعب، وتوفَت إجراء ذبارب ـبربية من خالؿ اؼبتعلمُت أنفسهم 

عدة متاحة عرب األجهزة الذكية اليت توظف تقنيات األلعاب يف التعليم، حيث يتمكن اؼبتعلم من اللعب وإحراز 

 Code.Org .النقاط واألوظبة واالنتقاؿ من مرحلة إىل أخرى

(Virtual labs, Simulations, VR games for learning ...) 

 ال بد من :(Information search and resource Management)مصادر إلجراء البحوث الالزمة 

يتأمن ذلك ... تزويد اؼبتعلمُت دبواقع ومواد رقمية تثري ـبزوهنم، ليتمكنوا من إجراء األحباث ولإلحبار يف عامل اؼبعرفة

اؼبنصات دبواد تعليمية ومقاطع  من خالؿ ؿبركات البحث اؼبوجودة عرب اإلنًتنت، واؼبكتبات الرقمية أو تزويد

  One note  .Google driveالفيديو، ومشاركة اؼبلفات مع التعلمُت عرب خدمات وتطبيقات السحب اإللكًتونية 

: التعليم ادلدمج يف ادلستقبل
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 Face to Face والتعليم اؼبباشر التقليدي Online Learningىو نوع من أنواع التعليم يدمج بُت التعليم عن بعد 

Learning (UNESCO 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل

انطالقا من كل ما سبق، ابت من الضروري العناية ابلتعلم عن بعد بوصفو وسيلة داعمة للتعلم على 

ـبتلف اؼبستوايت، وعطفا على ذلك ال يبكن أف يعد ىذا النوع من التعليم بديال مكتمال عن التعليم التقليدي، 

كما أف قباح التعلم عن بعد يتطلب مهارات وإمكاانت عالية على مستوى اؼبنظومة التعليمية كافة، وعلى مستوى 

مهارات اؼبعلم التقنية وقدرتو على تصميم التعلم عن بعد وإدارتو والقدرة على توظيف البعد االجتماعي فيو، كما 
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ينبغي اإليباف أبف اغبلوؿ الطارئة اليت عوجل تعليق الدراسة هبا ال سبثل دبجملها تعلمنا عن بعد ؿبققا ؼبواصفات 

التصميم والتنفيذ اؼبثلى؛ ؼبا يتطلبو ذلك من خطوات علمية متسلسلة لتحقيق التصميم التعليمي اعبيد، كما 

 .يتطلب عددا من اؼبقومات لتنفيذه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

:   الفبل الثبون
 ببائ التداري  
 فن الجبمتم
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 :متهيد

تعترب اعبامعة احد أىم مؤسسات التعليم، وأحد أىم متطلبات التعليم العايل، فهي سبتاز بتدريس النوعية 

الفكرية وخدمة اجملتمع عن طريق زبريج إطارات وكفاءات وخربات علمية تساىم هبا يف تطوير ـبتلف جوانب 

التنمية يف اجملتمع، وتعد اعبامعة مكاف للتالقي وتبادؿ ـبتلف العلـو واؼبعارؼ يف ـبتلف اجملاالت، من خالؿ 

ومن خالؿ فصلنا ىذا، سنحاوؿ التطرؽ إىل  .كفاءهتا وخرجيها اليت عن طريقها ترتقي وتطور الشعوب واألمم

 .تعريف واىم خصائص كل من التدريس واعبامعة وأىداؼ كل منهما
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: تعريف التدريس. 2-1

ويعرؼ كذلك أبنة عملية إنسانية مقصودة ىدفها مساعدة اؼبتعلمُت على التعلم فهو اعبانب التطبيقي 

. التكنولوجي للًتبية ويتضمن شروط التعلم والتعليم ووبتاج إىل معلم وآلة، وقد يتم داخل الغرفة الصفية أو خارجها

فقد عرفة أبنو نظاـ تربوي متكامل لو مدخالت وـبرجات  (2011أبو الصبيغات ) أما (13، 2008العدواف )

وعمليات خاصة فعملية التدريس تعتمد يف تطويرىا على البحث عن اثر اؼبتغَتات يف موقف التدريس والتعلم على 

. (158، 2013طالفحة ). ـبرجاهتا وطبيعة التفاعالت بُت اآلاثر والنتائج

كما يعرؼ أبنو إحاطة اؼبتعلم ابؼبعارؼ، وسبكينو من اكتشاؼ تلك اؼبعارؼ فهو اؿ يكتفي ابؼبعارؼ اليت 

تلقي وتكتسب إمبا يتجاوزىا إىل تنمية القدرات والتأثَت يف شخصية اؼبتعلم والوصوؿ ابؼبتعلم إىل التخيل والتصور 

. (55، 2009عطية )الواضح والتفكَت اؼبنظم 

: زلاور عملية التدريس. 2-2

اؼبوقف التدريسي هبب النظر إليو على كبو كلي ابعتبار انو يضم عوامل عديدة تتمثل يف اؼبعلم والتالميذ 

واألىداؼ اليت يرجى ربقيقها من الدرس واؼبادة الدراسية، والزمن اؼبتاح واؼبكاف اؼبخصص للدرس وما يستخدمو 

اؼبعلم من طرؽ التدريس، إىل جانب العالقة اليت ينبغي أف تكوف وثيقة بُت اؼبدرسة والبيت واحمليط االجتماعي 

  .الذي ينتمي لو التلميذ

 :وتتأثر عملية التدريس يف عدة ؿباور منها
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: ادلعلم. 2-2-1

 كل معلم أسلوب وطريقة اليت يتميز هبا عن اآلخرين يف شرحو لدروسو، وفلسفتو يف التدريس، وعاعبو  

شخصية اؼبعلم، ): للمشكالت، وىناؾ عوامل ترتبط ابؼبعلم وتسهم يف اختيار طرؽ وأساليب التدريس مثاؿ

. (41-40، 2016مصطفى . ي) (اإلعداد اؼبهٍت، خربة اؼبعلم

: ادلتعلم. 2-2-2

أىم ؿبور يف العملية التعليمية ىو التلميذ، حيث أف التدريس وطرقة العلمية موجهة إىل التلميذ، ومن  

اؼبهم أف تتناسب ىذه الطرؽ ومع ىذا اؼبتلقي حىت يتمكن من اغبصوؿ على الفائدة اؼبرجوة، دبا يتناسب مع 

 .نضجو وقدراتو البدنية واؼبهارية، وميولو ورغباتو ودوافع وذكائو وفهمو

: األىداف ادلراد حتقيقها. 2-2-3

األىداؼ وىي التغيَت الذي هتدؼ إىل ربقيقو يف سلوؾ التلميذ جبوانبو اؼبختلفة الوجدانية اإلدراكية 

واغبركية، وتعترب األىداؼ ذات أنبية كبَتة يف ربديد طرؽ وأساليب التدريس وتوجيو اؼبعلم الختيار أحسنها اختيار 

. وحدات التقومي اؼبالئمة

: ادلادة العلمية. 2-2-4

الغرض األساسي لطرؽ التدريس ىو توجيو وتنظيم وتوصيل اػبربات اؼبوجودة ابؼبنهج إىل التالميذ، وهبب 

أف تناسب ىذه الطرؽ والوسائل مع تلك اػبربات الًتبوية اليت ترتبط حبياة اؼبعلم واجملتمع، وىناؾ بعض األمور 

. (أىداؼ اؼبنهج، طبيعة النشاط): اؼبرتبطة ابؼبنهج واؼبؤثرة يف اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة مثل
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: اإلمكاانت. 2-2-5

إف ىيئة البيئة التعليمية من حيث إعداد اؼبالعب وذبهيز األدوات واألجهزة الالزمة لتطبيق الدرس، من األمور 

. اؽبامة اليت تؤثر بصورة مباشرة على اختيار انسب الطرؽ وأساليب التدريس اليت تتناسب مع اإلمكاانت اؼبتاحة

 .(43-41، 2016مصطفى . ي)

: خصائص التدريس. 2-3

 :يتصف التدريس ابعتباره علم تطبيقي، ومهمة إنسانية ابػبصائص التالية

  تنمية كفاايت التالميذ وأتىيلهم للحاضر واؼبستقبل، وهبب على اؼبعلم أف ال وبصر نفسو يف دراسة

. اؼباضي وتعليمو لذاتو، بل يستخدمو وسيلة لفهم حوادث اغباضر واؼبستقبل والتنبؤ هبا

 إاثرة تفكَت التلميذ وتنمية ميولو وقدراتو  .

