
 

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

 

Volume 01 issue 03 

30/10/2021 
 Researches of the first international refereed scientific conference 

 on the virtual educational system In light of the Corona pandemic 

 - the problem of practice and the outcome of the experience 

 - 11/10/2021, Organized by the University and Institute 

 of Justice and Wisdom in the United States of America and in  

cooperation With Al-Aqsa University – Palestine 

 - Al-Mamoun University College - Iraq - 

Specializing in the humanities, social sciences, and literature 

Published by the University and Institute of Justice and 

Wisdom in America  

 

University of justice and wisdom 
The Institute of justice and wisdom 

In America 

 



 

   ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

                    

 

 03 العدد 01 جمللدا

30/10/2021 
 املنظومة التعليمّية االفرتاضّية  حول األولاحملّكم املؤمتر العلمي الدولي أحباث 

 من، م11/10/2021 -إشكالّية املمارسة وحصيلة الّتجربة- يف ظّل جائحة كورونا

 وبالتعاون األمريكيةاملتحدة  يف الواليات واحلكمةمعهد العدالة وتنظيم جامعة  

 -العراق-املأمون اجلامعة  كليةو-فلسطني-جامعة األقصى  مع 

 

 

 

 يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية واآلداب متخصصة 

 يف أمريكا العدالة واحلكمة جامعة ومعهد تصدر عن

 اـواحلكمة يف أمريك جامعة العدالة

 مريكاأواحلكمة يف  العدالةمعهد 
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  راسات واألحباثللّداحلكمة جملة 

معهد العدالة  جامعة و واألحباث صادرة عن  تعىن ابلدراساتفصلية حمكمة أكادميية  علميةجملة دولية 
 املّتحدة األمريكّية   يف الوالايتواحلكمة 

                                                              
                                                

  03 العدد 01 اجمللد
30/10/2021 

املنظومة التعليمّية االفرتاضّية يف ظّل  حول األولاحملّكم املؤمتر العلمي الدولي أحباث 

من تنظيم جامعة ، م11/10/2021 -إشكالّية املمارسة وحصيلة الّتجربة- جائحة كورونا

-جامعة األقصى  وبالتعاون مع األمريكيةاملتحدة  يف الواليات واحلكمةمعهد العدالة و

 -العراق-املأمون اجلامعة  كليةو-فلسطني

 إدارة اجمللة 

   ـــــــا ــــــــــــــــــد. حممــــــــــــــــــود اخلـــــــــــــــــزاعي، معهد العدالـــــــــــــة واحلكمة، أمريكـــــة: ــــــــــــــــــــــــدير اجمللـــــــــــم
   صــــــــــــــــــــــــالح محد هللا، جــــــــــــــــــــــــــــــامعة األزهـــــــــــــــر، مصــــــــــــــــــــــر . دحرير: ـــــــــــــــــــــيس التــــــــــــــــــــــــرئ
    العـــــــــــــــــــــــــراق، بغداد، جامعة عبد اإلله الصائغ: الربوفيسور حريرـــــــــــــــــــــيس التــــــــــــــــــــــــرئئب ن 
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 احلكمة للّدراسات واألحباثجملة 

واألحباث صادرة عن جامعة ومعهد العدالة   راساتتعىن ابلدّ  فصلية أكادميية حمكمة جملة دولية علمية
 واحلكمة يف الوالايت املّتحدة األمريكّية  

 

ضمن قواعد البيانات  ضمن قواعد البيانات    الفهرسةالفهرسة

  العالميةالعالمية
 

 

 
 

Requesting an ISSN | The ISSN International Portal 

https://portal.issn.org 

 
      ASK ZAd قاعدة بيانات أسك زاد

www.askzad.com 

مقرها بالواليات المتحدة االمريكية، واالمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية  
 والمملكة األردنية الهاشمية 
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 راسات واألحباثاحلكمة للّدجملة 

العدالة  جامعة ومعهد واألحباث صادرة عن  راساتتعىن ابلدّ  فصلية حمكمةأكادميية  علميةدولية جملة 
 الوالايت املّتحدة األمريكّية  واحلكمة يف 

 

 ة اهليئة االستشارّي

 
 ، أمريكااملستشار الثقايف العراقي السابق يف السفارة العراقية يف واشنطن،  اإلله الصائغ عبدأ.د/ 
 أمريكا، جامعة ديرتويت بوالية ميشيغانعلي الشامي،  أ.د/

 أكسفورد، بريطانيا اهلامشي، جامعة أ.د/ محيد  
 أ.د/ حاجي دوران، جامعة أيدن، إسطنبول، تركيا 

 ، اجلزائر 2جامعة اجلزائر  -قبوب خلضر سليم  أ.د/ 
 إسطنبول، تركيا ،.د/ فاضــل بيــات مركز إرسيكاأ

 فاطة الزهراء، جامعة مخيس مليانة، اجلزائر  نسيسة /أ.د
 العراق-جامعة بغداد ،أ.د/ حمسن عواد 

 أ.د/ زهرة بوخامتي، جامعة بلعباس، اجلزائر 
 لبنان-جامعة بريوت أ.د/ هنية سالمة، 

 

 ةاهليئة التحكيمّي

 
 الوالايت املتحدة األمريكية  د. حسني شاهني، جامعة نيويورك،

 إحسان الكرعاوي، جامعة الكوفة النجف األشرف، العراق د.

 ، مصر أسيوطحسام فايز، جامعة  د.
 ، العراق بغداد جامعة، االزرقيقاسم د. 

 ، مصرجامعة االزهر  ،صالح محد هللا الفراجد. 
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 ، العراقصالح العوادي جامعة بغدادد. 
 د. يونس مؤيد يونس الدابغ، جامعة املوصل، العراق

       ، العراقالديوانية كلية الكاظم االسالمية أقسام املُحنا،   زينب حسني د.
 د. عالية سليمان سعيد العطروز، اجلامعة اإلسالمية منيسوات، أمريكا

 ، العراقالنجف االشرف ،سحر انجي فاضل عباس املشهديد. 
 د. فوزي رمضاين، جامعة االغواط، اجلزائر

 اإلسالمية منيسوات، أمريكا  العطروز، اجلامعة د. عاصم زاهي مفلح 
 ، اجلزائر 3د. قارة وليد، جامعة قسنطينة 

 ، اخلرطوم، السودانجامعة النيلني، هبة هللا حممد احلسن سامل صال  د.
 ، فاس، املغرب جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، د. أنور بنيعيش

 د. إيهاب حممد أمحد الشيخ خليل، جامعة القاهرة، مصر 
 د. أمينة شنعة، املركز اجلامعي غليزان، اجلزائر

 د. آايت أمحد رمضان حممد، جامعة األزهر، مصر
 ، فلسطنيعثمان امحد صوافطه، جامعه فلسطني التقنيه خضوري د.
 العراق  ،اببلجامعة  ، جاسم خريي حيدر د.

  األقصى، غزة، فلسطنيجامعة د. حممد عمر حممد محدان، 
 د. عائشة حممد علي الغويل، جامعة مصراتة، ليبيا 

 القيسي، كلية االمام األعظم، الرمادي، العراق عزيزين نوري صكرد. 
 د. نضال حسن فالح املومين، كلية عجلون اجلامعية، األردن          

 ، اجلزائر 3، جامعة اجلزائر ايقوت زينب د.

 ، جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم، السودان بكر حسن علي خبيتأبو  د.
 د. ماجدة مولود رمضان الشرع، جامعة طرابلس ليبيا

 ق العراد. عامر شبل زاي، جامعة املستنصرية، 
 ، اجلزائر  2د. بعارسية صباح، جامعة اجلزائر

 فاس، املغرب، جامعة سيدي حممد بن عبد هللاد. البكاري حممد، 
 اجلزائر    وهران،د. فالح خري الدين، جامعة 

 د. حنان عبد الغفار عطية إبراهيم، جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل، السعودية 
 جامعو عدن، اليمن د. ماجد قاسم عبده السياين، 
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 د. عمارة سيدي حممد، جامعة بلعباس، اجلزائر
 األردن  –مان ، عجامعة العلوم اإلسالمية العاملية د. عامر علي أبورمان، 

 ، جامعة الشلف، اجلزائر سامية غّشريد. 
 د. أشرف إمساعيل إبراهيم شليب، جامعة دمنهور، مصر

 مسعود حممد أبو سامل أمحد مصطفى، جامعة املنصورة، مصرد. حممد 
 مهران قاسم العودة هللا، جامعة املنصورة، مصر د.  

 ، اجلزائر1د. لعجال لكحل، جامعة ابتنة 
 ، اجلامعة املستنصرية، العراقمخائل سامي مطلك حممد السرايد. 
 امعة فاس، املغربج، عبد الفتاح هشميد. 

 مريكاأاجلامعة العربية املفتوحة لشمال د. يوسف حممد فال بين يونس، 
 ، جامعة غرداية، اجلزائر شيبوط خلضرد. 

 ، االردن عمان العربية د. معن قاسم حممد الشياب، 
 ، جامعة سكيكدة، اجلزائر بوخيـار زهـري .د

 املغرب، وجدة ، كلية االداببنعمر،  د. حممد 
 الرابط الزطين، السودان حممد، جامعة د. إبراهيم حممد موسى 

 بوعتلي حممد، املدرسة العليا، اجلزائر  د.
 د. احلادك قاسم، جامعة اجلديدة، املغرب

 اجلزائر -1د. طرشان حنان، جامعة ابتنة 
 مربوك زيدان، جامعة النمام، اململكة العربية السعودية   شريين حسند. 

 د. عبد هللا عسريي، جامعة حممد اخلامس، الرابط، املغرب
 د. زروقي خدجية، جامعة غليزان، اجلزائر 

 املغرب ، جامعة ابن طفيل، القنيطرة،عبد اللطيف أبوريشة د. 
 د. ليلى حممد العارف، اجلامعة األمسرية، ليبيا 

 ، اجلزائر1حممد يزيد سامل، جامعة ابتنة  د. 
 د. أيوب جرجيس العطية، وزارة الرتبية، العراق

   اجلزائر،  خنشلة ، جامعة عباس لغرور، بوترعة عليد. 
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 وط النشرشر

 

 
 وجهة نظر أصحاهبا.  بل تظل ،ابلضرورة  عن رأي اجملّلةاملدرجة يف البحوث األفكار ال تعرّب 

، بل يتحمل  املنشورة فيها  لبحوثمنسوبة لغري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية ، املتنوعةاجمللة بفروعها  إدارةّن إ
 الباحث املسؤولية الكاملة. 

