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Résumé: 

Dans cette étude, nous visons à souligner l'importance de l'enseignement en ligne (E-learning) 

dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'où vient la 

problématique principale:  Quelle est l'efficacité de l'e-learning à l'université algérienne? 

Cette dernière s'est basée sur un échantillon de 200 étudiants à l'université de M'sila. Le 

traitement et l'analyse des données en s'appuyant sur SPSS 23, a permis de tirer les résultats 

suivants : L'échantillon a mis l'accent sur l'efficacité de l'enseignement en ligne et sur son rôle 

positif dans la motivation des étudiants puisqu'il a contribué à améliorer le niveau de 

l'enseignement universitaire. Ils ont également reconnu l’importance de l’e-learning dans la 

promotion et le développement de l’éducation, mais l’ont considéré comme complémentaire à 

l’éducation traditionnelle (classique). 

Mots clés: l'enseignement en ligne (E-learning), l'enseignement à distance, l'université 

algérienne, avantages, M'SILA. 

 مقدمة:

ليم التع ساهمت تكنولوجيات االتصال المتطورة في بروز ظهور أنماط وطرق عديدة للتعليم حيث يشكل

ي اللكتروناعليم عن بعد أحد أهم انعكاسات استخدامات التكنولوجيا في البحث العلمي، و يتركز مفهوم الت

جد ى بالتوايسم ه  أبعد ماعلى توظيف وسائل التقنية المتطور في العملية التعليمة بشكل أساسي ، كما أن

نازلهم في م الفيزيائي أو المكاني ؛ حيث أصبحت المعرفة تصل إلى الطالب و المتعلمين وهم متواجدين

ة دون ساتذيتلقون من خالل هذا النمط الجديد المحاضرات والدروس ويجرون الحوارات والتواصل مع األ

 . الحاجة إلى التنقل إلى الجامعة

هذه  لحاسم فياعامل آلونة األخيرة ثورة معلوماتية كانت تكنولوجيات االتصال واإلعالم اليشهد العالم في ا

عتبر التعليم ي .ميالتحوالت والتغيرات، والتي مست العديد من المجاالت السيما قطاع التعليم والبحث العل

لتعليمي لمحتوى اقديم افي ت  التي تعتمد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  أسلوبا من األساليب اإللكتروني

ناسب لتي تاالمفاهيم للمتعلم، بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة   وإيصال

م واألشكال وقد عرفت الدول العربية ومن بينها الجزائر هذا النمط من التعلي.ظروف المتعلم وقدرته

ا مع دخول االنترنت إليها لتطور والرقي في ال يمكن للجامعة مهما كانت ا .الجديدة لهذه الجامعات مؤخر 

وفر تن بينها ك و ممجال البحث العلمي دون توفر اإلمكانات المادية، المالية و البيداغوجية الضرورية لذل

 وسائل اإلعالم واالتصال و باألخص االنترنت.

تحصيل وى التحسين مستنسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى إبـراز أهميـة التعليم االلكتروني في 

حيث   ليته.ومدى فعا العلمي لدى الطلبة و محاولة تقييم تجربة موقع التعليم عن بعد لجامعـة مسيلة

  قبولة معمتائج نتوصلت الدراسة علـى أن مختلـف الطلبة متحمسون الستخدام هذه التقنية وقد توصلنا إلى 

حصيلهم توى تموقع و تحفيزه للطلبة وتحسينه  لمسالطلبة من خالل االستعمال واالستفادة من مزايا ال

 العلمي.

http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/l%27enseignement+sup%C3%A9rieur+et+de+la+recherche+scientifique
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http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/sur+un+%C3%A9chantillon+de
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/tirer+les+conclusions+ci-apr%C3%A8s
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/tirer+les+conclusions+ci-apr%C3%A8s


مبنية ها اللقد أصبحت االنترنت وما تقدمه من خدمات جزء من حياة المجتمعات العصرية وأخذت تقنيات

ا توفيرهبالحواسيب والشبكات تغزو كل مرافق الحياة فاستطاعت أن تغير وجه الحياة المختلفة  على

نة في اآلو لعالمر وبشكل تفاعلي بين مختلف شرائع المجتمعات المختلفة. يشهد اإمكانيات التواصل المستم

 تحوالتذه الاألخيرة ثورة معلوماتية جذرية كانت تكنولوجيات االتصال واإلعالم العامل الحاسم في ه

كل على  زاما  لوالتغيرات، والتي مست العديد من المجاالت السيما قطاع التعليم والبحث العلمي. فكان 

غييرات ة التمجتمع يريد اللحاق بالركب المعلوماتي أن يعلم أجياله تقنيات الحاسوب ويؤهلهم لمواجه

لمجتمع اة في المتسارعة في هذا العصر. وكما هو معلوم أن الجامعة كمؤسسة تعليمية تحتل مكانة متميز

يعية ة والتشرثقافيالعلمية وال بسبب ما هو موكول إليها من مسؤولية في تكوين األجيال لتكون عماد الحياة

ية الجغراف لحدوداواالقتصادية. حيث أصبح العالم اليوم يعيش عصر تكنولوجيا و االنترنت التي لم تتجاوز 