 ربفيز التعاوف بُت التالميذ وتشجيع العمل الفريقي  .

 احًتاـ شخصية التلميذ وتنميتها  .

 التعليم عن طريق إاثرة اؼبشكالت، والبحث عن حلوؽبا بطرؽ عملية  .

 مراعاة الفروؽ الفردية بُت التالميذ وتوفَت فرص التعلم اؼبناسبة للميوؿ والقدرات اؼبختلفة  .

 التدرج يف التدريس ابالنتقاؿ من اؼبعلـو إىل اجملهوؿ، ومن السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل اؼبعقد  .

 اؼبرونة والقابلية للتعديل والتغيَت حسب ما تقتضيو ظروؼ اؼبوقف التعليمي وؾبرايتو. 

 اإلبداع والتجديد وتشجيع وتنويع اآلراء واغبلوؿ. 

  (اؼبعلم، اؼبتعلم، اؼبادة التعليمية، بيئة التدريس)تشمل عملية التدريس على عدة عناصر  .

 (24-23، 2010اغبريري ) التدريس يتضمن نشاطا لغواي كوسيلة اتصاؿ أساسية  .
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 التدريس مهنة ؽبا أصوؽبا ومبادئها وإجراءاهتا وتنظيماهتا ومهاراهتا وكفايتها  .

 (18، 2008اللوح ) التدريس يعٍت استخداـ عدد من التقنيات الفعالة استخداما صحيحا ومنظما. 

 إذ أهنا عملية تتضمن أنشطة كثَتة قبل وأثناء وبعد اؼبوقف التدريسي، : التدريس كعملية متعددة اؼبراحل

  والتنفيذ والتقومي؛ اإلعدادحيث تتمثل يف مراحل 

 ت التدريس، وعمليات التدريس، الوىو يتألف من اثلث متتابعات، وىي مدخ: التدريس كنظاـ

 وـبرجات التدريس؛ 

 إذ تتكوف عملية التدريس من ؾبموعة من األنشطة والعمليات اليت يقـو هبا : التدريس كنشاط إنساين

اؼبعلم منفردا هبدؼ مساعدة اؼبتعلم على ربقيق أىداؼ تربوية بعينها، أو يقـو هبا اؼبعلم واؼبتعلم معا 

 .(34-33، 2005إبراىيم . ـ) الكاملة لعملية التعليم واألغراضبقصد ربقيق اؼبقاصد 

مبادئ التدريس . 2-4

إف عملية التدريس ليست ابلسهلة، فهي ربتاج إىل فهم وإتقاف ومعرفة تفصيلية أبحدث الوسائل والطرؽ، 

وتتمثل . وعلى اؼبدرس أف يلم ويعرؼ معرفة زبصصية ابألساسيات، واؼببادئ العامة للتدريس لتحقيق أفضل النتائج

 :ىذه النتائج يف

 : الدرس حتديد أىداف. 2-4-1

حيث تعترب أمورا جوىرية يف إعداد اؼبناىج اؼبراد تطبيقها، حبيث سبكن من ربديد الوسائل لتحقيق 

 .الغاايت والقدرة على تقدير كمية الطاقة اؼببذولة إلقباز العمل
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  :إعداد الدرس وتنظيمو. 2-4-2

إف التدريس اعبيد ال يعتمد على اؼبؤىالت اعبيدة للمدرس فقط، بل حىت على استعداد اؼبسبق الذي ىو 

ضروري جدا، وذلك لتسهيل عملو، من ذلك التفكَت ابلطرائق واألساليب اليت تضمن قباح الدرس، وتوفَت وسائل 

. اإليضاح، واألجهزة اؼبتناسبة مع موضوع الدرس

  :التدرج يف االنتقال. 2-4-3

ف طرؽ التدريس يبكن استخدامها لتعليم أوجو النشاط اؼبختلفة، وتتبع ىذه الطرؽ خطوات متدرجة إ

 .ومنطقية حسب ترتيب مدروس، ويعتمد التدريس إىل حد كبَت على سن اؼبتعلم ومرحلة التعليم

  :مراعاة الفروق الفردية. 2-4-4

لقد خطت الدوؿ اؼبتقدمة خطوة كبَتة يف ؾباؿ مراعاة الفروؽ الفردية بُت الطلبة، إذا وجدت صياغة 

معقولة يف التعامل معهم على أساس أفراد، وليس صباعات، بل تعطي لكل فرد مسؤوليات وواجبات تناسب 

 .قابلياتو وخرباتو لينسجم مع اعبماعة

: تنوع طرائق التدريس. 2-4-5

 .الطريقة جزء أساسي من أركاف التدريس، وقباح التدريس يرتبط إىل حد كبَت بنجاح الطريقة اؼبستخدمة 

  :إاثرة ميول الطلبة .2-4-6

وتعتمد على توجيو أذىاف الطلبة من خالؿ إاثرة فكرة أو قضية معينة لتغيَت مستوى االذباىات واؼبواقف 

 .(16-12، 2006الربيعي )واألفكار والقدرات اؼبختلفة 
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: مراحل التدريس. 2-5

 :، وىي كاآليتثالث، أو خطوات ثالثإف عملية التدريس ؽبا مراحل 

  :التخطيط. 2-5-1

يبدأ كل اؼبعلمُت عملهم التدريسي بنوع أو آبخر من التخطيط، أوؿ خطوة يف ىذا التخطيط ىو صياغة 

ىدؼ، أو عدة أىداؼ يكوف نصب عينية، فقد يكوف ىذا اؽبدؼ أوىل للغاية، مثل إبقاء التالميذ يف حالة ىدوء 

طواؿ عرض الدرس، وقد يكوف ىذا اؽبدؼ كبَتا، كتنمية قيم أخالقية عالية لدى ىؤالء التالميذ، وعلى كل حاؿ، 

فمهما كانت نوعية اؽبدؼ، فاف صياغة أو ربديد األىداؼ اؼبنشود لتحقيقها، يعد أوؿ األوليات يف عملية 

 .التدريس

:  التنفيذ. 2-5-2

بعد عملية زبطيط الدرس وربديد أىدافو وعناصره ووسائلو وخطواتو، يقـو اؼبعلم بتنفيذ ىذا التخطيط، 

وتطبيق اإلسًتاتيجية التدريسية اليت حددىا يف زبطيطو، فاؼبعلم مع تالميذه وباوؿ أف وبقق أىدافو التعليمية اليت 

أاثرىا من خالؿ االسًتاتيجيات التدريسية اؼبنتقاة، وطرؽ التدريس اؼبستخدمة، واألنشطة التعليمية اليت يبارسها 