 
 

 . لدقة، واجلديةامللتزمة اب ، ملوضوعيةوا األصيلة األحباثتنشر اجمللة  -1
 حكيم.التوهيئة  االستشاريةاهليئة من قبل  الدراسة والتحكيم إىل األحباثختضع  -2
 شروطه. كل  والتقيد ب من املوقع على الباحث حتميل قالب اجمللة -3
من   -4 تطلب  أن  يف  حبقها  اجمللة  إعادة  حتتفظ  أو  حذف  يتناسب حبثهصياغة  الباحث  مبا  مع   ، 

 ة النشر. وسياس مالحظات احملكمني
 . املطلوبة منهالقبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت  البحثيلقى  -5
  25  من  البحثتتجاوز صفحات    أالعلى    ؛ أو اللغات األجنبيةابللغة العربية،    األحباث  تنشر -6

  صفحة.  30إىل 
يتعهد بعدم  ل الباحث التعهد من موقع اجمللة و مّ بعد قبول البحث من قبل احملكمني، يُ  -7

 .سبق نشره وأبن البحث مل  جهة أخرى، إىل أي نشر لل حبثهإرسال 
 البحث سرية علمية خمتصرة.يرفق صاحب  -8

9-  
   : يرسل البحث عرب إمييل اجمللة

uojaw@uojaw.education 

 أو
americauniversity.jw@gmail.com        

 

 https://www.uojaw.education: املوقع االلكرتوين -10
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 راسات واألحباثاحلكمة للّدجملة 

 
العدالة  جامعة ومعهد واألحباث صادرة عن  راساتتعىن ابلدّ فصلية حمكمة أكادميية  علميةجملة دولية 

 ة  حدة األمريكيّ واحلكمة يف الوالايت املتّ 
 فهرس ال

 
 

 ة  ـــــــــــــــــــــــر اجمللـــــــــــــــــــــة مديــــــــكلم
 

 09ص

 لعملية التعليمية والفرضيات الراهنة يف ظل جائحة كورونا
 ) قراءة نقدية يف الواقع واستشراف املأمول ( 

 مجال سايي 
 

 10ص

 جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة 
 وعالقتها برفع كفاءات املتعلمني
 الربوفيسور ندية حسن غالية

 ربوفيسور سوسن يوسف قرا ال
 

 26ص

 التطور النوعي خلدمات التعليم عن بُعد داخل اجلامعات واملعاهد العليا يف دولة ليبيا
 "دراسة يف جغرافية اخلدمات" 

 هناء عمر حممد كازوز 
 

 66ص

 كورون.  جائحة عن بعد يف قطاع التعليم العايل ابجلزائر يف ظلالتعليم 
 بوقسري صارة 

 

 94ص
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 1933 – 1932املانيا و مؤمتر نزع السالح 
 " دراسة واثئقية "

 حممد حسن عبده حسن داود دكتورال
 

 120ص

 دور التقومي االلكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كورون 
 د/ أمال مقدم 

 فتيحة فوطية / د
 

 139ص

 صعوابت التعلم االلكرتوين من وجهة نظر طلبة كليات الرتبية
 أ.د. ندى فيصل فهد

 رسل عباس الباحثة 
 

 165ص

 ( 19-حتدايت التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كورون )كوفيد
 ابحث دكتوراة  ايسر بن مجعة بن مخيس الشهومي

 طالب دكتوراه  وسف بن صاحل بن علي احلامتيي
 

 188ص
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 مدير اجمللة كلمة
 
 

" ويف ثناايها  راسات واألحباثاحلكمة للدّ تصدر جملة "  ة وخطوات اثبتةبعزمية قويّ                  

الفكر   املعربّ جماالت  ورصانته،  املختلفة،  اإلنساين  الفكر  أصالة  عن  البحوث  واملقرّ ة  ألواصر  بة 

   . الواعدة صات العلمية بني خمتلف التخصّ 

ة غري مستهلكة ومواكبة لرهاانت البحث  وعقول ابحثني يناقشون أفكارا نريّ أبقالم  عليكم    نطلّ 

صنيفات  ة والتّ العامليّ  قواعد البياانتنا حنو ولوج  ق طري اىل شقّ عي اجلاّد  تبّث فينا روح السّ   ،العلمي

  اهلادف. املعريف األكادميينشر عطائهم يهم ل علاليت تسهّ  ةالدوليّ 

احلكمة  تعزيز جملتهم "ر ندعو الباحثني الكرام إىل وانطالقا من هذا املنرب العلمي املوقّ              

 .  ا واعدا وخالداابجلديد األصيل لتكون إشعاعا علميّ  "راسات واألحباثللدّ 

                                                          
 . هللا ويّل التوفيقو                                                                          
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 العملية التعليمية والفرضيات الراهنة يف ظل جائحة كوروان
 ) قراءة نقدية يف الواقع واستشراف املأمول ( 

 *1مجال ساحيي 
 01جامعة احلاج خلضر، ابتنة 1

jamalsaihi111@gmail.comd 

 
 2021/ 10/ 07اتريخ القبول:           2021/ 09/ 27: االرسال اتريخ 

 
 ملخص: 

تناولت يف القسم األول من هذا البحث العملية التعليمية مبفهومها الذي اصطلح عليه رواد املنظومات       
الرتبوية وحتدثت على أقطاهبا وأسباب تطورها، مث قدمت قراءة نقدية لواقع العملية التعليمية خاصة يف البلدان  

لعربية ابلرغم مما حققته من إصالحات ظاهرة العربية، وخلصت يف هذه القراءة إىل أن املنظومة التعليمية ا
وجلية إال أهنا تعاين من ضعف يف التأطري وغياب اسرتاتيجية واضحة املعامل واألهداف . مث تناولت يف القسم 
الثاين العملية التعليمية يف زمننا احلاضر الذي هتيمن عليه التكنولوجيا احلديثة من األنرتنت واحلاسوب والرقمنة 

االصطناعي، فلم جيد املخططون للمنظومة التعليمية سبيال لتطويرها يف زمننا احلاضر إال عن طريق والذكاء  
توظيف الوسائط التواصلية احلديثة، وكان هلذه األخرية الدور الكبري يف ارتقاء عملية التواصل بني أقطاب 

 العملية التعليمية ويف تنمية املهارات لدى املتعلم بطرق سهلة وسريعة،
، وخلصت  -  19كوفيد    –اصة يف الظروف الطارئة، وقد أتكد هذا الكالم عند ظهور جائحة كوروان  خ

يف هناية املطاف إىل أن املستقبل سيكون حتما للعملية التعليمية احلاسوبية، وهي اليت ترتكز على التواصل  
 قل تكلفة وأكثر فائدة.عرب األنرتنت ابلصوت والصورة، فهي أسهل يف االستعمال وأسرع يف االستجابة وأ

 . جائحة كوروان ، رقمنة، حاسوب عملية تعليمية، جودة التعليم،: املفتاحيةكلمات ال
 

 
  djamalsaihi111@gmail.comاالمييل:  مجال ساحيياملؤلف املرسل:  *
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 : مقدمة
ومل تكن العملية  أحداثه ألنه يشهد حتوالت جذرية يف مجيع ميادينه،    يتميز العامل املعاصر بتسارع

تعرفه من قبل، ويعود ذلك إىل جائحة كوروان  ى عن ذلك، بل شهدت تغريا جذراي مل تكن أالتعليمية يف من
اليت اجتاحت البشرية يف مجيع أحناء الكرة األرضية، فدفعت املنظومة التعليمية إىل أن تعيد النظر يف طرائق 
التعليم عن بعد، وهذا العمل ال ميكن حتقيقه والنجاح فيه إال بعد التحكم يف   التدريس، وفرضت عملية 

الوسائط التواصلية احلديثة، فأصبحت هذه األخرية من العلوم ذات األولوية والواجبة  أجهزة االعالم اآليل و 
يف العملية التعليمية الكتساب اجلودة يف التعليم املعاصر، ومن املسلم به فإن الفرد يكتسب مهارات عن 

 النفس.-العقل، ب -طريق الدربة ويتم ذلك من خالل مكونني رئيسيني مها: أ
تأثر هبا، "ويقوم االنسان بعمليات  يخالل العامل اخلارجي )البيئة( ف مع احلواس منفالعقل يتفاعل 

اإلبداعي  والتفكري  الناقد،  والتفكري  واالستقرائي  االستنتاجي  بنوعيه  القياسي  التفكري  أبرزها:  عقلية 
متعددة   عقلية  مهارات  تتضمن  اليت  التفكري  أنواع  من  وغريها  احلدسي،  والتفكري  كالتفسري )االبتكاري، 

 (.13، ص2011)فارس األشقر، والتحليل والرتكيب والتقومي" 
وعلى هذا فإن املهارات تتطور عن طريق التفاعل بني العقل واحلواس اخلارجية اليت تتأثر ابلبيئة  
احمليطة هبا، وال ميكن تطوير املهارات بعيدا عن هذين األمرين حبال من األحوال. وهذا الذي أوردانه ينطبق  

تطوير املهارات التعليمية بوجه عام، ولكن جائحة كوروان أضافت إىل تطوير املهارات أشياء أخرى    على
العملية   فإن  مث  ومن  احلديثة،  التكنولوجيا  بعد عرب  التواصل عن  اخلارجي ابلفرد عن طريق  العامل  فربطت 

والعا املتعلم  مل اخلارجي الذي يؤثر على  التعليمية تتطور حسب تغري األحوال والظروف اليت تتصل ابلفرد 
التعليمية   العملية  إن  القول:  فإنه ميكننا  مث  ومن  مباشرة،  أو غري  مباشرة  بطريقة  التعليمية  العملية  أقطاب 
انتقلت من املشافهة إىل الكتابة، ومن الكتابة الورقية إىل الكتابة الرقمية، ومن الكتابة الرقمية إىل إمكانية 

ال العملية  أقطاب  فإنه كما يقال  اجلمع بني  رب ضارة  –تعليمية عرب األنرتنت ابلصوت والصورة، ولذلك 
 حداث نقلة نوعية يف العملية التعليمية املعاصرة. إفقد تكون جائحة كوروان سببا يف   -انفعة 
 أقطاب العملية التعليمية : أوال

هو الغذاء الذي    تعد العملية التعليمية املقياس الذي يقاس به تقدم األمم وحتضرها، ذلك أن العلم
يغذي العقول خاصة مع تطور التكنولوجيا اليت نعيشها يف عاملنا اليوم، وعلى هذا فإننا نالحظ األمم اليت  



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

12 

 

أكثر   السياسية  إهي  احلياة...  ميادين  مجيع  يف  تقدما  األكثر  األمم  هي  العلمي  البحث  جمال  يف  نفاقا 
 واالقتصادية والعسكرية والثقافية وما إىل ذلك.

أن تطور العملية التعليمية مرهون بتطور طرائق التدريس اليت نطلق عليها مصطلح أقطاب    والشك
 العملية التعليمية أو املثلث التعليمي يف الرتبية والتعليم. 

 وأقطاهبا:  / مفهوم العملية التعليمية1
تعلم العملية التعليمية هي ذلك التفاعل الذي حيدث بني أطراف املثلث التعليمي، من معلم وم

ومعرفة، وتسعى العملية التعليمية دوما إىل إجياد أفضل الطرق وأحسنها إليصال العلوم واملعارف من املعلم 
التقومي   التعليمي وكيفيات  إذا، منظومة مرتابطة ومتماسكة هتتم ابملعلم واملتعلم واحملتوى  املتلقي، فهي  إىل 

 على بعض التعريفات اليت تناولت العملية التعليمية:  واملعاجلة والوسائل املستعملة يف ذلك. وميكن أن نعرج
 التعريف اللغوي: 

 م أي وسم وترك يف الشيء أثرا. التعليمية هي مصدر صناعي مأخوذ من كلمة )تعليم( وهو من عل  
: العني والالم وامليم أصل صحيح واحد، يدل على أثر ابلشيء يتميز به عن علمقال ابن فارس: 

 (. 689)أمحد بن فارس، معجم املقاييس، صغريه 
)ابن  وجاء يف لسان العرب: وعلم ابلشيء: شعر، يقال: ما علمت خبرب قدومه، أي: ما شعرت 

 . (416، ص2003منظور، 
ا كل ما يهدف إىل التثقيف وكل ما  ويقصد هب  Enseignerوصيغة الفعل املاضي » "علم"،  

  .( 03، ص2008)عيسى احلسنات،  »له عالقة ابلتعليم
 أما يف االصطالح: 

له عالقة ابلتعليم، وقد عرفها حممد  التثقيف، وإىل ما  التعليمية هي كل ما يهدف إىل  العملية 
مواقف التعليم اليت خيضع هلا   الدريج بقوله: "هي الدراسة التعليمية لطرق التدريس وتقنياته، وألشكال تنظيم

  ياملتعلم، قصد بلوغ األهداف املنشودة، سواء على املستوى العقلي املعريف، أو االنفعايل الوجداين، أو احلس
، 2011)حممد الدريج،  احلركي املهاري، كما تتضمن البحث يف الوسائل اليت يطرحها تعليم خمتلف املواد"  

 . (01ص
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ها للوقوف على أهم  واملختصون يف هذا العلم العملية التعليمية وقاموا بتحليلوقد تناول العلماء  
 ها ترتكز على أقطاب ثالثة هم:و دمرتكزاهتا فوج