ني أو لكتروفقط بل إمتدت كذلك ليشمل عدة ميادين بما فيها التعليم فأصبحنا نتحدث عن التعليم اال

 لتعليميةملية ايشكل أحد أهم متطلبات تطوير وتحسين جودة العاالفتراضي أو التعليم عن بعد. حيث أصبح 

تماعي االج نظرا لمـا يـوفره مـن عناصر مثل مرونة الدراسة من جهة التوقيت الزمني والعمر والوضع

ورة ا أن الثة، كموالمهني ومكان اإلقامة وهو ما يتعذر االستفادة منها من خالل أنظمة التعليم التقليدي

لعلمي لتحصيل ااابعة الحديثة التي تمثلت بظهور اإلنترنت أحـدثت تغييرا  جذريا  في أساليب مت اإللكترونية

يزه بتكرة تمفات موأن مفهوم التعليم عن بعد بدأ يتبلور بشكل جدي علـى الصـعيد العالمي إذ إنه يتسم بص

رات مية القدلى تنعبشكل رئيسي عن نظم التعليم التقليدية المتمثلة بإلغائه حاجز الوقت والمكان وبتركيزه 

 ة األخيرة النظر فيبات لزاما  على الجامعات الجزائرية في اآلون .الفكرية والمهارات التطبيقية والعملية

لتالي ، وباكيفية االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال العصرية، و خاصة بعد تطورها الملحوظ

يد في ب المتزاالطل ل المتقدمة ومن ثمة االستعداد لمواجهة تحدياتمواكبة التطورات الحديثة الجارية بالدو

 .مجاالت التكوين والتعليم

، لالحضورياي أو كما أنّها مدعوة على المدى البعيد إلى تحقيق مشاريع تكوين حديثة، كالتعليم االفتراض

 ستغاللهال ا، من خال والذي من خالله يتعلم الطالب في أي مكان دون الحاجة لوجود المعلم بصفة دائمة

ليم طاع التعقصرنة لكل اإلمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة والمتطورة لإلعالم واالتصال في عملية ع

 العالي والبحث العلمي.

 اإلشكالية:

والتقنية، وتزايد  العلمية يعد التعليم عن بعد من أكثر المجاالت التي تشهد نموا  سريعا  نتيجة التطورات

ر الجديدة، و هذا التعامل مع مفردات العص التقنية في التعليم، بهدف بناء جيل قادر على  على دمج الطلب

من هذا و مية،ما أدى إلى تنامي الحاجة إلى استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعلي

هم الستخدام ديثة و دفعالح المنطلق وجب على مؤسسات التعليم العالي إعداد طالبها لمجابهة التطورات

السبل  أفضل التعليم عن بعد ، وحتى يتم ذلك ال بد من دراسة الواقع الفعلي لهذه المؤسسات القتراح

ح يمكن طر ا سبقللتطوير، ومن خالل ذلك وانطالقا  من المكانة الرائدة للتعليم عن بعد. وبناءا على مم

  :اإلشكالية التالية

ليـة عـالي بكليم البعد لجامعة مسيلة في الرفع مستوى االستيعاب الطلبة التعإلى أي مدى ساهم التعليم عن 

 ؟2018-2017العلـوم االقتصادية، علوم التجارية و علوم تسيير خالل الفترة الممتدة من 

 و يتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

  هو واقعهما في الجزائر؟فما المقصود بالتعليم عن بعد والجامعة االفتراضية وما 

 وما هي مميزات التعليم عن بعد ؟ 

 وما هي ايجابيات و سلبيات التعليم عن بعد ؟ 

 وما مدى فعالية التعليم عن بعد في جامعة مسيلة من وجهة نظر الطلبة ؟ 

 الفرضيات:



 .الفرضية الرئيسية: يساهم التعليم عن بعد في تحصيل العلمي للطلبة

 لبة.دى الطل: يؤثر التعليم عن بعد تأثيرا  ايجابيا  على مستوى التحصيل  األولىالفرضية الفرعية 

 حصيل.يساهم في الت : تقييم  موقع جامعة مسيلة من وجهة نظر الطلبة الفرضية الفرعية الثانية

 و لإلجابة على مختلف األسئلة قمنا بتقسيم البحث إلى المحاور التالية:

 :محاور البحث

 ماهية التعليم عن بعد  المحور األول:

 عن بعد المحور الثاني: ايجابيات و سلبيات التعليم

 المحور الثالث: دراسة تطبيقية لموقع التعليم عن بعد  لجامعة مسيلة

لى ععتمد يوقد أسست الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، اعتباره المنهج األنسب للدراسة كونه 

ن خالل ذلك موصف الظاهرة في الجانب النظري ومن ثمة تحليلها تحليال علميا في الجانب الميداني ، و

ة رها بصورختيااتي  تم استبيان يقيس مدى  استخدام الطلبة للتعليم عن بعد. وقد تكونت عينة الدراسة ال

 30  إلى غاية 2017مارس   27طالب وطالبة بجامعة مسيلة في الفترة الزمنية   200عرضية، من 