 .التالميذ وىي يف الواقع األداء اغبقيقي لالسًتاتيجيات اؼبعلم اليت اختارىا لدرسو

:  التقومي. 2-5-3

اؼبعرفية واؼبهارية ) إىل أي مدى ربقق أىداؼ درسو خاالىافيها وباوؿ اؼبعلم أف وبصل على معلومات من  

، وكذلك ىل كانت الوسائل واؼبواد التعليمية اليت مت ال، وما إذا كانت طريقتو يف التدريس انجحة أـ (والوجدانية

 (63-62، 2005راشد )استخدامها قد حققت الغرض منها أـ ال 
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: يف حُت حدد فرج مراحل التدريس يف ما يلي

أف عملية التدريس عملية متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض، وحىت يتم اقبازىا بشكل سليم، البد من 

  :اؼبرور دبراحل أساسية اثلث، لتحقيق فاعليتها، وتتمثل ىذه اؼبراحل يف

 :ادلرحلة األوىل. 2-5-4

مرحلة التخطيط أو ما قبل التفاعل، ىي مرحلة النشاط الذىٍت الذي يهدؼ إىل ربديد األىداؼ واختيار 

أفضل السبل لتحقيقها، وىي مرحلة خالية من التفاعل، ألنها تتم خارج الفصل، وىي سبثل نشاطا منطقيا 

 .مقصودا، يبدو فيو اؼبوقف التدريسي على انو موقف سهل ومنسجم

 : ادلرحلة الثانية .2-5-5

تبدأ دبواجهة اؼبدرس لطلبتو وىي مرحلة تفاعل حي، وىي سريعة أبحداثها، وما كاف منطقيا يف مرحلة 

وتعرب عن وقوؼ اؼبعلم على مدى أتثَته يف الطلبة،  :اؼبرحلة الثالثة - .التخطيط يصبح موقفا سيكولوجيا معقدا

(. 61 ، 2115فرج، )وابلتايل يكوف نظرة دقيقة على مدى فاعلية التدريس 

: أىداف التدريس. 2-6

 :يبكن ربديد أىداؼ التدريس يف النقاط اآلتية

 تعميق اؼبفاىيم الدراسية األساسية من خالؿ تكاملها مع اؼبشكالت وثيقة الصلة دبجتمع اؼبتعلم.  

 حث اؼبتعلمُت على دراسة اؼبشكالت اؼبرتبطة ابلعامل الواقعي، واليت تؤثر يف حياهتم اليومية .

 ستخداـ األنشطة العملية اليدوية، واؼبشروعات القائمة على االستقصاء اؼبنضبطإ.  

 تشجيع األفكار اإلبداعية اعبديدة النافعة اليت يبديها اؼبتعلموف دوف كبت أو إجراء.  
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 تقدمي اؼبوضوعات الدراسية يف صورة مشكالت تتطلب اغبوار واؼبناقشة، وإبداء اآلراء وتقدمي اغبلوؿ. 

-44، 2005راشد )استشارة اؼبتعلمُت للبحث عن روابط وعالقات جديدة بُت العناصر واؼبوضوعات واألفكار 

45). 

: اجلامعة. 2-7

تعترب اعبامعة من اؼبؤسسات الوطنية اؽبامة اليت تعٌت بتطوير اجملتمع يف ـبتلف اجملاالت، كما أهنا اؼبؤسسة اؼبسؤولة  

عن البحث العلمي وتطويره، فهي اؼبصدر األساسي للخربة، واحملور الذي يدور حولو نشاط اآلداب والعلـو 

 .والفنوف، ومركز للتعليم، ومكاف للحفاظ على اؼبعرفة وزايدهتا بصفة شاملة

تعريف اجلامعة . 2-8

اعبامعة ىي مؤسسة اجتماعية أتثر وتتأثر ابعبو االجتماعي احمليط هبا، فهي من صنع اإلنساف من جهة، 

. (11، 1984العيسوي ) وأدواتو يف صنع قياداتو الفنية واؼبهنية السياسية الفكرية من جهة أخرى

أبهنا مؤسسة تساىم يف ربقيق أىداؼ ملموسة متعلقة دبجتمع (27، 2007بلمقدـ )يف حُت تعرفها 

  .ينتموف إليو، إذ يؤسس كل ؾبتمع جامعتو بناءا على تطلعاتو واذباىاتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وتعرؼ أيضا أهنا مؤسسة تعليمية ومركز لإلشعاع الثقايف، ونظاـ ديناميكي متفاعل العناصر، تطبق علية 

شعباين ) مواصفات اجملتمع البشري، حيث يؤثر ؾبتمع اعبامعة يف الظروؼ احمليطة، ويتأثر هبا يف نفس الوقت

2002 ،181)  .

أما فضيل دليو فقد اعترب اعبامعة على أهنا ؾبموعة من األشخاص هبمعهم نظاـ ونسق خاضعُت،  

 .(211، 2006دليو ) تستعمل وسائل وتنسق بُت مهاـ ـبتلفة للوصوؿ بطرؽ ما إىل اؼبعرفة العليا
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ومن خالؿ ما مت التطرؽ إليو من تعاريف للباحثُت، يف اعبامعة إذف ىي مؤسسة اجتماعية تعليمية، 

 .هتدؼ إىل تكوين األفراد تكوينا ذا فعالية، ليكونو إطارات تساىم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

: وظائف اجلامعة. 2-9

  :ىناؾ ؾبموعة من وظائف اعبامعة، من خالؿ ما تقـو بو من نشاط تدرسي وحبث علمي، إذ تتمثل يف

  تثقيف اجملتمع وذلك ببث اؼبعرفة العاؼبية بُت اؼبوظفُت، وتوعيتهم على احدث ما توصلت إليو اؼبعرفة

  .العلمية واإلنسانية يف شىت ميادين اؼبعرفة

  بث الروح العلمية يف اؼبواطن، أي يرفض اػبرافة و االستسالـ للخيبات ويعتمد على شريعة العقل

.  .واؼبنطق

  أتىيل اؼبواطن للعمل اؼبنتج، وتشجيعو على امتالؾ التقنيات، دبا يف ذلك اغبديثة منها، وتعزيز قدرتو على

 .اإلبداع يف مهنتو وقدرتو على التطوير

 درس الثروات الطبيعية والبشرية، وربديد السبل اؼبثلى الستثمارىا .

  إشاعة جو عاـ ابالىتماـ ابلثقافة وتقدير اإلبداع واالىتماـ بتعميق القيم اغبق واػبَت واعبماؿ يف نفوس

. (115، 2011رمزي ) اؼبواطنُت

 :ويبكن النظر إىل اؼبسانبات أو الوظائف اليت تؤديها اعبامعات على أهنا ثالثية األبعاد، وىي  
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  :(وظيفة التدريب)تطوير الكوادر 

من اؼبتوقع أف تقـو اعبامعات إبعداد الكوادر اؼبطلوبة واليت تقـو بشغل الوظائف العلمية والتقنية واؼبهنية 

واإلدارية ذات اؼبستوى العايل، لذلك فاف من اؼبهمات البارزة اليت عليها القياـ هبا، ىي تقدمي خرهبُت قادرين على 

. أداء مثل تلك األدوار

: (وظيفة البحث)تطوير ادلعرفة 

كذلك يتوقع من اعبامعات أف تقـو بتوليد اؼبعرفة واالخًتاعات اؼبطلوبة للتنمية، وذلك من خالؿ البحث 

. العلمي واؼبهارات التقنية، ابإلضافة إىل نشر تلك اؼبعلومات

  :(وظيفة اخلدمة العامة)تقدمي اخلدمات الضرورية 

يتوقع من اعبامعات أف تقـو بتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة، ذات اؼبهارات العالية للمجتمع، وذلك عن طريق 