 املعلم.  -
 املتعلم.  -
 احملتوى التعليمي )املعرفة(.  -

 وميكن أن منثل ألقطاب العملية التعليمية ابلشكل البياين اآليت:
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

وبناء على هذا الشكل البياين فإن العملية التعليمية تتم بني املعلم واملتعلم واحملتوى التعليمي، حيث  
تتفاعل هذه األقطاب فيما بينها لتنتج معرفة جديدة وانفعة تقوم على التكامل الناجح الذي حيقق تنمية  

 األفكار ودفعها حنو االبتكار يف خمتلف جماالت العلوم واملعرفة. 
شك أن أقطاب العملية التعليمية اليت أشران إليها فيما أسلفنا قد حتدث عنها املختصون يف  وال

علوم الرتبية والتدريس منذ أكثر من قرن من الزمن، وهذا ما يدفعنا إىل البحث والتدقيق يف العملية التعليمية  
قد متيز بوسائط تواصلية مل تكن وطرائق التدريس يف عاملنا املعاصر، وال خيفى على ذي عقل أن هذا األخري  

قمنة،  ر معروفة من قبل، حيث ظهرت التكنولوجيا احلديثة فأسفرت عن وسائل جديدة منها: احلاسوب، وال
واألنرتنت، واهلواتف الذكية، فأحدثت هذه الوسائل تغريات متسارعة واكتشافات مذهلة، نقلت العملية  

 المعرفيعالقة النقل 

 القطب السيكولوجي القطب االبستيمولوجي

 القطب البيداغوجي

 المحتوى التعليمي

 عالقة التمثل

 المعلم المتعلم
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رقمية، ومن العامل احلسي الوجودي إىل العامل االفرتاضي والتواصل  التعليمية من الكتابة الورقية إىل الكتابة ال
عن بعد، وهو أمر جعل البحث عن املعرفة أمرا ميسورا، والتواصل بني املعلم واملتعلم حيدث من غري عناء  

ه وال كلفة، وهذا ما ساهم يف نشر املعرفة والثقافة بني الشعوب، ومن مث فإن املتعلم مل يصبح وعاء ختزن في
يتمتع   املتعلم  أصبح  بل  اجملال،  املختصني يف هذا  األوائل  عند  معروفا  التعليمي كما كان  احملتوى  معارف 

 بكفاءة معرفية قبلية جتعله يتجاوز مرحلة اجلمع واالستهالك إىل مرحلة االنتاج واالبداع. 
 / قراءة نقدية يف واقع العملية التعليمية: 2
لقد أسفرت بعض الدراسات احلديثة إىل أن االستثمار احلقيقي ال يكون يف جمال املال والثروة     

وفروع االقتصاد، إمنا يكون يف العقل البشري، ألن الفرد إذا كان سيء التصرف فّإن الثروة ال تغين عنه قليال  
معريف يتجاوز تعليمية خللق جمتمع  وال كثريا، واالستثمار يف العقل البشري يكون عن طريق حتسني املنظومة ال

 التعايش والعدل واملساواة.    اجلد و خفاق والكسل، ويرتيب على كل مظاهر العجز واإل
وجامعاتنا     مدارسنا  التعليمية يف  املنظومة  تقدمه  ما  الصدد، هل  نطرحه يف هذا  الذي  والسؤال 

أن ذلك ال يزال ب أم  التعليمية  يتماشى مع التحوالت املعاصرة املتسارعة،  العملية  عيدا عن بلوغ أهداف 
 املعاصرة، واللحوق مبصاف املنظومات التعليمية العاملية. 

–جابة على هذا التساؤل فإننا جند أنفسنا مضطرين إىل االعرتاف أبن منظومتنا التعليمية  ولإل   
تزال تعاين من مشاكل عديدة، ابلرغم من النتائج احملققة ميدانيا إال أهنا ال    -انطالقا من التجربة اجلزائرية 

منها ما يتعلق بقطب املعلم الذي يعاين من نقص التأطري وضعفه خاصة يف مرحلة التعليم العايل، ومنها ما  
من  تنطلق  وال  أخرى،  إىل  سنة  من  االستقرار  تعرف  اليت ال  الدراسية  واملناهج  التعليمي،  يتعلق ابحملتوى 

عامل، ومنها أيضا ما يتعلق ابملتعلم الذي أصبح يعتمد يف جناحه  اسرتاتيجية واضحة األسس واألهداف وامل
وهبذا نكون قد فقدان الشخصية البحثية  اجلهد يف املذاكرة وأخذ املعلومة من منابعها،  بذل  على الغش وعدم  

، وهذه  ابإلضافة إىل االعتماد على طريقة ضعيفة وغري جمدية يف إجناح املتعلمني يف األطوار التعليميةاملثالية، 
التعليمية   األمور تدفعنا إىل إعادة النظر بشكل موضوعي وبروح من املسؤولية يف مجلة من قضااي العملية 

 منها:
 حتديد طبيعة الفاعلني تربواي وبيداغوجيا وثقافيا. -
 عادة النظر يف نوع الشركاء واملتدخلني يف الشأن الرتبوي.إ -
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 التكوين وإعادة التكوين. طرق التدريس وعالقتها مبسألة  -
 نوع املعرفة املقدمة وحجمها وطبيعتها يف خمتلف املواد الدراسية.  -
 واقع املدرسة اليت فقدت مصداقيتها أمام زحف التعليم اخلصوصي ومساسرة الساعات اإلضافية.  -
وزجرية  حتول إىل ساحة للغش بكل الوسائل يف غياب مسطرة قانونية واضحة  نظام االمتحاانت الذي    -

 . (2021/ 10/ 31اتريخ الزايرة:  www.attadbir.com 2015/ 08/ 13)ينظر: 
عدم االستقرار يف الربامج التعليمية مما أدى إىل إحداث التذبذب يف نفوس املتعلمني ويف تلقيهم ملادة   -

 العلم واملعرفة.
امل واألهداف وبعيدة املدى لضمان اجلودة يف التعليم وحتقيق التوازن بني  عدم تبين اسرتاتيجية واضحة املع -

 املتعلمني واحتياجات الدولة يف ميدان الوظائف.
وهذا الذي ذكرانه ال يعين أن املنظومة الرتبوية يف العامل العريب عامة ويف اجلزائر خباصة خالية من    

ة العربية واجلزائرية إىل إحداث إصالحات متتالية منذ منتصف اجلوانب اإلجيابية، فقد عمدت املنظومة الرتبوي
ذات  القرن املاضي إىل يومنا هذا، ولكنها ال تزال تعاين من نقص ملحوظ، وختلف عن اللحوق ابجلامعات 

التعليم العالية يف  النقص فالبد من حتقيق اجلودة الشاملة يف املنظومة الرتبوية    اجلودة  عامليا، ولتدارك هذا 
 سسات التعليم العايل.ومؤ 

 
 جائحة كوروان: يف ظلالعملية التعليمية  اثنيا: 

على أقطاب مدى جناعته يف الثأثري  لكرتوين و نتحدث يف هذا العنصر من البحث عن التعليم اإل
التعليمية منذ ظهور فريوس   تعيشها املنظومة  الراهنة اليت  األزمة  التعليمية، مث أنخذ  كوفيد كوروان،  العملية 

، حيث أحدث هذا األخري شلال كليا يف حركة مجيع ميادين احلياة، ومل تكن العملية التعليمية يف معزل  19
إال عرب التعليم عن بعد، واختاذ  تعد إليها احلركة    مغلقة ألشهر، وملاملؤسسات التعليمية    فظلتعن ذلك،  

 نظام التفويج يف الدراسة احلضورية، فماذا نقصد ابلعملية التعليمية اإللكرتونية؟
 لكرتوين أو التعليم عن بعد:مفهوم التعليم اإل/ 1
ي لكرتوين مصطلح جديد ظهر يف مطلع التسعينات من القرن املاضي وهو الوقت الذالتعليم اإل   

ظهرت فيه األنرتنت ووسائل التواصل احلديثة، لذلك فإنه ال يعرف مفهوما حمددا، ولكن معظم هذه املفاهيم 

http://www.attadbir.com/
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تركز على بعد املسافة بني املعلم واملتعلم وتعدد الوسائل املستخدمة يف عملية التعليم، ومن أهم هذه التعريفات  
 ما يلي:

ريس أو التدريب عرب وسيط نقل تعليمي إلكرتوين، الذي  هو توصيل ملواد التد  تعريف اجلمعية األمريكية: 
قد يشمل األقمار الصناعية، أشرطة الفيديو، األشرطة الصوتية، احلاسوب، أو تكنولوجيا الوسائط املتعددة  

 . ( 06، ص2018)طارق عبد الرؤوف عامر، أو غري ذلك من الوسائط املتاحة لنقل املعلومات 
قامته أو عمله بدال من انتقال إعملية نقل املعرفة إىل املتعلم يف موقع  التعليم عن بعد هو    تعريف آخر: 

املتعلم إىل املؤسسة التعليمية، وهو مبين على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إىل املتعلم عرب 
القائم   أو  املعلم  عن  منفصال  أو  بعيدا  املتعلم  يكون  حيث  خمتلفة،  تقنية  وأساليب  العملية  وسائط  على 

التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بني كل من الطرفني مبا حياكي االتصال الذي حيدث  
 . (14، ص2020)محد بن سيف اهلمامي وإبراهيم حجازي، وجها لوجه 

صل ومن هذين التعريفني خنلص إىل أن التعليم االلكرتوين هو: طريقة للتعليم ابستخدام آليات التوا   
احلديثة من حاسوب وشبكة األنرتنت ووسائطها املتعددة من صوت ورسومات وآليات حبث، ومكتبات  
إلكرتونية، وابجلملة فإهنا استخدام التقنية احلديثة جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل  

 جهد وأكرب فائدة.
 : أهدافهمميزات التعليم اإللكرتوين و 

أثبتت املتغريات العاملية األخرية أن املستقبل سيكشف أن املنظومة التعليمية التقليدية البد أن  لقد     
مجيع أساليب العملية التعليمية املعهودة منذ زمن    تغري   -19كوفيد  –تراجع حساابهتا، ألن أزمة كوروان  

يف آلياهتا، ولذلك فإن العملية    بعيد، وأن األايم املقبلة سيتفوق فيها الذي ميتلك التقنية احلديثة ويتحكم
التعليمية اجلديدة تعد حتوال جذراي يف طرائق التدريس ورهاان مستقبليا خالل القرن الواحد والعشرين، وميكن 

 أن تتميز مبميزات أمهها:
 ميكن أن تسد ثغرة هامة يف جمال التعليم املعاصر.  -
 ة من اجملتمع. تزيل كثريا من العوائق اليت حتول دون تعلم فئة كبري  -
 تتميز العملية التعليمية عن بعد ابحلداثة واجلدة، وحرية الوقت ومرونة التعليم.  -
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 عملية البحث وتقرب املعلومة للمتعلم.  لتسه -
واإل  تطلق  - التفكري  يف  للباحثني  واالبتكار  العنان  املبرييك،  بداع  فهد  بنت  هيفاء  ، 2002)ينظر: 

 . (04ص
 ابإلضافة إىل: 

أهنا جتعل الطالب يعتمد على نفسه وتكوين شخصيته املستقلة علميا ومنهجيا، ومبعىن آخر االجتاه أكثر    -
 حنو "تفريد التعليم". 

تعود الطالب على أداء احلوار واملناقشة، وعدم تقبل األفكار كما هي دون نقد أو حتميص، وذلك من    -
 خالل مشاركة اآلخرين يف حوار مفتوح عرب األنرتنت. 