 الختبار صحة الفرضيات.    SPSS 23وقد استعملنا البرنامج اإلحصائي ،  2018جوان 

 ضي و وعيفتراعليم االو خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: لدى طلبة جامعة مسيلة دراية بمفهوم الت

تبرونه م لكن يعلتعليابمدى أهميته في التعليم كما يتفق  طلبة الجامعة على أهمية التعليم عن بعد في ترقية 

بعد بصفة  تعليم عنلى العمكمال للتعليم التقليـدي أي ال يمكـن االستغناء عن التعليم التقليدي و اعتماد كلية 

ا المتعلقة بتخصصهممطلقة، باإلضافة إلى إقرارهم لم أو  دى إتاحته لمختلف المحاضرات سوآء 

 عاب وبتخصصات أخرى ويؤكدون على أهمية تعميم استخدام الموقع اإللكتروني لرفع مستوى االستي

 و توفير ستاذجودة التعليم العالي من خـالل تحسـين الثقافة التكنولوجية، تسهيل عملية االتصال باأل

 المعلومات.

 ل: ماهية التعليم عن بعد المحور األو

 التعليم عن بعد.  تعريف 1

ات من لتسعينالتعليم الالحضوري، ظهر في ا االلكتروني أوالتعليم عن بعد له عدة مسميات مثل التعليم 

طريقة للتعليم والتكوين باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحواسيب والشبكات والوسائط  iالقرن الماضي،

وسائل ميع الجله أن يسهم في حل بعض هذه المشكالت. و يتمثل التعليم االلكتروني في المتعددة، يمكن 

 مات والحديثة المعتمدة في التعليم أي كل الوسائط االلكترونية من وسائل للعرض و صور و رسو

و  حاسوب و أدوات العرض التي تساهم في نقل المعارف بأقصر وقت مثل الحاسوب ووسائل العرض

 طريقة ابتكاريه إليصال بيئات التعلم الميسرة، "ويعرف أيضا  بأنه  iiااللكترونية و غيرها. المحاضرات

ن، عن و زماوالتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز حول المتعلم، ألي فرد وفي أي مكان أ

ماط األن معطريق االنتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة في العديد من التقنيات الرقمية سويا 

فهو نظام يسمح بإمكانية نقل ."iiiاألخرى من المواد التعليمية المناسبة لبيئات التعلم المفتوح والمرن

تظم كل منوتوصيل المادة العلمية عبر وسائل متعددة دون حاجة الطالب الحضور إلى قاعات الدرس بش

نمط تعليمي يعتمد على توظيف تكنولوجيا المعلومات فهو  ivفالطالب هو المسئول عن تعليم نفسه.

ة عليميتواالتصاالت لتقديم دروس و محاضرات الكترونية ضمن إطار منظومة موجه بهدف توفير خدمة 

لتقنيات ااهمت وقد سعالية المستوى في الكفاءة والفاعلية ومتحررة من النمطية والتقليدية في التعلم. 

، ويعتمد التعليم viوعرف انتشارا  واسعا  بفضلها  vيب التعليم الجديدة،الحديثة في تطوير طرق وأسال

كل ي الشااللكتروني على عدة وسائط )االنترنت، البريد االلكتروني، الحاسوب...( كما هو موضح ف
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 يل الدراسات وذجا، مجلة ج، تعليم العربية للناطقين غيرها في الوسائل اإللكترونية بيئات التعلم اإللكتروني أنم2017بن يحيى ناعوس،  المصدر:

 .15جوان، ص. 31العدد  -العام الرابع  -األدبية والفكرية 

 . خصائص التعليم االلكتروني:2

 :viiللتعليم االلكتروني عدة خصائص نذكر منها مايلي

   قت ومن ي أي وفالتعليم اإللكتروني يعتبر من احد أهم أنظمة التعليم مرونة بحيث يمكن ممارسته

 .أي مكان تتوافر فيه أدواته وبالسرعة التي تناسب المتعلم

 ميع تم بجالتعليم عن بعد روني ال يقتصر فقط على تقديم الدروس و المحتوى وإنما أيضا   يه

 .)اف،المحتوى، األساليب واألنشطة، التقويمعناصر المنهج التعليمي )األهد

 رة، الصو يعتمد التعليم عن بعد في تقديم محتواه باالعتماد على الوسائط المتعددة ) الصوت

  .)النص، الحركة( عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة ) الحاسب، االنترنت

 لى بيئة إعلم) نصات من المتالتعليم عن بعد يغير صورة الفصل التقليدي( إلقاء من قبل المعلم وإ

  .تعلم تفاعلية بين المتعلم ومصادر التعلم المختلفة وبينه وبين زمالءه ومعلمه

 قت.في أي و اعدتهالتعليم عن بعد ال يلغي دور المعلم و التعليم التقليدي وإنما يسانده، ويتيح مس 

 .يعتمد التعليم عن بعد بالدرجة األولى على التطور التكنولوجيviii 

 :أهمية التعليم عن بعد. 3

 تتلخص أهم أهداف التعليم عن بعد في النقاط التالية: 

 فيةاستمرار الحاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب التطور في مختلف المجاالت المعر. 