 (.145  ،2012اغبطايبية،  )مشوؿ الكادر نفسو يف النشاطات احمللية

: التعليم االلكرتوين واجلامعة االفرتاضية يف اجلزائر. 2-10

 بعد حصوؽبا على االستقالؿ كاف عليها أف تواجو ربدايت على مستوايت عديدة اقتصادية سياسية،  

ومن ىذا اؼبنطلق كاف من الضروري إعطاء التعليم األنبية اليت يستحقها فعملت على بناء مؤسسات تعليمية 

وانتهاج ديبقراطية التعليم وؾبانيتو لكن األىداؼ كبَتة واإلمكانيات ؿبدودة، ومن ىذا جاءت فكرة إنشاء مركز 

يعمل على تعميم التعليم عن طريق اؼبراسلة وموجو لكل من يرغب بو، فأنشأ اؼبركز الوطٍت للتعليم اؼبعمم واؼبتمم 

. 1868ابؼبراسلة سنة 
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وقبد من بُت أىم اؼبفاىيم ذات الصلة ابلتعلم االلكًتوين قبد مفهـو التعليم عن بعد والتعليم اؼبباشر  

الصورة (والتعليم اؼبفتوح والتعليم عن طريق شبكة االنًتنت ابستخداـ الدروس اؼبتزامنة أو اؼبسجلة تقنيات الفيديو 

(. احملاضرات اؼبصورة اليت تبث عرب االنًتنت)تقنيات العرض االلكًتوين  (و الصوت

ومن خالؿ نتائج بعض األحباث والدراسات يف ىذا السياؽ تبُت أف األساتذة على دراية كافية دبفهـو  

التعلم االلكًتوين كما يتوفر لديهم إطالع جيد على أىم اؼبفاىيم ذات العالقة ما يسمح ابلقوؿ أف اؼبعرفة النظرية 

هبذه التقنية اغبديثة ال سبثل مشكلة ابلنسبة لألساتذة وىذا لكوهنم أما مطلعُت على ما ينشر عنها يف اجملاالت 

. العلمية والكتب أو لكوهنم مستخدمُت ؽبذه التقنيات يف التدريس وكذا يف العمل البحثي

وىذا ىبتلف تطبيق التعليم االلكًتوين يف اعبامعة من قسم إىل آخر ومن كلية إىل أخرى إذ يزيد  

استخدامو يف التخصصات العلمية والتقنية، يف حُت يقل يف التخصصات األدبية كما انو يزيد استخدامو يف 

التخصصات العلمية والتطبيقية أكثر من التخصصات العلمية النظرية واستخدامو بصفة عامة متوسط، حيث أف 

  أي عرض اؼبعلومات وربضَت احملاضرات بشكل الباوربونت Datachow تقنيات العرض مثل تقنية الدااتشو

Powerpoint   ،تطورت بشكل الفت، غَت أف إاتحة الدروس وتوفرىا على االنًتنت ال زاؿ ؿبتشما نوعا ما

حيث يلجا بعض األساتذة إىل عرض دروسهم يف مدوانهتم اػباصة بدال من موقع اعبامعة وذلك لضعفو وعدـ 

. ربيينو

ويف التعليم العايل مت إطالؽ اؼبشروع الوطٍت للتعليم عن بعد، قصد ربقيق نقائص التأطَت من جهة وأيضا  

من اجل ربسُت نوعية التكوين، سباشيا مع متطلبات ضماف النوعية حسبما كشفتو مصادر من جامعة وىراف اليت 

أطلق هبا ىذا اؼبشروع ويندرج ىذا اؼبشروع يف إطار إدماج طرائق جديدة للتكوين والتعليم حيث يرمي إىل ربقيق 

 :أىداؼ تتوزع على اثلثة مراحل وىي
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يتقدمها مرحلة استعماؿ التكنولوجيا كاحملاضرات اؼبرئية بصورة اخص المتصاص األعداد اؼبتزايدة  :ادلرحلة األوىل

. للمتعلمُت، مع ربسُت مستوى التعليم والتكوين وسيكوف ىذا على اؼبدى القصَت

ويقصد بو التعليم عرب اػبط أو " الواب"يتم فيها اعتماد التكنولوجيا البيداغوجية اغبديثة خاصة  :ادلرحلة الثانية

. التعليم اإللكًتوين، وذلك قصد ربقيق ضماف النوعية على اؼبدى اؼبتوسط

من " فهي مرحلة التكامل وخالؽبا يصادؽ على نظاـ التعليم عن بعد ويتم نشره عن طريق التعليم :ادلرحلة الثالثة

بواسطة قناة اؼبعرفة اليت يتعدى ؾباؿ استعماؽبا واالستفادة منها بكثَت النطاؽ اعبامعي حيث تستهدؼ  "بعد

صبهورا واسعا من اؼبتعلمُت من أشخاص يريدوف توسيع معارفهم وآخروف وبتاجوف ؼبعلومات متخصصة، وحىت 

اؼبرضى من نزالء اؼبستشفيات واؼبوجودوف يف فًتة النقاىة وغَتىم من شرائح اجملتمع الراغبُت يف اغبصوؿ على 

مكاسب معرفية أكثر ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات اؼبرئية والتعليم االلكًتوين موزعة 

 ARN على غالبية مؤسسات التعليم العايل، والدخوؿ إىل ىذه الشبكة فبكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث 

 مؤسسة أخرى 64 مؤسسة للتعليم العايل موقعا لإلرساؿ واالستقباؿ يف أف واحد، يف حُت أف 13حيث ستكوف 

 اؼبنتشرة عرب الًتاب 77ستكوف موقع استقباؿ، وهبذا سيغطي مشروع التعليم عن بعد مؤسسات التعليم العايل الػ 

الوطٍت، منها جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا، فيما سيكوف مركز البحث العلمي والتقٍت النقطة اؼبركزية 

 .للمشروع

ابإلضافة إىل ذلك سيتم بث احملاضرات اؼبرئية من جامعات بن يوسف بن خدة وىواري بومدين يف اعبزائر 

العاصمة، وسعد دحلب وابجي ـبتار يف عنابة وقاصدي مرابح بورقلة، وعبد الرضباف مَتة يف جباية واغباج ػبضر 

من ابتنة ومنتوري بقسنطينة وفرحات عباس بسطيف وكذا جامعيت السانيا بوىراف وابو بكر بلقايد من تلمساف إىل 

 .(12-11، 2016سالمي ) العلمي والتقٍت اإلعالـجانب مركز تطوير التقنيات اؼبتقدمة ومركز البحث يف 
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 :ويواجو التعليم االلكًتوين يف اعبامعة اعبزائرية بعض اؼبعيقات نذكرىا يف 

  ضعف االنًتنت حيث هبب توفر سرعة تدفق عالية، وىذا ما تفتقر إليو اعبزائر حيث أف سرعة التدفق

. حسب آخر اإلحصائيات تعترب من بُت األضعف يف العالػم

  ضعف مواقع اعبامعات وعدـ ربيينها بشكل دائم وعدـ تنظيمها، نظرا لعدـ وجود متخصصُت يف ىذا

. اجملاؿ

  قلة وعي األستاذ وكذا قلة اىتمامو هبذا النوع من التعليم نظرا لنقص االىتماـ من طرؼ اؼبسؤولُت هبذا