)إبراهيم عبد املوجود  جتعل املصادر واملراجع متعددة أمام الطالب، وسهلة يف حتميلها والرجوع إليها    -
 . ( 144، ص2004حسن، 

 / أزمة جائحة كوروان وتداعياهتا على العملية التعليمية: 2
ة، فاجأ العامل برمته وأحدث شلال شبه كلي يف املنظومة الرتبوي  -19كوفيد  –ظهور فريوس كوروان     

بلد، أي ما يقارب    161مليار متعلم عن التعليم يف    1.6انقطع أكثر من    2020ففي أواخر شهر مارس  
من الطالب املتمدرسني على مستوى العامل، وهذه األرقام تشري إىل حدوث أزمة تعليمية عاملية،    80%

رئة للبحث عن خمرج سريع  وهذا ما دفع ابملنظومات الرتبوية يف خمتلف أحناء العامل إىل عقد اجتماعات طا
فعمدت "املنظمة    ،من األزمة الراهنة. والوطن العريب ليس مبنأى عن هذه اجلائحة وآاثرها اجللية والواضحة

العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( لدعم الدول العربية يف حتقيق أهدافها بصورة عامة، وتلك املعلنة  
 . (09، ص2020)م. خلف العقلة، خاصة"  بصورة 2030للتحقيق يف أفق العام 

املسط األهداف  هذه  األلولتحقيق  منظمة  قامت  عنها  واملعلن  العملية   وسكرة  يف  جديدة  خطة  إبعداد 
، ولذلك البد أن "تقام 19التعليمية ختتلف بشكل واضح عن العملية التعليمية املعهودة قبل ظهور كوفيد  

االجتماعية   االضطراابت  ظروف  مواجهة  يف  االحتياجات  وتلبية  الصمود  على  قدرة  أكثر  تعليمية  نظم 
لتعليم يف حاالت األزمات والطوارئ، على اعتبار أن التعليم واملخاطر الطبيعية، مع ضمان استمرارية توافر ا

 . (09، ص2020)م. خلف العقلة، قضية أساسية من قضااي األمن القومي" 
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 تداعيات أزمة كوروان على العملية التعليمية:
فرضت جائحة كوروان على البشرية أن يتباعدوا، وجيتنبوا االختالط والتجمعات بصفة عامة، فأدى    

إىل إغالق املدارس واملؤسسات التعليمية، مما أثر على الطالب من جوانب عدة، كالتحصيل العلمي  ذلك  
وإمتام املقرر الدراسي، فسارعت بعض البلدان إىل البحث عن أساليب جديدة تضمن احلد األدىن الستمرار 

 ." التعليم الطارئ"اسم على ذلك العملية التعليمية، وأطلقوا 
التعليم هو احلل البديل ألزمة األوبئة يف مستقبل البشرية، وهو يعتمد أساسا على وهذا النوع من    

 األنرتنت، اليت تقوم بنقل الصوت والصورة لتتم عملية التواصل بني املعلم واملتعلم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل جنحت التجربة اجلديدة يف العملية التعليمية؟ وما مدى تقبل     

 بوية هلا؟األوساط الرت 
 مواطن القوة والضعف يف التجربة اجلديدة: 

 تكمن اجلوانب اإلجيابية يف العملية التعليمية اليت فرضتها جائحة كوروان يف عدة نقاط أمهها:    
حافظت على سري العملية التعليمية يف زمن الوابء، وحافظت على التواصل بني أقطاب العملية التعليمية،    -

 ني بلدان العامل. ولو بنسب متفاوتة ب
للشعوب املتضررة من اجلائحة، وأن   - التعليم  التعليم حق أساسي من حقوق اإل  أثبتت حق  نسان  حق 

 جلميع. يستفيد منه ا
العملية    - التواصل املرئي عن بعد ألجل بلوغ اجلودة يف  أيضا، بذل املساعي عرب  النقاط اإلجيابية  ومن 

 التعليمية وضمان استمراريتها. 
وكما قيل )رب ضارة انفعة( فإننا نتفق أبن التعليم قبل اجلائحة ليس هو التعليم فيما بعد اجلائحة، لذلك   -

فإن النظرة الناقدة للجائحة تنظر إليها على أهنا أزمة مل حتدث زعزعة يف املنظومة التعليمية فحسب، بل هي  
 فرصة للتغيري حنو األفضل أيضا.

ستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي الذي هو رهان مستقبل البشرية يف دفعت العملية التعليمية لال  -
 القرن الواحد والعشرين.

 أما اجلوانب السلبية ومواطن الضعف ميكن الوقوف عند جمموعة منها فيما يلي:    
 فقدان التالميذ للقاء الذي جيمعهم، وهو عامل تربوي له أثره الواضح يف شخصية التلميذ.  -
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  مشكلة التعامل مع التقانة وجهاز احلاسوب، خاصة مع صغار السن. الوقوع يف -
حداث تذبذب يف  إحدوث انقطاع األنرتنت من حني آلخر خاصة عند البلدان النامية، مما يؤدي إىل    -

 شرح الدرس، وطريقة التواصل بني املعلم واملتعلم. 
التعليمي القدمي  - ي  نظرا لظهور اجلائحة بشكل مفاجئ فإن احملتوى  التعليم عرب الوسائط  تال  ناسب مع 

 التقنية احلديثة، وذلك من حيث احلجم الساعي، واملقرر الدراسي وما إىل ذلك.
 نظرة استشرافية ملستقبل التعليم عن بعد:اثلثا: 

التواصلية احلديثة تفرض نفسها يف الوجود،  الواحد والعشرين بدأت الوسائط  القرن  منذ مطلع 
الطرق   الذكاء وأخذت  سيفرض  املقبلة  العقود  أن  على  واضح  دليل  وهذا  وتنحصر،  تتقلص  التقليدية 

ذروة سنام تقدم األمم ورقيها، فإن متثل العملية التعليمية  مبا أناالصطناعي نفسه يف مجيع جماالت احلياة، و 
عن برامج تعليمية   الفكر اإلنساين املعاصر سيتقبل العملية التعليمية الطارئة، وسيكشف لنا الزمن القريب

... وسيقف العامل العريب  ، وتنمية املهارات، وطرق التقوميجديدة، من طرائق التدريس، واحملتوى التعليمي
أمام حتدايت كبرية يفرضها عليه عامل التحوالت املتسارعة اليت تشهدها املنظومة التعليمية العاملية، إذ مل يعد  

صال العلوم واملعارف إىل املتلقي بطريقة تقليدية معهودة، بل أصبح  اهلدف من عملية التعليم والتعلم هو إي
 ة األوبئة وغريها. ناهلدف من ذلك هو ضمان اجلودة الشاملة وحتقيق االستمرارية يف التعليم يف أزم

وإذا حكمنا أبن املستقبل سيكون للعملية التعليمية اليت تعتمد على التواصل عن بعد ابلصوت  
يدفع البلدان إىل تبين منظومة جديدة تتوافق مع التحدايت التعليمية والثقافية والتكنولوجية  فإن هذا    ،والصورة

 للقرن الواحد والعشرين.
 خامتــــــــــة: 

 بعد هذا البحث الذي قمت به فإنين أخلص إىل ما يلي:
تعليم وحمتوى  ومتعلم  معلم  من  الثالثة  أقطاهبا  على  تعتمد  التعليمية كانت  العملية  وتتم  إن  ي، 

بطريقة مباشرة وجها لوجه، وقد عمدت حكومات البلدان العربية والغربية إىل اختاذ وسائل متعددة لتطوير 
العملية التعليمية، ألن هذه األخرية هي شارة تقدم األمم وازدهارها، وحينما تتبعت املنظومة التعليمية يف  

تعاين من مشاكل عديدة، كعدم وضوح معامل   -احملققة ابلرغم من املكاسب اإلجيابية  –البلدان العربية وجدهتا  
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االسرتاتيجية املتبعة، وعدم االستقرار يف الربامج التعليمية، وانتشار ظاهرة الغش يف االمتحاانت وغري ذلك، 
 وهذا يتطلب مراجعة جذرية إلصالح املنظومة الرتبوية وحتقيق نظام اجلودة الشاملة يف التعليم. 

الت العملية  تعد  الوسائل  ومل  ظهرت  فقد  املعاصر،  عاملنا  يف  الكامل  الدور  تؤدي  القدمية  عليمية 
التكنولوجية احلديثة فنقلت النص من الكتابة الورقية إىل الكتابة الرقمية، ومن الكتابة الرقمية إىل التواصل 

 املرئي ابلصوت والصورة ويف وقت حمدد مع اختالف التوقيت من بلد إىل آخر.
نظومة التعليمية من التواصل املرئي عرب األنرتنت يف زمن جائحة كوروان، حيث  وقد استفادت امل

، حينما  2020جلأت كثري من بلدان العامل إىل العملية التعليمية )عن بعد( خاصة يف الثلث األول من عام  
ذلك يف  أغلقت املدارس واجلامعات، والشك أن التعليم عن بعد له إجيابياته وله سلبياته، وقد وقفت على  

العرض املقدم، وحكمت يف األخري أن املستقبل للذكاء االصطناعي، وال تكون العملية التعليمية بعيدة عن  
 االستفادة من ذلك، ألهنا متثل التكوين األساس للفرد البشري، وهي أيضا مقياس تقدم األمم من ختلفها.

 أما أهم النتائج اليت توصلت إليها ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 االهتمامات األوىل للحكومات اليت أرادت تطوير ثقافة شعوهبا. منينبغي أن تكون العملية التعليمية  -
 وقفت على نقائص واضحة يف العملية التعليمية العربية.  -
 جائحة كوروان كشفت عن مواطن الضعف يف كثري من بلدان العامل، خاصة يف املنظومة التعليمية.  -
 دفعت التعليم من مسمى التعليم الطارئ إىل االنتقال إىل التعليم ابألنرتنت وبشكل رمسي.جائحة كوروان    -
  قناعتنا أبن املستقبل للذكاء االصطناعي مبا يف ذلك احلاسوب، وستكون له اهليمنة على العملية التعليمية  -

 .يف العقود القادمة 
 وأما ابلنسبة للمقرتحات والتوصيات فسأذكر أمهها: 

ع  - االسرتاتيجية  جيب  تعتمد على  وتعليمية  تربوية  يعدوا برامج  أن  الرتبوية  املنظومات  القائمني على  لى 
 الواضحة اليت تتناسب مع متغريات العصر. 

البد من بذل األموال من أجل تعميم األنرتنت حىت تصل كل بيت يسكنه املتمدرسون ألن املستقبل    -
مع ومعدودة  ال ستظل الشعوب اليت مل تسلك هذا السبيل متخلفة  لعامل التكنولوجيا والرقمنة احلاسوبية، وإ

 دول العامل الثالث.
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ة والبخار واجلينات والذكاء االصطناعي فإن الوسائل التعليمية ستتغري وستشهد ما دمنا نعيش يف عامل الذر    -
ذه التحوالت، فيجب  حتوالت جذرية وخيالية خالل الثالثني سنة القادمة، لذلك فإن األوبئة ستكون اتبعة هل

على حكومات البلدان أن يعدوا دراسة دقيقة ورؤية استشرافية واضحة ملواجهة هذه املتغريات حني حدوثها،  
 وعلى وجه اخلصوص املنظومة التعليمية.  

 
Conclusion 

On the basis of the present research, we conclude the following: 

The educational process relied on its three poles of teacher, learner and 

educational content, and it took direct face-to-face form. The governments of 

Arab and Western countries have taken various means to develop the 

educational process as this latter is the sign of the progress and prosperity of 

nations. When I tracked the educational system in the Arab countries, I found 

it - despite the achieved positive gains - suffering from many problems such 

as the unclear strategy of education, the instability of educational programs, 

the spread of cheating in exams and so on, and this requires a radical review 

to reform the educational system and achieve a comprehensive quality system 

in education. 

The traditional educational process no longer plays the full role in our 

contemporary world. The appearance of modern technological means has 

transferred the text from paper writing to digital writing and from digital 

writing to audio-visual communication simultaneously with people at 

different countries' times. 

The educational system has benefited from visual communication via Internet 

during the Corona pandemic spread, as many countries of the world have 

opted for e-learning, especially in the first third of 2020, when schools and 
universities were closed. There is no doubt that distance education has its 

advantages and disadvantages which I have explained in this paper. Finally, I 

deduced that the future is for artificial intelligence, and the educational 

process is not far from benefiting from it because it represents the basic 

formation of the individuals, and it is also a measure of nations’ progress. The 

most important findings can be summarized as follows: 

- The educational process should be one of the first concerns of governments 

that wanted to develop the culture of their people. 
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- I found clear shortcomings in the Arab educational process. 