 الحاجة للتعليم والتدريب في الوقت المناسب والمكان المناسب للمتعلم. 

 في هذه وعرفة قافة الرقمية التي تركز على معالجة الميوفر التعليم عن بعد ثقافة جديدة هي الث

ل مع تفاعـيالثقافة يستطيع المتعـلم التحـكم في تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عندما 

 .البيئات األخرى المتوفرة إلكترونيا  وهو ما يتوافق مع نظرية التعليم البنائي

  العملية التعليمة بكافة محاورهاتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم 

 ليص لى تقيعد التعليم عن بعد من األساليب الحديثة في مجال التعليم والتدريب بحيث تعمل ع

تقنية ذه الالتكاليف في الشـركات الكبيرة مثل آرامكو السعودية وآي بي ام وسيسكو استخدمت ه

 .ووفرت مبالغ كبيرة من تكاليف التعليم والتدريب 

 ين لمدربخبرات و المعارف من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات تمكن المعلمين واتبادل ال

قع محدد بر مووالمشرفين وجميع المهتمين بالشأن العلمي من المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب ع

 يجمعهم جميعا  في غرفة افتراضية رغم بعد المسافات في كثير من األحيان.



 تاحة فرص التعليم لكافة فئات المجتمع.يساعد التعليم عن بعد في إ 

  .يوفر التعليم في أي وقت وأي مكان وفقا  لمقدرة المتعلم على التحصيل 

 .يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم 

 .تحسين مستوى فاعلية المعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية 

 .يساعد على خفض تكلفة التعليم 

 الطالب على االستقاللية ويحفزه على االعتماد على نفسه يساعدix 

 xأي مجال. يلة ,يتميز التعليم عن بعد بالمرونة العالية حيث انه يُجرى في أي مكان , أي زمان , أي وس

 التعلم اإللكتروني و التعلم التقليدي:و الجدول التالي يوضح أهم الفوارق ما بين 

 االفتراضي بالتعليم التقليدي( مقارنة التعلم 1الجدول رقم )
 التعلم التقليدي التعلم اإللكتروني العنصر

المادة العلمية من حيث المحتوى والتصميم 

 وأسلوب العرض
 تقليدية ومحدودة ونمطية متقنة ومشوقة

 محدود على مدار الساعة وفي الوقت الحقيقي الوصــول
 متفاوتــة ثابتـة الجـــودة

 صعـــب تلقائـي قياس النتائج
 متفــاوت عال   االحتفاظ بالمعلومات
 عاليـــة منخفضة الكلفــة النسبيـــة

 متفــاوت عال  في الغالب الرضــــا
 متفاوتــة عالية جدا   المالئمة
 مقيــدة عالية جدا   المرونــة

 محــدود عال  جدا   االعتماد على النفس
 محلي/إقليمي كونــي نطــــاق الحوار

 متفاوتــة عاليـــة فرص اإلبداع/االبتكار
ـة إلى ية، دراسة مقدم،  استثمار أساليب وتقنيات المعلومات واالتصاالت في بيئة التعليم اإللكترون2004بشير عباس محمود العالق،  المصدر:

 .9نيسان، أبريل، ص. 26-28المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لجامعة الزيتونة األردنية، عمان/ األردن 

 و تمر الجودة التعليم عن بعد بــخمسة مرح نوجزها في الشكل التالي:

 (: دورة الجودة في التعليم عن بعد2الشكل رقم )
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 عن بعد المحور الثاني: ايجابيات و سلبيات التعليم

 عن بعد . ايجابيات التعليم1



ء هانب له إلالمناس النوع من التعليم هو أنَّ المتعلم أو المتلقي يختار الوقت والزمانهذا  ومن ايجابيات

خيص يمكن تل وشاء. المادة التعليمية وإعادة مادة التعلم ودراستها والرجوع إليها إلكترونيا في إي وقت ي

 :يأهم المزايا التي يقدمها التعليم االلكتروني للمعلم والمتعلم والمجتمع، فيما يل

 عيـة فـيلة نواإلفادة من التقدم التكنولوجي والمعلوماتي ووسائل االتصال الحديثة في إحداث نق 

 التعليم اجههامجـال التعلـيم، واستحداث أنماط تعليمية تساعد في التغلب على التحديات التي يو

 التقليدي؛ 

 ت والمعلوماتإكساب الطالب المهارات والكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاال 

 سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة واختصار وقت البحث عن المعلومة؛ 

 ف ن يشرالتغلب على الندرة في بعض التخصصات العلمية: حيث يمكن التعليم عن بعد المدرس أ

 على عدد كبير من الطلبة و توسيع مدارك الطلبة و المعلمين؛

 الغياب عن العمل؛ مالئمة ومرونة جدولة أوقات الدراسة، مما يمنع 

 الحل األمثل لتعليم األفراد المتباعدين جغرافيا، وفك العزلة عنهم؛ 

 تحقيقه لمبدأ التعليم المستمر لألفراد؛ 

 يـة نولوجتطوير دور المعلم في العلمية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلميـة والتك

ار وقت استثمإلزامية التنقل(توفير و المستمرة والمتالحقة و تدنية التكاليف وربح الوقت لعدم