. النوع من التعليم لكوهنم من جيل التعليم التقليدي

  قلة اىتماـ اعبامعة هبذا النوع من التعليم وعدـ تفعيلو من طرؼ الدوؿ وذلك بعدـ تسخَت كل

. اإلمكاانت ؽبذا النوع من التعليم

  قلة رغبة الطالب يف ىذا النوع من التعلم ألنو يرغب يف احملاضرات اعباىزة وبفضل الطريقة التقليدية حبيث

، 2016سالمي ) أف ىذه األخَتة تتميز بعدـ بذؿ جهد من طرؼ الطالب الذي يكتفي فقط ابلتلقي 

12-13) 

: اجلزائر وجتربة التعليم االلكرتوين عن بعد. 2-11

ابلنسبة للتجربة اعبزائرية يف استخداـ تكنولوجيا التعليم االلكًتوين عن بعد ال زالت يف بدايتها وتراوح 

مكاهنا قد يرجع ذلك لغياب الوعي بفعالية ىذا النوع من التعليم ومدى مسانبتو يف رفع اؼبستوى العلمي والتأىيلي 

وذبربة اؼبركز الوطٍت للتعليم  (EEPAD) للفرد رغم ذلك إال أف التجربة اعبزائرية بدأت مبكرة دبحاولة ذبربة مؤسسة

اؼبهٍت عن بعد أوؿ ذبربة يف ميداف التعليم االفًتاضي، واليت ال زالت قائمة تتوىل اإلشراؼ عليها جامعة التكوين 

اؼبتواصل، اليت أنشئت موقعا افًتاضيا تبث من خاللو دروس مكملة لطلبتها يف بعض التخصصات 
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 يف ؾباؿ التبصر والتصور يف ميداف التصميم بواسطة الكمبيوتر؛  (Master) لفتح اؼباسًت AUE عرض مشروع

AUE Transfert : تكوين مكونُت يف ميداف التعليم االفًتاضي، أرضية التعليم االفًتاضي اؼبستعملة ىي

Acoad .

Uticef Dassتكوين  (Master)  اختصاصيُت يف ؾباؿ استعماؿ تكنولوجية اؼبعلومات واالتصاؿ لفائدة التعليم

 (CERIST)ومركز الدراسة والبحث يف اؼبعلومات العلمية والتقنية  (سًتاسبورج)والتكوين، جامعة لوي ابس تور 

مكلفاف هبذه اؼبهمة؛  

Caselearm تكوين اختصاصيُت تربويُت وتقنيُت يف استعماؿ أرضية QUALILERNING  وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي من جهة واؼبديرية السويسرية للتنمية والتعاوف من جهة أخرى مكلفاف هبذه اؼبهمة؛  

سبوين ىذه العملية قامت بو وزارة التعليم العايل : ذبهيز اعبامعات اعبزائرية ابؼبعدات االلزمة لتطبيق التكوين عن بعد

. (مليار واثلث مئة وطبسوف مليوف دينار جزائري)والبحث العلمي اليت خصصت ميزانية معتربة 

 FORTIF تكوبن  (Master)اؼبشاركوف يف ىذا اؼبشروع ىم: اختصاصيُت ومكونُت يف ؾباؿ التعليم عن بعد :

؛  A6الفرنسي وفرقة   CNED ،CNAMجامعة التعليم اؼبتواصل اعبزائرية، اليونسكو، 

للتعلم عن  (SERPOLET)ابستخداـ أرضية التعليم االفًتاضي سربويل   (WEB)إعداد الدروس يف االنًتنت 

جامعة التكوين اؼبتواصل مكلفة هبذا اؼبشروع؛  : بعد

مبادرة من طرؼ جامعة جباية تتمثل يف فكرة إدخاؿ فبارسات تربوية جديدة أساسها  CARO.FPD مشروع

، 2014غراؼ )االستقاللية التعلم االجتماعي، التناقض اؼبعريف، التعلم الذايت وبناء اؼبعرفة اثر نشاطات تربوية 

68-69). 
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: جتربة اجلزائر يف التعليم االلكرتوين من خالل جتربة ادلدرسة الرقمية. 2-12

ما يسمى ابؼبدرسة اؼبخصصة لتالميذ الثانوية واؼبتوسط من خالؿ وضع برانمج " ايباد"أطلقت مؤسسة 

خاص على شبكة االنًتنت موجو يف بدايتو، للمقبلُت على امتحاانت شهادة البكالوراي أو شهادة التعليم 

أو  ، وىي عبارة عن فضاء بيداغوجي افًتاضي"تربيتك"األساسي، وقد أطلق على ىذه اؼبدرسة االفًتاضية اسم 

ساحة للتعلم عن بعد، فهي عبارة عن حل شامل ومتكامل يسمح عبميع األطراؼ الفاعلة يف عملية التمدرس يف 

التعليم عن بعد، و الثاين األكثر أنبية ألنو موجو ابػبصوص للتالميذ وأوليائهم واؼبؤسسات الًتبوية على حد سواء 

 ".تربيتك"وىو 

، مدرسة افًتاضية تسمح للتالميذ الذين (تربيتك)داخل نفس الربانمج " ايباد"واستخدمت مؤسسة  

يتابعوف دروسهم يف اؼبدرسة الرظبية أو خارجها ابلتسجيل فيها وىذا ربضَتا لالمتحاانت، وتعد اؼبواد اليت تدرس 

يف ىذه اؼبدرسة االفًتاضية متطابقة مع الربانمج الرظبي اؼبسطر من طرؼ وزارة الًتبية، ويعود اتريخ إطالؽ ىذا إىل 

" تربيتك"ويبكن أيل تلميذ من اؼبتمدرسُت يف النهائي والرابعة متوسط، اف يدخل إىل موقع  . سنوات خلت4

 سبرين مع التصحيح 3111 درس للمتوسط، إضافة إىل 311 درس ابلنسبة للنهائي و311ويسجل حيث هبد 

والشرح، ويستطيع التلميذ أف يتصل أبستاذ اؼبادة على ىذا الربانمج ليحصل على شروح كما يبكنو اإلطالع على 

مواضيع امتحاانت البكالوراي أو التعليم األساسي اؼباضية ابلتصحيح ويبكن لألولياء من جهتهم اإلطالع عرب 

الشبكة على كل ما يقـو بو األبناء يف اؼبدرسة، توقيت الدروس والغياابت وحىت مستوى الطفل، ويطلعوف على 

من خالؿ مكتب األستاذ أف يطلع على " تربيتك"كل النقاط واؼبالحظات، كما يستطيع األستاذ داخل برانمج 

. قائمة التالميذ وعلى دروسو
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استعماؿ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ يف الوسط الًتبوي، ضماف االستعماؿ " تربيتك"ومن بُت أىداؼ  

اعباد والنافع لالنًتنت اإلعالـ اآليل يف الوسط اؼبدرسي، رفع خطوط النجاح اؼبدرسي، ضماف التواصل الدائم بُت 

اؼبدرسة األساتذة اؼبعلمُت واألولياء، منح فرص أكثر للتالميذ الستعماؿ اإلعالـ اآليل داخل اؼبؤسسات الًتبوية 

 .(11-10، 2016سالمي )
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: خالصة الفصل

التدريس يف اعبامعة لو أىداؼ يسعى إىل ربقيقها وأف ىذه األىداؼ تتغَت بتغَت اؼبعارؼ واألفكار 

واؼبهارات والقدرات اليت يفرضها التطور التكنولوجي دبا فيو التعليم االلكًتوين دبختلف وسائطو فكلما كاف التعليم 

االلكًتوين مطبق يف اعبامعة كلما كاف ربقيق للتنمية الشاملة وخدمة اجملتمع يف كل اجملاالت وذلك عن طريق 