- The Corona pandemic revealed weaknesses in many countries of the world, 

especially in their educational system. 

- The Corona pandemic shifted education from of emergency education to 

official online education. 

- We are convinced that the future is for artificial intelligence, including 

computer, it will dominate the educational process in the coming decades. 

 

Concerning the suggestions and the recommendations, I will mention the 

most important ones: 

- Decision makers in charge of educational systems must prepare educational 

and teaching programs based on a clear strategy that fits the changes of the 

times. 

- Financial resource must be exploited to expand and facilitate people's access 

to the internet because the future belongs to the world of technology and 

computer digitization. Otherwise, peoples who did not take this path will 

remain backward in third world countries. 

- As long as we live in the world of atom, steam, genes and artificial 

intelligence, the educational means will change and will witness radical and 

imaginary transformations during the next thirty years. Pandemics will be part 

of these transformations. The governments of countries must prepare a careful 

study and a clear forward-looking vision to be ready to these changes when 

they occur, especially in the educational system. 
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Summary 

         The first part of this research dealt with the conventional definition of 

the educational process proposed by the pioneers of the educational systems, 

its poles and the reasons beyond its development. Then, I presented a critical 

reading of the reality of the educational process, especially in Arab countries, 

through which I concluded that despite the clear reforms that Arab 

educational system have undertaken, it suffers from the absence of the 

necessary framing and the well designed strategy with precise goals. The 

second part tackled the situation of the educational process nowadays with 

the domination of modern technology such as the Internet, computer, 

digitization and artificial intelligence. The planners of the educational system 

could not develop it in the present time except through the use of modern 

communicative means. The latter played a significant role in improving the 

communication process between the poles of the educational process and in 

developing the learner’s skills easily and quickly, especially in emergency 

situations such as COVID 19 pandemic outbreak.  At the end, we concluded 

that the future will inevitably be for the computational educational process, 

which is based on audio and video communication via the Internet, as it is 

easier to use, faster in response, less cost and more useful. 

Keywords: educational process, quality of education, computer, digitization, 

corona pandemic 
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 2021/ 10/ 29اتريخ القبول:           2021/ 10/ 18: االرسال اتريخ 

 امللخص 
هدفت الدراسة إىل تعرف درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة  

املتعلمني. تكونت عينة الدراسة من ) ومعلمة من معلمي املدارس 397وعالقتها برفع كفاءات  ( معلماً 
اال استخدام  مت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  اختريوا عشوائياً.  نتائج داخل اخلط األخضر  أشارت  ستبانة. 

الدراسة إىل أنَّ درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية ودرجة رفع كفاءات املتعلمني 
كانَّ متوسطاً. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 

 ملتعلمني. ويف ضوء النتائج مت تقدمي جمموعة من التوصيات. التعلم التكنولوجية احلديثة ورفع كفاءات ا
 : فضاءات التعلم التكنولوجية، كفاءات املتعلمني، جاهزية املعلمني، اخلط األخضر. الكلمات املفتاحية

 
 املقدمة 

قيام اجملال   اليت حتصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل  التطورات الكبرية  دعت 
التعليمي يف البحث حول كيفية االستفادة من الوسائل واألدوات التكنولوجية اليت قدمتها هذه التطورات، 

املتعلم التمكن من رفع مستوى كفاء  التعليمية؛ من أجل  العملية  من  ني األكادميية؛ وذلك وجعلها جزءاً 

 
 nadihgali@gmail.com:  االمييل الربوفيسور اندية حسن غاليةاملؤلف املرسل:  * 
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لقدرهتا الكبرية على جعل الطلبة ينخرطون بصورٍة أكرب يف عملية التعلم، نتيجة ما حتققه من تغري يف عملية  
التعلم التقليدية وجعلها أكثر تفاعلية، مما ينعكس إجيابياً على كفائتهم األكادميية وأدائهم التدريسي ونتائج 

 تعلمهم.
( على أنَّ أمناط التعلم احلالية تتطلب فضاءات تعلم ليست مثل  Lopez, 2019وتؤكد لوبيز )

وفقاً  وتعديلها  تعليمية  فضاءات  تصميم  على  العمل  ينبغي  حيث  املدارس،  يف  عادًة  املوجودة  تلك 
لالحتياجات الرتبوية. ويف ضوء التغريات احلاصلة يف هذا الصدد، والذي أدت إليه التقنيات الرقمية، فمن  

الرتكيز املعلمني   املهم  ابتكار  وراء  الدافعة  القوة  ابعتباره  الدراسي  ابلفصل  اخلاص  والتكوين  التصور  على 
والطلبة وعملية التعلم، والعمل على دمج التقنيات الرقمية من أجل تكوين فضاءات تعلم تكنولوجية قائمة 

ون فيها الطالب استباقياً  على النظرايت والنماذج التعليمية احلالية، واليت تسمح بدمج أنشطة التعلم، ويك
 يتبع هنًجا منفتًحا وبناًء نتيجة استخدام التقنيات الرقمية. 

وقد فرضت جمموعة من العوامل على املؤسسات الرتبوية والتعليمية البحث عن صيغ تعلم غري  
ع إىل  التحول  أمهها  مبتكر،  أبسلوب  التعليمية  العملية  ختدم  جديدة  تعليمية  أمناط  وابتكار  صر  تقليدية 

اقتصادايت املعرفة؛ وتبلور جمموعة من التيارات الفكرية والرتبوية اليت أكدت على أمهية التعلم مدى احلياة؛ 
والتمدد يف غاايت التعلم، حيث أنَّ تغريات العصر فرضت التوجه حنو التعلم من أجل املعرفة والعمل ووجود  

لتفكري يف أساليب تعليم وتعلم مبتكرة لنشر الفرد الفاعل ومن أجل العيش مع اآلخرين؛ ونتيجة ضرورة ا
 (. 2017التعليم لكل املناطق والشرائح )عبدهللا وحممود وحممد، 

ويُعد التعلم القائم على التكنولوجيا وفضاءات التعلم التكنولوجية أحد الروافد األساسية اليت تدعم 
لى تلبية االحتياجات سواًء احلالية أو منظومة التعليم املتكاملة ضمن اجملتمعات العصرية، من أجل العمل ع

املستقبلية، والعمل على دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق جمتمع املعرفة. فاالجتاه العاملي اليوم أييت من أجل  
وأمهية   أبمهيتها  إمياانً  واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  واملتالحقة  املتسارعة  التطورات  مواكبة 

التعليمية حنو االستفادة من   التعلم واالرتقاء ابلعملية  مزاايها وتطبيقاهتا املختلفة من أجل حتقيق أهداف 
 (.  2020التنافسية وفقاً ملعايري اجلودة )احلريب، 

وتُعرف فضاءات التعلم التكنولوجية على أهنا عملية تقوم على توظيف املستحداثت التكنولوجية 
التعلم للطلبة بواسطة جمموعة من األساليب والطرق املتنوعة اليت    من أجل حتقيق التعلم املطلوب، وإاتحة 
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الثابتة   املرئية  العناصر  من  التعلم ابستخدام جمموعة  حمتوى  لتقدمي  املختلفة  مبكوانهتا  التكنولوجيا  تدعمها 
ة عالية واملتحركة والتأثريات السمعية والبصرية اليت جتعل من عملية التعلم عملية شيقة وممتعة تتحقق بكفاء

 (. 2012مما حيقق جودة التعلم )أمحد، 
كما يتم تعريف فضاءات التعلم التكنولوجية أبهنا تلك الفضاءات اليت يتم فيها دمج التكنولوجيا  
يف عملية التعلم لتحقيق االستجابة ألنشطة التعلم خمتلفة، من خالل تكييف وحدات التعلم ودجمها أبسلوب  

ات والتطورات التكنولوجية، حبيث تصبح بيئة التعلم بيئة غنية ابلتكنولوجيا يعمد على االستفادة من التقني
(Lopez, 2019). 

وتُعرف أيضاً على أهنا جمموعة الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تعمد على متكني املتعلمني من 
تكنولوجية املتنوعة، ونتيجة  املشاركة الفاعلة يف أنشطة التعلم، نظراً لتوفري املناخ التعليمي الغين ابخلربات ال

عليهم   اإلشراف  من خالل  تعلمهم،  يعمد على تشجيعهم على حتمل مسؤولية  الذي  القادر  املعلم  توفر 
 Karra, Alrashdanوتوجيههم التوجيه الصحيح من أجل حتقيق األهداف املرجوة من حمتوى التعلم )

& Wahby, 2021). 
 عملية التعلم لدورها يف حتسني عملية التعليم والتعلم، ويتلخص دور فضاءات التعلم التكنولوجية يف

وذلك من خالل تفعيل دور املشاركة الفعالة بني املعلم والطلبة عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية؛ 
ولدورها يف تنويع خربات التعلم املقدمة للطلبة؛ وتقييم املادة التعليمية وتقوميها بصورة مستمرة نتيجة اإلدخال 
الطلبة  يتناسب مع احتياجات  التعلم مبا  تنويع أساليب  فعال؛ والعمل على  للتحديثات وبشكٍل  املستمر 

 (. 2019والفروق الفردية بينهم )العليان، 
( على أنُه ووفًقا للرؤى  Raja & Nagasubramani, 2018ويؤكد راجا وانغاسوبراماين )

رين استخدام التكنولوجيا، وكيف يؤثر استخدامها على احلديثة واليت تدور حول كيفية تفضيل الطلبة املعاص
تعلمهم، فقد تبني أنَّ استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية يؤدي إىل زايدة مستوى تعلم الطلبة وتفاعلهم، 
كما تساعد التكنولوجيا على جعل عملية التعلم أكثر إاثرة لالهتمام، نتيجة سهولة نقل املعرفة. وهذا يعين  

 الطلبة متيل اآلن إىل العمل بشكٍل أسرع نتيجة مساعدهتا يف استخدام التكنولوجيا احلديثة.   أنَّ عقول
احلادي  القرن  مطالب  من  أساسياً  مطلباً  الطلبة  تطوير كفاءات  عملية  تُعد  ومن جانٍب آخر، 

والتعاون    والعشرين؛ لتحقيق االستجابة ملتطلبات التعليم املعاصر، وما تنطوي عليه من مهارات كاالتصال
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والتفكري النقدي، والتحليل، والتنظيم والتخطيط، وتنمية املهارات الشخصية، واستخدام تقنيات املعلومات 
  .(Pasha, Pinjani, Bijani & Yousuf, 2019واالتصاالت ) 

( أنَّ الكفاءة املتصورة من املتغريات  Zamfir & Mocanu, 2020ويرى زامفري وموكانو )
وال األمهية  لديهم ابلغة  الذين  أولئك  فإنَّ  لذلك،  ونتيجًة  التعلم.  يف  واملثابرة  املشاركة  من  الطلبة  مُتكن  يت 

معتقدات أقل فعالية، والذين يعتقدون أهنم غري قادرين على التعامل مع املهام والتحدايت الصعبة هم أكثر 
قل، كما يكونون أكثر عرضة  عرضة التباع دوامة سلبية تؤدي فيها التوقعات املنخفضة إىل جهد أقل وجناح أ

للقلق واالكتئاب والتجنب االجتماعي، مما يؤثر سلباً على الدافعية األكادميي، ويقلل من مستوايت األداء 
 األكادميي. 