 المعلم والمتعلم؛

 المتشعبةدية وتميزه بتعدد الوسائل التعليمية وتنوع المواد التعليمية، ابتداء من النصوص العا ،

دشة والصور الساكنة، إلى ملفات الفيديو  والصوت، والمؤتمرات المرئية، ومجموعة الدر

 ة؛لحديثات استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال والنقاش، البريد عن بعد وتنمية مهارا

   اكبا   وموالمساعدة على نشر الثقافة االلكترونية في المجتمع إليجاد مجتمع مثقف إلكترونيا

 لتطورات التكنولوجية و يساعد على التفاعل بين الثقافات المختلفة؛

 منة متزا علم، أو بصورة غيريمكن أن يكون بصورة متزامنة أي تواصل مباشر بين المعلم والمت

 ه؛اسب لحيث تكون المـادة العلمية  متاحة على الشبكة لكل متعلم وفق الحاجة والوقت المن

 در م كمصتوسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت وعـدم االقتصار على المعل

 .xiالذات على خلق االعتمادللمعرفة ورفع كفاءة المتعلم أو المتدرب في األداء، وتنمية شخصيته و

مالئـم ناسـب الت المو يختلف التعليم االفتراضي عن باقي  أساليب التعليم التقليدية في كونه يتم في الوقـ

خصية جاته الشحتياالللمتعلم و للفرد على حد السواء بحيث يأخذ كل متعلم ما يناسبه فقط من البرنامج وفقا 

كتبة، زل، مشاركين في نفس البرنامج و في المكان المناسب كالمنو التي قد تختلـف عـن غيره من الم

ة السرعبمقهى انترنـت، العمـل و غيرها، و بالشـكل والمحتوى المناسبين من حيث الكم والكيف و 

رى لى أخإالمناسبة حيث يختلف األفراد في قدراتهم وسرعة االسـتيعاب فينتقل كل مشارك من مرحلة 

 xii ستيعابه.حين يتأكد من مستوى ا

من الناحية النظرية يوفر التعليم اإللكتروني ثقافة جديدة يمكن تسميتها " الثقافة الرقمية" وهي مختلفة عن 

الثقافة التقليدية أو ما يسمى "الثقافة المطبوعة "، حيث تركز هذه الثقافة الجديدة علة معالجة المعرفة في 

فة. ومن خالل هذه الثقافة الجديدة يستطيع المتعلم التحكم في حين  تركز الثقافة التقليدية على إنتاج المعر

تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عندما يتفاعل مع البيئات األخرى المتوفرة إلكترونيا  وهذا هو 

األساس الذي تقوم عليه نظرية التعليم بالتشييد ) البنائي(، حيث يصبح المتعلم مركز الثقل، في حين يكون 

هو مركز الثقل في طرق التعليم التقليدية. يساعد التعليم االلكتروني في إتاحة فرص التعليم لمختلف المعلم 

مع من النساء والعمال والموظفين دون النظر غلى الجنس واللون ، ويمكن كذلك لبعض الفئات لمجتفئات ا

تحصل على هذا النوع من التي لم تستطع مواصلة تعليمها ألسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أن 

يعطي الحرية والجرأة للطالب في  .التعليم يسهم التعليم االلكتروني في تنمية التفكير وإثراء عملية التعليم

التعبير عن نفسه بالمقارنة بالتعليم التقليدي، حيث يستطيع الطالب أن يسأل في أي وقت دون رهبة أو 

ئه أو مع المعلم في داخل قاعة واحدة. حدثت تحوالت حرج أو خجل كما لو كان موجودا مع بقية زمال



جذرية في اآلونة األخيرة في بعض أساليب التعليم والتعلم، حيث يُعد أسلوب التعليم االلكتروني أو 

االفتراضي من بين احدث األساليب العصرية في القرن الحالي الذي يساهم في زيادة فاعلية المتعلمين، 

كن المتعلمين من  تحمل مسؤولية أكبر حيث يصبح المتعلم أكثر قدرة على االكتشاف والتحليل ويُمَّ

والتركيب و اكتساب مهارات تعلم عالية المستوى. فهو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية 

وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل األشكال اإللكترونية 

الطرق في مجاالت التعليم والنشر والترفيه باعتماد على الحواسيب  لتعليم والتعلم، وتستخدم أحدثل

ووسائطها التخزينية وشبكاتها والتعليم االلكتروني يحفز اإلبداع في مختلف الجوانب مثلما يوضح الشكل 

 التالي:

 

 (: التعليم االلكتروني واإلبداع3الشكل رقم )
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 االلكتروني . سلبيات التعليم2

 :xiiiنهات نذكر مسلبياعلى الرغم من المميزات التي قدمها التعليم االلكتروني للتعليم إلى انه تشوبه بعض ال