زبريج اإلطارات والكفاءات العلمية ابإلضافة إىل ربسُت نوعية التعليم وكذلك ربقيق وضماف التواصل بُت 

 .األطراؼ اؼبختلفة واؼبوجودة يف اعبامعة

 
 



 

 
 

 
 

 التتليين  جبوبال
 
 



 

 
 

 

 
 : الفبل األول

 ملهجيم اللبح  
 و إجكاءاته الليداويم
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: متهيد

، تعذر (Covid19)      نظرا للظروؼ الصحية اليت سبر هبا البالد و العامل ككل من خالؿ انتشار وابء كوروان 

على الطالباف القياـ ابلدراسة اإلستطالعية بسبب إجراءات اغبجر الصحي اؼبفروضة على اؼبواطنُت حيث اكتفينا 

. دبراسلتهم عرب الربيد اإللكًتوين ؼبلء اإلستمارات
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: منهج البحث. 1-1

. مت اإلعتماد على اؼبنهج الوصفي ابعتباره اؼبنهج اؼبالئم لطبيعة اؼبشكلة اؼبطروحة يف ىده الدراسة

 سبثل ؾبتمع يف طلبة الًتبية البدنية و الرايضية ؼبعهد الًتبية البدنية و الرايضية جبامعة :رلتمع وعينة البحث. 1-2

 طالبا 40عبد اغبميد ابن ابديس بوالية مستغاًل أما عينة البحث يف مت اختيارىا ابلطريقة القصدية و سبثلت يف 

.  من قسمي السنة الثالة ليسانس و السنة الثانية ماسًت

:  متغًنات البحث.1-3

 التعليم اإللكًتوين عن بعد  :ادلتغًن ادلستقل- 

 ةالرايضي فعالية التعليم عن بعد لطلبة الًتبية البدنية و :ادلتغًن التابع- 

: رلاالت البحث. 1-4

و سبثل يف طلبة اإلقساـ النهائية للًتبية البدنية و الرايضية  : اجملال البشري. 1-4-1

 والبة مستغاًل– معهد الًتبية البدنية و الرايضية جبامعة عبد اغبميد بن ابديس : اجملال ادلكاين. 1-4-2

 .30/08/2020 إىل غاية 25/02/2020من : اجملال الزمين. 1-4-3
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 :أدوات البحث. 1-5

: ما يلي سبثلت أدوات البحث يف

كاف مغلقا   سؤاال، و15وتكوف من . مت إعداده من طرؼ الطالب الباحث شخصيا ولقدإستبيان . 1-5-1

:  وىي كالتايل ؿباور03ومت تقسيمو إىل  (نعم، ال، أحياان) إقًتاحات لإلجابة 03حيث احتوى يف معظمو على 

لطلبة الًتبية البدنية و  (التعليم اإللكًتوين) الوسائل و التقنيات اؼبستعملة يف التعليم عن بعد :احملور األول

. الرايضية

 .جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض من طرؼ كلية الًتبية البدنية و الرايضية للطلبة: احملور الثاين

 .تقييم التعليم عن بعد يف التحصيل العلمي لطالب الًتبية البدنية و الرايضية:  احملور الثالث

: ادلصادر و ادلراجع . 1-5-2

اإلؼباـ النظري حوؿ موضوع البحث من خالؿ الدراسة يف كل اؼبصادر و اؼبراجع العربية و األجنبية، 

. شبكة االنًتنت، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية

:  الدراسة اإلحصائية. 1-6

نتائج بغرض االستناد عليها يف إصدار أحكاـ موضوعية ومت ذلك من خالؿ اؿ لقد قاـ الطالب بتحليل

: االستخداـ األمثل لبعض الوسائل اإلحصائية التالية

. النسبة اؼبئوية* 
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 .²إختبار كا* 

إستحالة القيام ابلدراسة اإلستطالعية و األساسية و ادلقابلة الشخصية بسبب الظروف الوابئية اليت : مالحظة

شهدىا العال و الوابء و الذي جنم عنها فرض إجراائت احلجر الصحي حيث مت استكمال اجلانب التطبيقي 

. للبحث عن طريق ادلراسلة ابلربيد اإللكرتوين
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: خالصة الفصل

لقد تضمن ىذا الفصل منهجية البحث و اإلجراءات اؼبيدانية اليت مث القياـ هبا ، كما مث التطرؽ إىل 

األدوات اؼبستخدمة يف البحث، و كذا توزيع العينات و ربديد ؾباالت البحث الزماين و اؼبكاين و ـبتلف الوسائل 

.  اإلحصائية

 



 

 

  

 

 

 

: الفبل الثبون
عكر و تبكيل اللتبائ وملباقم  

 االستلتبجباالفكريبا و  
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: عرض و حتليل النتائج. 2-1

: البياانت الشخصية: احملور األول

: يبٌن توزيع عينة البحث حسب متغًن اجلنس: (01)اجلدول رقم 

 %النسبة ادلئوية التكرارات اجلنس 

 30.00 12إانث 

 70.00 28ذكور  

 100 40اجملموع 

 فردا 12أظهرت النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله و اليت سبثل توزيع عينة البحث حسب متغَت اعبنس، اف  

 من اؼببحوثُت يبثلوف جنس الذكور ما %70 من عينة البحث، %30من اؼببحوثُت من جنس اإلانث ما يبثل 

.  فردا من عينة البحث28يبثل 

.  ومنو نستنتج أف عينة البحث زبتلف من حيث اعبنس

ميثل توزيع عينة البحث حسب متغًن اجلنس : (01)الشكل رقم 
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ميثل توزيع عينة البحث حسب ادلستوى التعليمي اآلين : (02)اجلدول رقم 

 (%)النسبة ادلئوية التكرارات الشهادة 

 57.50 23السنة الثالثة ليسانس 

 42.50 17السنة الثانية ماسًت 

 100 40اجملموع 

و اليت سبثل توزيع عينة البحث حسب اؼبستوى التعليمي  (02) أظهرت النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ رقم 

 فردا من الطلبة 17، بينما %57.20 فردا من الطلبة اؼببحوثُت يف السنة الثالثة ليسانس بنسبة 23اآلين، أف 

. %42.50اؼببحوثُت يف مستوى السنة الثانية ماسًت، بنسبة 

.  ومنو نستنتج أف عينة البحث لديها متكافئة من حيث التوزيع حسب اؼبستوى التعليمي

ميثل توزيع عينة البحث حسب ادلستوى التعليمي اآلين : (02)الشكل رقم 
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لطلبة الرتبية البدنية و  (التعليم اإللكرتوين)الوسائل و التقنيات ادلستعملة يف التعليم عن بعد : احملور األول
. الرايضية
 ىل تستطيع الوصول إىل ادلادة التدريسية بسهولة؟: 3س

 03ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (03)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 75.00 30نعم 

دال إحصائيا  5.99 31.84  17.50 07ال 

 07.50 03أحياان 

، و %75 طالبا من عينة البحث أجابوا بنعم بنسبة 30من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 03 ويبثلوف %07.50، أما من أجابوا أبحياان فقد بلغت نسبتهم %17.50 طلبة أجابوا بال بنسبة بلغت 07

 اعبدولية ² وىي أكرب من قيمة كا31.84 احملسوبة ²طلبة، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اؼبقدرة بػ 

. إحصائية لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف جل الطلبة يستطيعوف الوصوؿ إىل اؼبادة التعليمية إلكًتونيا 

( 03)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (03)الشكل رقم 
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 ىل سرعة األنرتنت كافية لديك حبيث تستطيع متابعة احملاضرة دون انقطاعات ؟: 4س