( إىل أنَّ املعدالت Martins & Santos, 2018ويف هذا السياق، تشري مارتينز وسانتوس )
م، حيث أن الطلبة الذين يرون أنفسهم يتمتعون مبستوايت عالية العالية من الكفاءة ترتبط ابلقدرة على التعل

من الكفاءة يعمدون على االستمرار يف املهام األكثر حتداًي ويقومون على تنظيم عملية التعلم نفسها، كما  
يعمدون على استخدام اسرتاتيجيات تعلم خمتلفة، ويبحثون عن أنسبها للتعامل مع أنواع املهام املختلفة،  

 تايل تقدمي أداء أكادميي أفضل.وابل
( وفينازيندين  وكومبيكاييت  سيارنني   & Ciarniene, Kumpikaiteويُعرف 

Vienazindiene, 2010 الكفاءة على أهنا جمموعة املعارف واملهارات والقدرات وأمناط السلوك )
التدريب والتطوير. كما يعرف فيليبو  اليت تؤثر على الفرد، واليت ترتبط أبدائه، واليت ميكن حتسينها عن طريق 

(Filippou, 2019 ،الكفاءة أبهنا اعتقاد الطلبة أبهنم قادرين على إكمال مهمة بنجاح يف بيئة معينة )
وحكم الطلبة على تنفيذ املهام األكادميية بنجاح اعتماًدا على نوع بيئة التعلم والتفاعالت القائمة، وتُعد 

ليت تساهم يف حتقيق النجاح األكادميي للطلبة. ويعرفها البدرماين وعبد الغفار الكفاءة من العوامل املهمة ا
( على أهنا معتقدات الطلبة حول قدرهتم على القيام مبجموعة من املهام األكادميية التعليمية،  2020وغنيم )

ادميياً للوصول إىل والثقة بقدرهتم على جمموعة النشاطات والسلوكيات املرغوبة، وإجناز املعام املكلف هبا أك 
 مستوى متميز من األداء والتحصيل األكادميي وحتقيق أهداف التعلم املرجوة بنجاح. 

( االجتماعية  املعرفية  ابندورا  لنظرية   Bandura's Social Cognitiveووفقاً 
Theory تنظيم (، تُعرف الكفاءة على أهنا ثقة الفرد يف القدرات اليت ميتلكها واليت يقوم من خالهلا على
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وتنفيذ اإلجراءات لتحقيق األهداف املرجوة. ويف البيئة األكادميية، تعد الكفاءة أحد العوامل املهمة اليت هلا  
مسامهة كبرية يف جناح الطلبة؛ ألهنا تؤثر بشكٍل كبري على اخليارات واإلجراءات لتحقيق األهداف املتوقعة، 

قادرون على الطلبة أبهنم  اعتقاد  تعتمد على  التعلم   واليت  أهداف  وحتقيق  بنجاح  األكادميية  املهام  حتقيق 
مبستوايت عالية، وترتبط بتصوراهتم حول قدرهتم على إكمال مهمة معينة ومدى جناحهم يف إكمال املهام  

 .(Basith, Syahputra & Ichwanto, 2020املعطاة من قبل املعلمني )
برية مبعتقدات الطلبة حول كفاءهتم؛ إذ  ( يتأثر بصورة ك2016والتعلم الفعال كما تشري كرماش )

أنَّ الكفاءة أحد املفاتيح املهمة لتحقيق النجاح األكادميي والتوافق الدراسي واالجتماعي للتمكن من مواجهة  
ما يعرتضهم من مشكالت وحتدايت. كما وأنَّ الطلبة ميتلكون مستوايت عالية من التوافق اإلجيايب تكون  

ة ويكون قادراً على اإلجناز، يف حني أنَّ أولئك الذين ميتلكون مستوايت منخفضة كفاءهتم األكادميية عالي
من الكفاء األكادميية ينبغي تدعيم خرباهتم من أجل رفع مستوى كفاءهتم، وليكونوا أقل عرضة للضغوط اليت  

 تؤثر على توافقهم الدراسي واالجتماعي
 ( وابرفيز  يؤكد حسن  العوامل ( على  Hasan & Parvez, 2019كما  من  الكفاءة  أنَّ 

واألداء   اإلجناز  على  واضح  مؤشر  وأهنا  للطلبة، كما  األكادميي  التحصيل  على  تؤثر  واليت  أمهية  األكثر 
األكادميي، فمستوى كفاءة الطلبة حيدد مستوايت أدائه األكادميي، حيث أنَّ املستوى العايل من الكفاءة  

يطور املهارات األكادميية، ويقلل من اإلجهاد، والقلق،  حيفز الطلبة ويشجعهم وحيسن عادات الدراسة، و 
كما ينظم سلوك الطلبة جتاه عملية التعلم، ويدفعهم حنو حتقيق احتياجاهتم، ويساعد يف حتقيق األهداف  

 املختلفة سواًء األكادميية أو غري األكادميية. 
)الدالل يلي  فيما  تتمثل  أساسية  مصادر  أبربعة  الكفاءة  مستوايت  والزبون، وتتأثر  وعبابنة  عة 

2019 :) 
اخلربات املباشرة، إذ أنَّ إجناز مهام صعبة سابقة يعمد على زايدة شعور الفرد ابلكفاءة، يف  -

 حني أنَّ خربات الفشل املتكررة يقود لإلحباط يف أداء املهام القادمة.
ابملهام الصعبة اخلربات غري املباشرة، واليت تنتج عن مالحظة جتارب اآلخرين أثناء قيامهم   -

 واالستفادة منها.
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اخلربات الرمزية، واليت حتفز الفرد بصورة مستمرة أثناء قيامه ابملهام وتقنعه أبنه ميتلك القدرة  -
 على حتقيق اهلدف وإجناز املهام الصعبة. 

اخلربات االنفعالية، واليت متثل احلالة النفسية اليت تؤثر على الفرد واليت تبني مدى استعداده  -
 ام ابملهام ومدى اجلهد الذي سيبذله يف أدائها.للقي

وتعمد الكفاءة على التأثري ابلعديد من جوانب سلوك الطلبة، فمن حيث اختيارهم األنشطة،  
مييل الطلبة الختيار تلك اليت يعتقدون جناحهم فيها، ويتجنبون تلك اليت يعتقدون أهنم سيفشلون فيها. ومن 

ن ميتلكون مستوايت عالية من الكفاءة يعمدون على وضع أهدافاً عالية حيث األهداف، فإنَّ الطلبة الذي
ألنفسهم سواء على املستوى الدراسي أو املهين، ويضعون خطة لتحقيقها، وتتعزز الكفاءة لديهم عندما 
  يرون أهنم يتقدمون حنو هذا اهلدف. أما اجلهد واملثابرة، فالطلبة الذين تكون مستوايت الكفاءة لديهم عالية 
يبذلون جهوداً أكرب ويثابرون أثناء قيامهم مبهمة معينة، ويبدعون للتغلب على ما يعرتضهم من مشاكل، 
على عكس ذوي الكفاء املنخفضة الذين يبذلون جهوداً متواضعة وييأسون بسرعة إذا ما اعرتضهم مشكلة  

ة يعمدون على توظيف مهارات  ما. ومن حيث التعلم واإلجناز، فإنَّ الطلبة الذين يتصفون ابلكفاءة العالي
دراسية أكثر فاعلية، ويكونون قادرين على أتخري الرضى إذا مل تؤدي جهودهم إىل النتائج املرجوة )الغافري  

 (. 2020والشبيبية والعجمي وُعرابة، 
 ,Pasha, Pinjani, Bijani & Yousufويؤكد ابشا وبينجاين وبينجاين ويوسف )

على تطوير كفاءات الطلبة األكادميية، فإنَّ بيئة التعلم التقليدية تتطلب  ( على أنُه ومن أجل العمل2019
تغيريًا جوهراًي حنو التعليم املوجه للطلبة والذي يسمح هلم املشاركة بنشاط أكرب يف تعلمهم ولتطبيق مهارات 

التفكري املتطور القرن احلادي والعشرين. كما ينبغي حتويل املدارس بطرٍق متّكن الطلبة من اكتساب مهارات 
وحل املشكالت والتعاون ومهارات االتصال اليت حيتاجون إليها لتحقيق النجاح يف احلياة والعمل. فاألنظمة  
التعليمية التقليدية حُتد وبشكٍل كبري من القدرة على غرس الكفاءات لدى الطلبة، األمر الذي يدعو إىل 

 لوجية من أجل تسهيل تطوير كفاءاهتم.استخدام التقنيات الرقمية وفضاءات التعلم التكنو 
 ( االجتماعية  الكفاءة  الكفاءات Dubovicki & Nemet, 2015وتُعد  أهم  من   )

املطلوبة من أجل حتقيق النجاح التعليمي، حيث أنَّ تعزيز مستوى هذه الكفاءة لدى الطلبة يساعد على 
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فهم وإدارة والتعبري عن اجلانب االجتماعي  دعم عملية التعلم مدى احلياة. كما وتتمثل أمهيتها يف التمكن من  
واالنفعايل يف حياهتم، نتيجة اإلدارة املتعاقبة ألهداف احلياة كالتعلم والعالقات االجتماعية وحل املشكالت  

 اليومية.
وتشتمل جمموعة من املهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق أهداف التفاعالت االجتماعية، ويُنظر  

أحد أهنا  على  البيئة   إليها  يف  اإلجيايب  التكيف  وحتقيق  الطلبة،  تعديل سلوكيات  يف  ُتساهم  اليت  العوامل 
 .(Legkauskas & Magelinskaite-Legkauskiene, 2019املدرسية )

( على أنَّ التنفيذ Al-Awidi & Aldhafeeri, 2017كما يؤكد العويدي والظفريي )
لدراسية يعتمد بصورٍة كبرية على مستوى استعداد وجاهزية  الناجح لقضاءات التعلم التكنولوجية يف املناهج ا

املعلمني العتماد التكنولوجيا. حيث ميكن للمعلمني دمج فضاءات التعلم التكنولوجية لتكملة ودعم املناهج  
الدراسية، وتسهيل عملهم، وتشجيع التعلم املتمحور حول الطلبة، وتلبية متطلبات التعلم اجلديدة، وليتحقق  

الرقمية ذلك، حي التكنولوجيا  التقنية والرتبوية اليت متكنهم من دمج  تاج املعلمني الكتساب مجيع املهارات 
 بفعالية وكفاءة يف عملية التعليم والتعلم. 

وتُعد جاهزية املعلمني لتوظيف واستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية أحد أبرز مقومات جناح  
لمني واليت ترتبط مبعتقداهتم وقناعاهتم حول استخدام تكنولوجيا املعلومات  التعلم اإللكرتوين، إذ أنَّ جاهزية املع

واالتصاالت يف عملية التعليم والتعلم يُعد أمراً حامساً يف جناح استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية، واليت 
لتعلم تتحدد من خالل مستوى كفاايهتم، والذي ينطوي على ما ميتلكونه من مهارات لتوظيف فضاءات ا

الذهين  االستعداد  حالة  عن  تعرب  واليت  واجتاهاهتم حنوها  عملهم،  أداء  على  تساعدهم  واليت  التكنولوجية 
والنفسي اليت تنبع من جتارهبم، وتقوم على توجيه سلوكهم حنو املوافقة على تطبيقها، وأخرياً معيقات تطبيقها  

 (. 2019وي وجنم،  وكل ما حيد من استخدامها يف عملية التعليم والتعلم )حنا
وابلتايل، فإنَّ جناح استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية تقوم بصورة كبرية على املعلمني، كما  
وأنَّ دوافعهم حنو توظيفها يف عملية التعلم هلا األثر الكبري، فاملعلمني املتحمسون الذين ميتلكون اجتاهات 

فها، وهذا األمر يدعو إىل رفع كفاايت املعلمني  إجيابية يعمدون على رفع مستوايت االستفادة من توظي
 .(Uluyol & Sahin, 2016وحتفيزهم وتطوير قدراهتم؛ هبدف رفع مستوى االستفادة منها )
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واجلاهزية تعرب عن حالة من التأهب الداخلي واليت تنطوي على امتالك املهارات والسلوك اإلجيايب 
(. وتُعرف جاهزية املعلمني على أهنا مستوى  Barde, 2017والتأهب اخلارجي من أجل القيام بعمل ما )

االستعداد وامليل حنو احتضان واستخدام التقنيات اجلديدة لتحقيق األهداف املرغوبة يف العمل. وهو حالة  
ذهنية عامة انجتة عن جمموعة من عوامل التمكني واملثبطات العقلية اليت حتدد ميل الشخص إىل استخدام 

(. كما يعرفها سينغه  Summaka, Baglibel & Samancioglu, 2010)  التقنيات احلديثة 
( التعلم Singh & Chan, 2014وشان  فضاءات  استخدام  على  املعلمني  قدرة  مستوى  أبهنا   )

التكنولوجية يف عملية التعليم والتعلم، واليت تؤثر على استخدامهم الفعال هلا واستعدادهم لتوظيفها يف خمتلف  
 راً لفائدهتا يف تعزيز عملية التعلم. مواقف التعلم؛ نظ

ويقوم دور املعلم ابعتباره قائد تربوي على التخطيط ملواقف التعلم واالهتمام بتوفري مناخ التعلم 
املناسب، وضبط نشاطات التفاعل وتكييفها مبا حيقق منو الطلبة، وتقوية جوانب الضعف لدى الطلبة مبا  

النمو االنفعايل، كما ويقوم دور التكنولوجيا يف   حيقق  االجتاهات اإلجيابية حنو استخدام  املعلم على تبين 
عملية التعلم للتمكن من إكساب الطلبة مهارات التفكري نتيجة التعامل الفعال مع التطورات التكنولوجية.  