 .استحالة أو صعوبة الحصول المتعلم على تغذية فورية راجعة من المحاضر مباشرة 

 نساني لعدم تفاعل المعلم والمتعلم وجها لوجه؛الطابع اإلبعد عن ال 

 صعوبة التقييم والحراسة فيما يتعلق باالمتحانات ونقص النوعية في التعليم؛ 

 التركيز على الجزء المعرفي في العملية التعليمية 

  سرقة سمى بياالستعمال الغير العقالني للتكنولوجيا في الدول الغير المنتجة لها وانتشار ما

 xivاألفكار، البحوث و المشاريع؛

 تهميش دور المدرس والتقليل من أهميته والغياب عن حضور المحاضرات ؛ 

 صعوبة التفاعل الجماعي بين الدارسين بعضهم البعض وبينهم وبين المعلم؛ 

 ي فديدا التركيز على حاسة السمع والبصر دون باقي الحواس كاللمس والشم مما يسبب قصورا ش

 لية والتطبيقية و تعرض قواعد البيانات و المواقع إلى القرصنة؛الدراسات العم

 لجامعات اااللكتروني للتعليم التقليدي مما يؤدي إلى النزوح الجماعي نحو  منافسة التعليم

 االلكترونية؛

 ما يؤثر ملمية صعوبة القيام باألنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية التي تصاحب األنشطة الع

 شخصية المتعلمسلب ا على 

 ا عـنإمكانية انتحال شخصيات مختلفة حيث أظهرت إحصاءات هيئات االمتحانات في بريطانيـ 

تحنون في حالة انتحل فيها الطالب المم 695حوالي  2014اتسـاع هـذه المشكلة، إذ سجلت سنة 

ا وص  طالب بسرقات علمية حيث انسبوا نص 227تقاريرهم وأبحاثهم بعض النصوص، بينما قام 

 xvكاملة و أرجعوها إلى أنفسهم.



 المحور الثالث: دراسة تطبيقية لموقع التعليم االلكتروني  لجامعة مسيلة

بات متطل تماشيا معوقصد التخفيف من مشكل نقائص التأطير من جهة، ومن أجل تحسين نوعية التكوين، 

حديثة  غوجيةضمان النوعية من جهة أخرى، تم تبني طرق جديدة للتكوين والتعليم، تتضمن إجراءات بيدا

فزة قحقيق خالل مسار التكوين، وعليه تم إطالق المشروع الوطني للتعليم عن بعد، الذي يرمي إلى ت

 في 2003 ة منذي والبحث العلمي الجزائرينوعية في التعليم و البحث العلمي شرعت وزارة التعليم العال

وائل في ن األتجهيز كل المؤسسات بتجهيزات التعليم االلكتروني المتخصصة. و كانت جامعة مسيلة من بي

 تبني  التعليم االلكتروني. 

ى مستوى وني علنحاول من خالل دراستنا هذه تبيان مدى تأثير التعليم االلكترمنهجية البحث للدراسة:  .1

كرت لم ليستحصيل الطلبة و إظهار فاعليته على طالب الجامعة )جامعة مسيلة(. صمم االستبيان حسب 

فق ر مواالخماسي حيث يقابل كل فقرة خمس خيارات: موافق بشدة، موافق، موافق بدرجة متوسطة، غي

لجدول حسب الترتيب مثلما يوضح ا 1إلى  5فق بشدة. وكل خيار يقابله درجة قياس من و غير موا

 التالي: 

 الخماسي (: سلم ليكرت2الجدول رقم )

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق قليال أوافق أوافق بشدة

1 2 3 4 5 
 من إعداد الباحثة المصدر:

ر و لتسييوتم إجراء الدراسة و توزيع االستبيان على طلبة الجامعة في عدة تخصصات )االقتصاد، ا

 فقرة.  38التجارة(. حيث قمنا باستعمال استمارة مكونة من 

 و الجدول التالي  يترجم مستوى قيم المتوسط الحسابي حسب سلم ريكرت الخماسي:

 ة أهميته حسب سلم ريكرت الخماسي(: قيم المتوسط الحسابي و درج3الجدول رقم )

 درجة األهمية قيم المتوسط الحسابي القيم اإلجابات
 مرتفعة جدا   1.79إلى   1.00من   1 أوافق بشدة
 مرتفعة 2.59إلى  1.80من    2 أوافق

 متوسطة 3.39إلى   2.60من   3 أوافق قليال
 منخفضة 4.19إلى   3.40من  4 ال أوافق

 منخفضة جدا   5إلى    4.20  من 5 ال أوافق بشدة
 : من إعداد الباحثةالمصدر

ر ما نسبته طالب و طالبة من جامعة مسيلة يمثل الذكو 200 تتكون عينة الدراسة من خصائص العينة: .2

 .4و الشكل رقم 4من خالل الجدول رقم مثلما يوضحه  % 65

 ( : توزيع العينة حسب السن4جدول رقم ) 

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكر 130 65%

 أنثى 70 35%
 : من إعداد الباحث اعتماد ا على معطيات االستبيانالمصدر

 كما نالحظ تباين أفراد عينة الدراسة حيث أن الفئة العمرية األكثر تكرارا في عينة الدراسة هي الفئة 

ثم تأتي  % 22بنسبة  )سنة  24الى 23من ( تليها الفئة العمرية  % 62سنة( بنسبة مئوية 22 إلى 21من(