 04ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (04)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 00.00 00نعم 

دال إحصائيا  5.99 80.02  100 40ال 

 00.00 00أحياان 

، أما %100 طالبا من عينة البحث أجابوا بال بنسبة 40من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 احملسوبة ²ابقي اإلجاابت فكانت نسبتها معدومة، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

، و 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99 اعبدولية اؼبقدرة بػ ² وىي أكرب من قيمة كا80.02
. ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بال

ومنو نستنتج أف كل الطلبة أصبعوا على عدـ متابعتهم للمحاضرة على اؼبباشر وىذا لعدـ القياـ هبا من طرؼ 
األساتذة 

( 04)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (04)الشكل رقم 
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 ىل يتم إرشادكم بكامل ادلعلومات اخلاصة للوصول إىل ادلوقع اخلاص ابدلواد التعليمية ؟: 5س

 05ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (05)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 72.50 29نعم 

دال إحصائيا  5.99 27.65  12.50 05ال 

 15.00 06أحياان 

 طلبة 05، و %72.50 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 29من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 06 ويبثلوف %15.00، أما من أجابوا أبحياان فقد بلغت نسبتهم %12.50أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا27.65 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف جل الطلبة أصبعوا على أهنم ربصلوا على اإلرشادات الالزمة للوصوؿ إىل اؼبوقع اػباص ابؼبواد 

. التعليمية
( 05)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (05)الشكل رقم 
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 ىل توجد مساعدة فنية من اجلامعة تسهل استخدام األدوات التكنولوجية يف ادلواد التعليمية ؟: 6س
 06ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (06)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 55.00 22نعم 

دال إحصائيا  5.99 08.56  20.00 08ال 

 25.00 10أحياان 

 طلبة 08، و %55.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 22من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 10 ويبثلوف %25.00، أما من أجابوا أبحياان فقد بلغت نسبتهم %20.00أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا08.56 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف أغلبية الطلبة يقروف بوجود مساعدات فنية من اعبامعة تسهل الستخداـ األدوات التكنولوجية يف 

. اؼبواد التعليمية
( 06)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (06)الشكل رقم 
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مدى جودة احملتوى اإللكرتوين ادلعروض من طرف كلية الرتبية البدنية و الرايضية للطلبة ؟ : احملور الثاين

 ىل احملتوى اإللكرتوين ادلعروض للمواد وايف و شامل ؟: 7س

 07ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (07)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 40.00 16نعم 

غًن دال إحصائيا  5.99 0.94  27.50 11ال 

 32.50 13نوعا ما 

 طالبا 11، و %40.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 16من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طالبا ، 13 ويبثلوف %32.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %27.50أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أصغر من قيمة كا0.94 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. إحصائية
ومنو نستنتج أف بعض الطلبة يعتقدوف أف احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض للمواد ليس وافيا وشامال 

( 07)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (07)الشكل رقم 
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 ىل احملتوى اإللكرتوين للمواد معروض بطريقة شيقة و غًن مملة ؟: 8س

 08ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (08)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 35.00 14نعم 

غًن دال إحصائيا  5.99 0.45  32.50 13ال 

 32.50 13نوعا ما  

 طالبا 13، و %35.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 14من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طالبا ، 13 ويبثلوف %32.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %32.50أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أصغر من قيمة كا0.45 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. إحصائية
ومنو نستنتج أف بعض الطلبة يعتقدوف أف احملتوى اإللكًتوين معروض بطريقة غَت شيقة وفبلة 

( 08)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (08)الشكل رقم 
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ىل ادلعلومات اليت مت احلصول عليها عن طريق التعليم اإللكرتوين تساوي تلك اليت حتصلتم عليها : 9س
 ابلطريقة التقليدية ؟

 09ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (09)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 70.00 28نعم 

دال إحصائيا  5.99 22.30  20.00 08ال 

 10.00 06نوعا ما 

 طلبة 08، و %70.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 28من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 06 ويبثلوف %10.00، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %20.00أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا22.30 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف بعض الطلبة يقروف أف اؼبعلومت اليت مت اغبصوؿ عليها عن طريق التعليم اإللكًتوين تساوي تلك 

. اليت مت التحصل عليها ابلطريقة التقليدية
( 09)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (09)الشكل رقم 
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ىل يشمل احملتوى اإللكرتوين متارين وواجبات تساعد على التعلم ؟ : 10س
 10ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (10)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 90.00 36نعم 

دال إحصائيا  5.99 57.95  02.50 01ال 

 07.50 03نوعا ما 

، و طالبا واحدا %90.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 36من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 03 ويبثلوف %07.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %02.50أجاب بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا57.95 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
. ومنو نستنتج أف احملتوى اإللكًتوين يشمل واجبات و سبارين تساعد على التعلم

( 10)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (10)الشكل رقم 
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فعالية التعليم عن بعد يف التحصيل العلمي لطالب الرتبية البدنية و الرايضية  : احملور الثالث
 ىل ساعدك التعلم عن بعد يف فهم ادلواد التعليمية بشكل سلس وواضح ؟: 11س

 11ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (11)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 75.00 30نعم 

دال إحصائيا  5.99 31.24  12.50 05ال 

 12.50 05نوعا ما  

 طلبة 05، و و%75.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 30من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 05 ويبثلوف %12.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %12.50أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا31.24 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف التعلم عن بعد ساعد طلبة الًتبية البدنية يف فهم اؼبواد التعليمية بشكل واضح و سلس 

 (11)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (11)رقم  الشكل

 

30

5

5

نعم

ال

أحيانا

0 5 10 15 20 25 30 35



 تبكيل اللتبائ و ملباقم الفكريبا و ااستلتبجبا:  الفبل الثبون

69 
 

ىل عرض ادلواد ابلطريقة اإللكرتونية زودك بتدريب مهارات إضافية ؟ : 12س
 12ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (12)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 95.00 38نعم 

دال إحصائيا                                                                                                                                                                                                                                                                      5.99 68.42  02.50 01ال 

 02.50 01نوعا ما 

، و طالبا واحدا %95.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 38من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 ويبثلوف طالبا واحدا %02.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %02.50أجاب بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية ² وىي أكرب من قيمة كا31.24 احملسوبة ²أيضا، وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99اؼبقدرة بػ 

. إحصائية لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف عرض اؼبواد التعليمية ابلطريقة اإللكًتونية زود الطالب بتدريب مهارات إضافية 

 (12)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (12)رقم  الشكل
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 ىل تعتقد أن التعليم عن بعد طور من مهارات التفكًن الذايت لديك ؟: 13س
 13ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (13)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 65.00 26نعم 

دال إحصائيا  5.99 22.30  15.00 06ال 

 20.00 08نوعا ما 

 طلبة 06، و %22.30 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 26من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، 08 ويبثلوف %20.00، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %15.00اجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أكرب من قيمة كا22.30 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. لصاحل اإلجابة بنعم
ومنو نستنتج أف التعليم عن بعد طور من مهارات التفكَت الذايت لدى الطلبة 

 (13)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (13)رقم  الشكل
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 ىل تشعر ابرتياح عام نتيجة الدراسة عن بعد إلكرتونيا ؟: 14س

 14ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (14)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 87.50 35نعم 

دال إحصائيا  5.99 18.73  00.00 00ال 

 12.50 05نوعا ما  

، و الطالب اجاب %87.50 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 35من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبة، وحسب نتائج 05 ويبثلوف %12.50بال بنسبة معدومة، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم 