علم  فإذا ما أريد حتقيق مفهوم معلم املستقبل الناجح يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتقيق الت
الفاعل للطلبة، ينبغي أن يتم تعريض املعلم للمعارف واملهارات التكنولوجية من خالل برامج اإلعداد مبختلف 
هذا  وتطويرهم يف  املعلومات،  بتكنولوجيا  املعلمني  معرفة  أنَّ  إذ  الفاعل،  التدريب  وتدريبهم  التخصصات 

املعلم قادراً على إدارة العملية الرتبوية إبتقان ابستخدام امليدان، يُعد أمراً ضرورايً ينبغي إيالءه االهتمام، ليصبح  
 (. 2011فضاءات التعلم التكنولوجية املوصلة لنتاجات التعلم الرتبوية املرغوبة )محدي والبلوي،  

( على ضرورة تقدمي املعرفة  2010وإلجناح العملية التعليمية وحتقيق أهدافها، يؤكد عبد اجلواد )
منها من خالل وتطوراته    واإلفادة  العصر  متطلبات  القائمة على  التعليمية  والطرق  األساليب  من  جمموعة 

التكنولوجية، مبا يتناسب مع قدرات الطلبة واجتاهاهتم، والعمل على تعزيز إتقان املعلمني ألساليب التعليم  
املنشود وإجناح  املناسبة واملمارسات اليت تؤثر على العملية التعليمية هبدف احملافظة على مستوى الكفاءة  

 املعلم يف أداء مهامه التعليمية وفق متطلبات العصر.
 الدراسات السابقة
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( دراسة يف األردن هدفت تعرف درجة استعداد املعلمني ملسايرة  2011)  أجرت محدي والبلوي 
التحدايت املستقبلية املرتتبة على استخدام تكنولوجيا املمعلومات واالتصاالت يف امليدان الرتبوي. تكونت 

( من  الدراسة  مت  360عينة  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  احلكومية.  املدارس  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   )
على  استخ املرتتبة  املستقبلية  التحدايت  ملسايرة  املعلمني  استعداد  درجة  أنَّ  النتائج  بينت  االستبانة.  دام 

استخدام تكنولوجيا املمعلومات واالتصاالت يف امليدان الرتبوي كانت مرتفعة. أظهرت النتائج وجود فروق  
عل املرتتبة  املستقبلية  التحدايت  ملسايرة  املعلمني  استعداد  درجة  املمعلومات  يف  تكنولوجيا  استخدام  ى 

واالتصاالت يف امليدان الرتبوي تعزى ملتغري اجلنس، لصاحل اإلانث، وتعزى ملتغري اخلربة، لصاحل األقل خربة،  
 يف حني مل تظهر فروق تعزى ملتغري املستوى األكادميي. 

( بدراسة يف ماليزاي عمدت  Ghavifekr & Rosdy, 2015وقام شافيفكر وروسدي )
تعرف تصورات املعلمني حول فاعلية فضاءات التعلم التكنولوجية يف دعم عملية التعليم والتعلم. تكونت    على

 ( من  الدراسة  أهداف 101عينة  ولتحقيق  اختريوا عشوائياً.  الثانوية  املرحلة  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   )
فاعلية فضاء أنَّ مستوى  النتائج  التكنولوجية يف دعم الدراسة، مت استخدام االستبانة. أظهرت  التعلم  ات 

عملية التعليم والتعلم من وجهة نظر املعلمني كانَّ مرتفعاً. كما بينت نتائج الدراسة أنَّ العمل على إعداد 
التكنولوجية أحد   التدريب املناسبة الستخدام األدوات والوسائل  املعلمني ابلشكل املناسب وتوفري برامج 

 عملية التعليم والتعلم. العوامل األساسية من أجل إجناح
( يف اهلند تعرف دور كفاءة طلبة  Meera & Jumana, 2015وهدفت دراسة مريا ومجانة )

من ) الدراسة  عينة  تكونت  اإلجنليزية.  اللغة  تعلم  األكادميي يف  أدائهم  الثانوية على  طالباً  520املرحلة   )
الدراسة، مت استخدام مقياس الكفاءة الذاتية واختبار يف وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف  

األداء األكادميي. أشارت النتائج إىل أنَّ الطلبة الذين ميتلكون مستوايت عالية من الكفاء يظهرون مستوايت  
أعلى من األداء األكادميي. وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى كفاءة الطلبة وأدائهم  

دميي يف ضوء متغري املنطقة، لصاحل املناطق احلضرية، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى كفاءة األكا
 الطلبة وأدائهم األكادميي يف ضوء متغري اجلنس ونوع املدرسة. 

(  Daemi, Tahriri & Zafarghandi, 2017كما قام دامييل وحتريري وزافارغاندي )
القة بني بيئة الفصل الدراسي والكفاءة األكادميية لدى الطلبة متعلمي  بدراسة يف إيران سعت إىل تعرف الع
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( طالب وطالبة من الطلبة الذين يتعلمون اللغة  200اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية. تكونت عينة الدراسة من )
 ( منهم  أجنبية،  و)146اإلجنليزية كلغة  طالبة  استخدام 54(  مت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  طالب.   )

اللغة  اال ملتعلمي  الصفية  البيئة  بني  إحصائية  داللة  ذات  إجيابية  عالقة  هناك  أنَّ  النتائج  أظهرت  ستبانة. 
اإلجنليزية كلغة أجنبية والكفاء األكادميية. كما تبني أنَّ أعلى عالقة كانت بني توجيه املهمة والكفاءة الذاتية،  

 ىن عالقة بني التعاون والكفاءة الذاتية.تليها العالقة بني متاسك الطالب والكفاءة الذاتية، وأد
( لوبيز  قامت  حني  دمج  Lopez, 2019يف  على  التعرف  هدفت  إسبانيا  يف  بدراسة   )

( معلماً ومعلمة  819التكنولوجيا يف فضاءات التعلم وفقاً الحتياجات املعلمني. تكونت عينة الدراسة من )
والثانوية مت اختيارهم ابلطريقة املتيسرة. لتحقيق أهداف  من معلمي مرحلة ما قبل املدرسة واملرحلة االبتدائية 

الدراسة، مت استخدام االستبانة. أظهرت النتائج أنَّ املعلمني يرون ضروري إعادة تكوين الفصول الدراسية 
ابستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية من أجل االنفصال عن بيئة التعلم التقليدية. وبينت النتائج وجود 

ة إحصائياً يف تصورات املعلمني حول مستوى ضرورة دمج التكنولوجيا يف فضاءات التعلم، تعزى فروق دال
سنة، يف حني   50-36ملتغري املرحلة الدراسية، لصاحل معلمي املرحلة الثانوية، وتعزى ملتغري العمر، لصاحل  

 مل يكن هناك فروق يف ضوء متغري اجلنس. 
دراسة هدفت تعرف درجة جاهزية معلمي املرحلة  (  2019ويف فلسطني، أجرى حناوي وجنم )

األساسية يف املدارس احلكومية لتوظيف فضاءات التعلم التكنولوجية من خالل البحث يف درجة اجتاهاهتم  
حنو التعلم اإللكرتوين، ومستوى كفاايهتم يف استخدامه، ودرجة معيقات تطبيقه من وجهة نظرهم. تكونت  

 ومعلمة اختريوا ابلطريقة العنقودية العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة، مت ( معلماً 120عينة الدراسة من ) 
اسخدام استبانة موزعة على ثالثة جماالت هي: جمال الكفاايت، وجمال االجتاهات، وجمال املعيقات. أظهرت 

اإللكرتوين كانَّ   الدراسة أنَّ كفاايت املعلمني، واجتاهاهتم كانت مرتفعة، كما أنَّ درجة معيقات تطبيق التعلم
مرتفعاً. كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الكفاايت تعزى ملتغريات العمر، ومعدل 
االستخدام اليومي لإلنرتنت، وعدد الدورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، لصاحل األقل عمراً ولصاحل معدل  

ر، يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  دروات تدريبية فأكث  4االستخدام اليومي، ولصاحل  
يف درجة االجتاهات واملعيقات تعزى هلذه املتغريات. كشفت النتائج عن وجود عالقة موجبة وطردية ذات  
داللة إحصائية بني مستوى كفاايت التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية ودرجة اجتاهاهتم حنو  
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لة، ووجود عالقة سالبة وعكسية ذات داللة إحصائية بني درجة معيقات توظيف توظيفها يف هذه املرح
 التعلم اإللكرتوين يف املرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمني ودرجة اجتاهاهتم حنو هذا التوظيف.

( دراسة يف إيران هدفت تعرف أثر الرتابط املدرسي  Zeinalipour, 2021وأجرى زيناليبور )
ءة األكادميية على األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية. تكونت عينة الدراسة من ومعتقدات الكفا

املطلوبة، مت 500) البياانت  العشوائية. وجلمع  اختريوا ابلطريقة  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة  ( طالب 
حصائياً بني الرتابط املدرسي استخدام االستبانة. أشارت النتائج إألى وجود عالقة ارتباطية إجيابية ودالة إ

ومعتقدات الكفاءة األكادميية واألداء األكادميي، ووجود أثر إجيايب للرتابط املدرسي والكفاءة األكادميية على  
 األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية. 

( بدراسة يف الباكستان Khan, Reba & Shahzad, 2021وقام خان وريبا وشاهزاد )
مستوى الكفاءة األكادميية لطلبة مدارس املناطق الريفية واحلضرية يف منطقة بيشاور يف املرحلة الثانوية.  ملقارنة  

( طالب وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية من املناطق احلضرية والريفية يف 300تكونت عينة الدراسة من )
عملية مجع البياانت، مت استخدام االستبانة.  املنطقة املذكورة مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية. ويف  

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى الكفاءة األكادميية بني طلبة املرحلة  
 الثانوية يف مدارس املناطق احلضرية والريفية يف منطقة بيشاور. 

جة جاهزية املعلمني الستخدام وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف حماولتها تعرف در 
يف  –فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وعالقتها برفع كفاءات املتعلمني األكادميية، حيث مل جتد الباحثة  

اطالعها وروسدي    -حدود  شافيفكر  دراسة  عمدت  فقد  املتغريين،  هذين  بني  تربط  دراسات 
(Ghavifekr & Rosdy, 2015املعلمني ح تعرف تصورات  التعلم ( على  فضاءات  فاعلية  ول 

( فقد هدفت  Zeinalipour, 2021التكنولوجية يف دعم عملية التعليم والتعلم، أما دراسة زيناليبور )
تعرف أثر الرتابط املدرسي ومعتقدات الكفاءة األكادميية على األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية.  