من خالل  سنة على الترتيب. 26بالنسبة لألفراد الذين تتجاوز أعمارهم   % 3الفئة العمرية األخيرة 

 .  5و الشكل رقم 5الجدول رقم 



 (: توزيع العينة حسب السن5جدول رقم )

 فئات األعمار 22-21 24-23 26-25 26اكبر من 

 التكرارات 124 44 26 6

 التكرارات بالنسبة المئوية 62% 22% 13% 3%
 : من إعداد الباحث اعتماد ا على معطيات االستبيانالمصدر

 
: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات االستبيانالمصدر  

 التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة و اختبار الفرضيات:  .3

من أجل التأكد من أنَّ االستمارة مناسبة لما نريد قياسه ومدى االتساق  صدق وثبات أداة الدراسة: 1.3

لفحص الثبات والذي  (alpha cronbach’s)الداخلي لفقرات االستبيان، تم استخدام معامل ألفا كرونباخ 

. ومن أجل قياس الترابط و التناسق الداخلي وكذلك تحليل هيكل المتغيرات 0.6يجب أن يكون أكبر من

-KMO) Kaiserالكامنة وتنقية نموذج الدراسة واالحتفاظ بالمتغيرات المعبرة استخدمنا معامل 

Meyer-Olkin ( 6. )انظر إلى الجدول رقم 0.5( والذي يشترط أن تكون قيمته أكبر من 

 Rho de DGو   KMOألفا كرونباخ، ( :  6الجدول رقم  )

 الرمز األبعاد
عدد 

 الفقرات

ألفا 

 كرونباخ

Rh de DG 

(ACP) 
KMO Sig 

مزايا التعليم 

 االلكتروني
Form 13 0.68 0.879 0.657 0.00 

تقييم التعليم 

 االلكتروني
Eval 23 0.86 0.881 0.691 0.00 

 . SPSS V.23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر: 

ا قيم  0,6فيما يخص معامل ألفا كرونباخ فنالحظ أنَّ جميع القيم ألفا اكبر من  التحليل: فهي اكبر   Rhoأمَّ

أي أنَّ صدق هذه األبعاد و ثباتها ممتاز،  5%أي أنَّ األبعاد كلها مقبولة في حدود معنوية أقل من  0.8من 

 ≥ α) 5%أنَّ كل األبعاد تتميز بالصدق و الثبات في حدود معنوية أقل من و هذا ما يسمح لنا بالقول 

  . و هذا ما يجعل أنموذج الدراسة قابل للدراسة و الختبار الفرضيات.(0.05

  اختبار الفرضيات:  2.3

 صيل لدى التح : يؤثر التعليم االلكتروني تأثيرا  ايجابيا  على مستوى الفرضية الفرعية األولى

 الطلبة.

 الفرعية األولىالفرضية  )الوسط الحسابي و االنحراف المعياري((  7الجدول رقم : )

 االتجاه االنحراف المعياري الوسط الحسابي الرمز األبعاد



 موافق Form 3,902 0.474 مزايا التعليم االلكتروني
 SPSS V.23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر: 

 الحظ أنَّ عاله نأ)مزايا التعليم االلكتروني(  من خالل النتائج الموضحة في الجدول نتائج البعد األول 

هو مقبول و 0.474و إنحراف معياري  3,902المتوسط اإلجمالي إلجابات أفراد العينة حول هذا المحور 

ئد كما فوا يزات والتوجه "موافق" أي أن أفراد العينة يتفقون على أن للتعليم عن بعد عدة م و عليه كـان

 للتعليم التقليدي.  أنه مكمل

 .الفرضية الفرعية الثانية : تقييم  موقع جامعة مسيلة من وجهة نظر الطلبة 

الفرعية الثانية)الوسط الحسابي و االنحراف المعياري( الفرضية ( :  8الجدول رقم )  

 االتجاه االنحراف المعياري الوسط الحسابي الرمز األبعاد

 موافق Eval 3,802 0.327 عن بعدتقييم التعليم 
 SPSS V.23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر: 

لمتوسط ا حظ أنَّ ه نال(  من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعالعن بعدنتائج البعد الثاني )تقييم التعليم 

 ل وعليه كـانوهو مقبو 0.327و إنحراف معياري  3,802اإلجمالي إلجابات أفراد العينة حول هذا البعد 

 الطلبة أي أنَّ  عدعن ب التوجه "موافق" أي أن أفراد العينة يتفقون في تقييمهم االيجابي لموقع جامعة للتعليم

 ودوره في زيادة التحصيل العلمي للطلبة.  عن بعدلديهم تقييم ايجابي للتعليم 

 ي للطلبة.الفرضية الرئيسية: يساهم التعليم عن بعد في تحصيل العلم 

)الوسط الحسابي و االنحراف المعياري( الرئيسيةالفرضية  ( :  9الجدول رقم )  

 االتجاه االنحراف المعياري الوسط الحسابي الرمز األبعاد

 موافق Perf 2,93 0.418 عن بعدالتعليم  فعالية
 SPSS V.23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر: 

ابات أفراد العينة المتوسط اإلجمالي إلج النتائج الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أنَّ من خالل ما سبق و 