 عند 5.99 اعبدولية اؼبقدرة بػ ² وىي أكرب من قيمة كا18.73 احملسوبة ²التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة 2= و درجة اغبرية 0.05مستوى الداللة 

. بنعم
ومنو نستنتج أف معظم الطلبة يشعروف ابرتياح عاـ للدراسة عن بعد إلكًتونيا 

 (14)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (14)رقم  الشكل
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 ىل ترى أن ىناك مشاكل و معوقات تعيقك من متابعة التعليم عن بعد إلكرتونيا ؟: 15س
 15ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال رقم : (15)اجلدول رقم 

 اجلدولية ²كا احملسوبة ²كا %النسبة ادلئوية التكرارات األجوبة 
الداللة اإلحصائية عند 

 0.05ادلستوى 

 40.00 16نعم 

غًن دال إحصائيا  5.99 0.94  27.50 11ال 

 32.50 13نوعا ما 

 طالبا 11، و %40.00 طالبا أجابوا بنعم بنسبة 06من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ أعاله نالحظ أف 
 طلبا، 13 ويبثلوف %32.50، أما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %27.50اجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدولية اؼبقدرة ² وىي أصغر من قيمة كا0.94 احملسوبة ²وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
، و ىذا ما يشَت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2= و درجة اغبرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.99بػ 

. إحصائية
ومنو نستنتج أف بعض الطلبة يقروف بوجود مشاكل و معوقات تعيقهم من متابعة التعليم عن بعد إلكًتونيا 

 (15)ميثل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم : (15)رقم  الشكل
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: مناقشة الفرضيات. 2-2

 الوسائل و التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية :مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل. 2-2-1

 .البدنية و الرايضية فعالة

أظهرت النتائج أف جل  (06)، (05)، (04)، (03)من خالؿ مناقشة نتائج احملور األوؿ اؼببينة يف اعبداوؿ رقم 

الطلبة يستطيعوف الوصوؿ إىل اؼبادة التعليمية إلكًتونيا، و أصبعوا على أهنم ربصلوا على اإلرشادات الالزمة 

للوصوؿ إىل اؼبوقع اػباص ابؼبواد التعليمية كما أف أغلبية الطلبة يقروف بوجود مساعدات فنية من اعبامعة تسهل 

الستخداـ األدوات التكنولوجية يف اؼبواد التعليمية، بينما أصبعوا على عدـ متابعتهم للمحاضرة على اؼبباشر وىذا 

لعدـ القياـ هبا من طرؼ األساتذة، وىذا ما يربز أف الوسائل التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم اإللكًتوين يف 

متناوؿ الطلبة و ىي فعالة للوصوؿ إىل اؼبواد التعليمية اإللكًتونيا، إىل أف ضعف األنًتنت يف بعض األحياف و 

اإلنقطعات اؼبفاجئة تشكل عائقا و ربد من القياـ ابحملاضرات ومتابعتها مباشرة من طرؼ الطلبة و من ىنا يبكننا 

.  القوؿ أف الفرضية اعبزئية األوىل للدراسة اثبتة وصحيحة

جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية : مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية. 2-2-2

 .البدنية و الرايضية يرقى إىل اؼبستوى اؼبقبوؿ

تبُت لنا اف الطلبة  (10)، (09)، (08)، (07)من خالؿ مناقشة نتائج احملور الثاين اؼببينة يف اعبداوؿ رقم 

اؼببحوثُت يعتقدوف أف احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض للمواد ليس وافيا وشامال و أنو معروض بطريقة فبلة و غَت 

شيقة، كما أقر بعض طلبة الًتبية البدنية و الرايضية أف اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها عن طريق التعليم 

اإللكًتوين تساوي تلك اليت مت التحصل عليها ابلطريقة التقليدية نظراي و أصبع أغلبية اؼببحوثُت على أف احملتوى 

 .اإللكًتوين يشمل واجبات و سبارين تساعد على التعلم
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و ىذا ما يدؿ على أف جودة التعليم اإللكًتوين عن بعد مقبوؿ عموما و ال يرقى للمستوى اؼبأموؿ و منو فإف 

. الفرضية اثبتة و صحيحة

:  مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة. 2-2-3

و اليت توصلنا  (15)، (14)، (13)، (12)، (11)من خالؿ مناقشة نتائج احملور الثالث اؼببينة يف اعبداوؿ رقم 

من خالؽبا إىل أف التعلم عن بعد ساعد طلبة الًتبية البدنية يف فهم اؼبواد التعليمية بشكل واضح و سلس كما أف 

عرض اؼبواد التعليمية ابلطريقة اإللكًتونية زود الطالب بتدريب مهارات إضافية، و أصبعت شَتحة معتربة من 

الطلبة اؼببحوثُت على أف التعليم عن بعد طور من مهارات التفكَت الذايت لدى الطلبة و هبعلهم يشعروف ابرتياح 

عاـ للدراسة عن بعد إلكًتونيا بينما مل ىبف بعض الطلبة عن وجود مشاكل و معوقات تعيقهم من متابعة التعليم 

. عن بعد إلكًتونيا ألسباب مادية و تقنية

التعليم اإللكًتوين من خالؿ الوسائل اإللكًتونية لطلبة الًتبية البدنية و : مناقشة الفرضية العامة. 2-2-4

. الرايضية فعاال

، (15( ............. )03)، (02)، (01)من خالؿ ما سبق و بناء على النتائج اؼبتوصل يف اعبداوؿ رقم 

تبُت لنا من خالؿ مناقشة الفرضيات اعبزئية اف عينة البحث ذبد أف التعليم اإلكًتوين عن بعد فعاال رغم وجود 

بعض النقائص كما أف الوسائل و التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية 
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فعالة ومتوفرة، بينما هبد طلبة الًتبية البدنية و الرايضية أف جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض يف التعليم اإللكًتوين 

لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية يرقى إىل اؼبستوى اؼبقبوؿ ووبتاج إىل تطوير و الربامج و اؼبواقع التعليمية، كما أصبع 

الطلبة اؼببحوثُت على أف التعليم عن بعد يطور من مهارات الطلبة يف ؾباالت التكنولوجية الرقمية و اإلعالـ اآليل 

و يطور من التفكَت الذايت لديهم، و يشعروف ابرتياح مقارنة ابلتعليم ابلطريقة التقليدية، ومن ىنا يبكننا القوؿ أبف 

. الفرضية العامة للدراسة اثبتة و صحيحة

: اإلستنتاجات. 2-3

 التعليم اإللكًتوين من خالؿ الوسائل اإللكًتونية لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية فعاال. 

  جودة احملتوى اإللكًتوين اؼبعروض يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية يرقى إىل اؼبستوى

 .اؼبقبوؿ

 الوسائل و التقنيات اؼبعتمد عليها يف التعليم اإللكًتوين لطلبة الًتبية البدنية و الرايضية فعالة. 

: اإلقرتاحات و التوصيات. 2-4

 إعطاء دورات تدريبية يف ؾباؿ التعليم اإللكًتوين لكل من الطلبة وأعضاء ىيئة التدريس. 

  على إجراء احملاضرات اؼبباشرة عن بعد دبا يتيح للطلبة طرح األسئلة و االستفسار على ضرورة االعتماد

 .األستاد احملاضر مباشرة
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  هبب على اعبامعة القياـ إبجراء اؼبزيد من الدراسات والبحوث ؼبعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكًتوين يف

. ظل وجود ظروؼ قاسية وعقد اؼبؤسبرات والندوات من أجل تطوير التعليم اإللكًتوين والنهوض بو
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