أن أفراد  التوجه "موافق" أي وهو مقبول و عليه كـان 0.418و إنحراف معياري  2,93حول هذا البعد 

 ة. مي للطلبعليل الدوره في زيادة التحص مسيلةلجامعة  عن بعدالعينة يتفقون في رأيهم حول فاعلية الموقع 

 ( : اختبار الفرضيات الفرعية10الجدول رقم )

 R 2R F β Sig الفرضية الفرعية الثانية

 0.000 0,376 29,57 0.30 0.531 التعليم فعاليةعن بعد         مزايا التعليم 

 0.000 0,195 16,13 0.18 0.493 التعليم فعاليةعن بعد         تقييم التعليم 

 SPSS V.23من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات المصدر: 

لتحديد ، كما بلغ معامل اR=0.531نالحظ أنَّ قيمة االرتباط الثنائي كانت  10من خالل الجدول 

R²=0.30  َّلباقي عن بعد و ا التعليمالمزايا التي يوفرها من فعالية التعليم عن بعد يعود إلى %30 أي أن

نت تقييم كامبدأ اللأخرى منها الخطأ العشوائي، كما أنَّ قيمة االرتباط الثنائي يرجع إلى عوامل   70%أي 

R=0.419  

الب من خالل طتقييم المن فعالية التعليم عن بعد يعود إلى %18 أي أنَّ  R²=0.18كما بلغ معامل التحديد 

يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي، و من خالل جدول نجد   %82التعليم عن بعد و الباقي أي 



مستوى الداللة المعتمد وبالتالي فإننا نرفض  0.05و هو أقل من 0.000أنَّ مستوى المعنوية يساوي  أيضا  

الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التعليم عن بعد في تطوير 

أي كل من المزايا والتقييم يحسنون من فاعلية الموقع التعليم عن بعد.  تنمية التحصيل العلمي للطلبة.و

 والشكل التالي يوضح النتائج النهائية للدراسة:

 (: النموذج النهائي للدراسة6الشكل رقم )

 

 0.30 

  

0.18 

 :نتائج الدراسة

  ؛عن بعد دراية بمفهوم التعليم  مسيلةلدى طلبة جامعة 

  لتقليـدي لتعليم امال  لفي ترقية التعليم لكن يعتبرونه مك عن بعديتفق أفراد العينة على أهمية التعليم

 أي ال يمكـن االستغناء عن التعليم التقليدي نهائيا ؛

  لبة؛ز الطو دوره االيجابي في تحفي عن بعديؤكد أفراد العينة على مدى فاعلية التعليم 

 يتفق الطلبة المسجلين على أن الموقع ساهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي؛ 

 :لتوصياتا

 ونية؛توعية الطلبة و األساتذة بأهمية التعليم عن بعد من خالل تنمية الثقافة االلكتر 

 لتعليم افي  تشجيع المستخدمين الجدد للتعليم عن بعد على مخالطة و االندماج طلبة ذوي الخبرة

 عن بعد لكسب الخبرة و المهارات و استفادة من تجاربهم؛

 إقامة دورات تدريبية و تكوينية في الجامعات للطلبة و كذا المكونين؛ 

 عقد دورات متخصصة إلكساب األساتذة مهارات تصميم الدروس الكترونيا ، يشرف عليها 

 متخصصون في هذا المجال؛

  فوائد التعليم عن بعد ؛نشر الوعي العلمي والتقني حول 

 اتي ؛م الذتبني استراتيجيات تربوية وعلمية في مجال التعليم عن بعد وتوظيفه في مجال التعل 

  والنترنت بكة اشتوفير االنترنت في الجامعة و في اإلقامات الجامعية ألنَّ من أبرز العوائق قلة 

لية كي كل فتذة والطلبة جميعهم بطء التدفق فتوفير شبكة انترنت تعمل بشكل جيد ومتاحة لألسا

 من الكليات؛

 بكة توفير فرص التدريب المناسبة لألساتذة  وطلبة الجامعة على استخدامات الحاسوب وش

 االنترنت، واستخدام تطبيقات التعليم عن بعد المختلفة؛

 إدراج مقررات تتناول التعليم عن بعد في الجامعات الجزائرية جميعها؛ 

 حول كيفية استخدام الموقع وإبراز الميزات التي يتيحها؛ إجراء تكوين للطلبة 

 ي لتي ينبغيدة اإقامة دورات تدريبية تثقيفية حول مجال التعليم عن بعد ومتطلباته واألدوار الجد

 لألساتذة والطلبة القيام بها وفق أنماطه آلياته؛

 رف طذلك من  قع وخداما  للمومتابعة الطلبة المسجلين و تقديم تحفيزات للطلبة األكثر دخوال  و است

 أستاذ المقياس؛

 ع محاولة االستخدام األمثل لجميع مميزات الموقع و عدم االقتصار فقط على خدمة و ض

 المحاضرات.

 

                                                             
i 9، ص. 2015ي، مركز الكتاب األكاديمي، حذيفة مازن عبد المجيد، التعليم االلكتروني التفاعل و مزهر شعبان العاني. 

 مزايا

 فعالية

 تقييم
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