ى توفري جمموعة من املعلومات حول املتغريات املبحوثة يف الدراسة وابلتايل، فإنَّ الدراسة احلالية ستقوم عل
احلالية. وقد استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة وتطوير استبانتها ويف  

 مناقشتها للنتائج.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
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ن أهم القضااي يف السنوات األخرية نظراً  أصبح امتالك املعلمني والطلبة املهارات التكنولوجية م 
ألن األنظمة الرتبوية يف خمتلف دول العامل أخذت منحى دمج التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم. وابلتايل، 
التكنولوجية   ليكونوا أكثر دراية ومعرفة ابلوسائل  أنفسهم  على كل من املعلمني والطلبة تطوير  لزاماً  كان 

 لتطبيقات احلديثة من أجل تقدمي حمتوى التعلم واحلصول عليه. واستخدام خمتلف ا
وقد أكدت الدراسات السابقة األثر اإلجيايب المتالك مهارات احلاسوب على خمتلف اجلوانب   

شافيفكر   دراسة  نتائج  أشارت  املثال،  سبيل  للطلبة. على  واالجتماعية  واألكادميية  واالنفعالية  الشخصية 
( إىل األثر االجيايب جلاهزية واستعداد املعلمني الستخدام Ghavifekr & Rosdy, 2015وروسدي )

مهارات تكنولوجيا فضاءات التعلم على املخرجات األكادميية للطلبة. وتؤكد نتائج هذه الدراسة الدور املهم  
لى الرغم جلاهزية واستعداد املعلمني واجتاهاهتم حنو توظيف التكنولوجيا يف تنمية املخرجات األكادميية. وع

من ذلك، ومن خالل مراجعتها لألدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، الحظت الباحثة وجود فجوة 
نظرية وعملية يف تناول االدبيات الرتبوية المتالك املعلمني ملهارات فضاءات التعلم واليت أصبحت حاجة  

التعلم املزجي والتعلم اإللكرتوين والتعلم    ملحة من أجل مواكبة التطور يف امليدان الرتبوي، خاصًة مع حتول إىل
 عن بعد. 

 وحتديداً تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية: 
اخلط   - داخل  احلديثة  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  الستخدام  املعلمني  جاهزية  درجة  ما 

 األخضر من وجهة نظرهم؟
 من وجهة نظر املعلمني؟ما درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر  -
هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية  -

 احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر؟
 أهداف الدراسة 

 هتدف الدراسة إىل التعرف على ما يلي: 
التعلم التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات   -

 من وجهة نظرهم.
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 درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني.  -
طبيعة العالقة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة  -

 رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر. 
 الدراسة أمهية 

 تتمثل أمهية الدراسة احلالية من خالل ما يلي: 
، واليت تتمثل يف ما تقدمه من معلومات تبني درجة جاهزية املعلمني الستخدام  األمهية النظرية  -

الذي   األمر  املتعلمني،  درجة كفاءات  رفع  يف  ودورها  احلديثة،  التكنولوجية  التعلم  فضاءات 
الب العديد من  أنظار  التكنولوجية احلديثة  سيؤدي إىل لفت  التعلم  احثني حنو أمهية فضاءات 

والعمل على دراستها واالستفادة من املعلومات من املقدمة يف الدراسة احلالية إلجراء دراسات  
 مشاهبة. 

، واليت تتمثل من خالل ما ستعمد من تقدميه م نتائج ميكن أن يستفيد منها  األمهية العملية  -
مية من أجل تطوير مستوى جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات القائمون على العملية التعلي

التعلم التكنولوجية احلديثة وتطوير مهاراهتم التكنولوجية من أجل توظيفها يف العملية التعليمية  
من أجل رفع كفاءات املتعلمني، ويف تطوير بيئات تعلم قائمة على فضاءات التعلم التكنولوجية  

 مستوى كفاءات املتعلمني. احلديثة القادرة على رفع 
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

: هي جمموعة من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تعمد على متكني  فضاءات التعلم التكنولوجية 
  املتعلمني من املشاركة الفاعلة يف أنشطة التعلم، نظراً لتوفري املناخ التعليمي الغين ابخلربات التكنولوجية املتنوعة، 
ونتيجة توفر املعلم القادر الذي يعمد على تشجيعهم على حتمل مسؤولية تعلمهم، من خالل اإلشراف 

( التعلم  حمتوى  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  أجل  من  الصحيح  التوجيه  وتوجيههم   ,Karraعليهم 
Alrashdan & Wahby, 2021). 

املعلمني اجاهزية  فضاءات  استخدام  املعلمني على  قدرة  التكنولوجية يف عملية  : مستوى  لتعلم 
التعليم والتعلم، واليت تؤثر على استخدامهم الفعال هلا واستعدادهم لتوظيفها يف خمتلف مواقف التعلم؛ نظراً  
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(. وتُعرف إجرائياً أبهنا الدرجة اليت حيصل  Singh & Chan, 2014لفائدهتا يف تعزيز عملية التعلم )
ملعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة املستخدمة عليها املستجيب على استبانة جاهزية ا

 يف الدراسة احلالية. 
هي معتقدات الطلبة حول قدرهتم على القيام مبجموعة من املهام األكادميية التعليمية،  الكفاءات:  

ميياً للوصول إىل والثقة بقدرهتم على جمموعة النشاطات والسلوكيات املرغوبة، وإجناز املعام املكلف هبا أكاد
مستوى متميز من األداء والتحصيل األكادميي وحتقيق أهداف التعلم املرجوة بنجاح )البدرماين وعبد الغفار  

(. وتُعرف إجرائياً أبهنا الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على استبانة درجة رفع كفاءات 2020وغنيم،  
 املتعلمني املستخدمة يف الدراسة احلالية. 

 قة واإلجراءاتالطري
 منهج الدراسة 

عمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة احلالية؛ من أجل حتقيق هدف  
الدراسة واملتمثل يف تعرف درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وعالقتها  

 برفع كفاءات املتعلمني.
 جمتمع الدارسة وعينتها

كون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني العاملني يف املدارس اخلط األخضر خالل الفصل الدراسي  ت
( معلماً ومعلمة من  397. ومت اختيار عينة عشوائية مكونة من )2021/2022األول للعام الدراسي  

 جمتمع الدراسة لغاايت الدراسة احلالية. 
 أدوات الدراسة 

الدراسة   أهداف  املعلمني لتحقيق  جاهزية  درجة  قياس  على  تقوم  استبانة  تطوير  مت  احلالية، 
الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة، وأخرى تقيس درجة كفاءات املتعلمني، وذلك من خالل  

 الرجوع جملموعة من الدراسات السابقة، وعلى النحو التايل.
 ات التعلم التكنولوجية احلديثة أوالً: استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاء
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مت تطوير استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة من خالل 
( فقرة موزعة 26(. وقد تكونت االستبانة بصورهتا األولية من )2019الرجوع إىل دراسة حناوي وجنم )

 ( فقرة.15ة، وجمال الكفاايت ويتكون من )( فقر 15على جمالني: جمال املعتقدات ويتكون من )
 صدق االستبانة  

االستبانة من خالل عرضها على ) التحقق من صدق حمتوى  من ذوي اخلربة  5مت  ( حمكمني 
واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية وأساليب التدريس، حيث طُلب 

الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوحها ومدى تناسبها مع    منهم تقدمي آرائهم حول مستوى مالئمة 
األخذ ابلتعديالت املقرتحة اليت وافق عليها ) إليه، ومت  تنتمي  فأكثر من احملكمني.  80اجملال الذي   )%

( فقرة موزعة على جمالني: جمال املعتقدات ويتكون من  26وبذلك تكونت االستبانة بصورهتا النهائية من )
 ( فقرة.14ة، وجمال الكفاايت ويتكون من )( فقر 12)

 مؤشرات صدق البناء 
فقرة وبني الدرجة  للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل  البناء  الستخراج دالالت صدق 
ببعضها والدرجة الكلية، يف عينة  إليه، وبني اجملاالت  تنتمي  فقرة وارتباطها ابجملال اليت  الكلية، وبني كل 

( معلماً ومعلمة، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 30خارج عينة الدراسة تكونت من )استطالعية من  
 ( واجلدول التايل يبني ذلك.0.85-0.37(، ومع اجملال ) 0.88-0.36مع األداة ككل ما بني )
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 ( 1اجلدول )
 معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية واجملال اليت تنتمي إليه

رقم 
الفقر 

 ة

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 
1 .51** .55** 10 .83** .82** 19 .78** .76** 
2 .87** .83** 11 .67** .69** 20 .70** .69** 
3 .37* .36* 12 .60** .55** 21 .85** .88** 
4 .90** .88** 13 .58** .51** 22 .56** .59** 
5 .73** .67** 14 .86** .86** 23 .85** .36* 
6 .81** .84** 15 .61** .58** 24 .46* .50** 
7 .75** .73** 16 .79** .82** 25 .78** .76** 
8 .51** .53** 17 .71** .68** 26 .84** .84** 
9 .61** .59** 18 .68** .62**    

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **

وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، ولذلك مل  
 يتم حذف أي من هذه الفقرات.

استخراج معامل ارتباط اجملال ابلدرجة الكلية، ومعامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها كما مت  
 واجلدول التايل يبني ذلك. 
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 ( 2اجلدول )
 معامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها وابلدرجة الكلية 

 جاهزية املعلمني الكفاايت املعتقدات 
   1 املعتقدات
  1 **948. الكفاايت

 1 **989. **985. جاهزية املعلمني
 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *

 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **
( أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، مما 2يبني اجلدول )

 يشري إىل درجة مناسبة من صدق البناء. 
 االستبانةثبات 

(  test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 
( معلماً  30بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني على جمموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 ملرتني. ومعلمة، ومن مث مت حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف ا
ومت أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول 

الكلية  3) والدرجة  للمجاالت  اإلعادة  وثبات  ألفا  معادلة كرونباخ  وفق  الداخلي  االتساق  معامل  يبني   )
 واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة. 

 ( 3اجلدول )
 لداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل االتساق ا

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة  اجملال
 0.81 0.88 املعتقدات
 0.84 0.90 الكفاايت

 0.87 0.89 جاهزية املعلمني
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 اثنياً: استبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني
مت تطوير استبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني من خالل الرجوع إىل عدد من الدراسات السابقة 

( ودراسة دوبوفيكي  2015( ودراسة ملحم )Mah & Ifenthaler, 2018مثل دراسة ماه وإفينثالر )
(، وتكون بصورته األولية من جمالني: جمال الكفاءة  Dubovicki & Nemet, 2015ونيميت )

 ( فقرة.12( فقرة، وجمال الكفاءة االجتماعية ويتكون من )12ية ويتكون من )األكادمي
 صدق االستبانة  

االستبانة من خالل عرضها على ) التحقق من صدق حمتوى  من ذوي اخلربة  5مت  ( حمكمني 
واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية وأساليب التدريس، حيث طُلب 

هم تقدمي آرائهم حول مستوى مالئمة الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوحها ومدى تناسبها مع  من
األخذ ابلتعديالت املقرتحة اليت وافق عليها ) إليه، ومت  تنتمي  فأكثر من احملكمني.  80اجملال الذي   )%

( فقرة،  12ية ويتكون من )وبذلك تكونت االستبانة بصورهتا النهائية من جمالني: جمال الكفاءة األكادمي
 ( فقرة.12وجمال الكفاءة االجتماعية ويتكون من )

 مؤشرات صدق البناء 
فقرة وبني الدرجة  للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل  البناء  الستخراج دالالت صدق 

ببعضها   إليه، وبني اجملاالت  تنتمي  فقرة وارتباطها ابجملال اليت  والدرجة الكلية، يف عينة الكلية، وبني كل 
( معلماً ومعلمة، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 30استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )

 ( واجلدول التايل يبني ذلك.0.86-0.50(، ومع اجملال ) 0.85-0.37مع األداة ككل ما بني )
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 ( 4اجلدول )
 كلية واجملال اليت تنتمي إليهمعامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة ال

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 
1 .73** .71** 9 .86** .84** 17 .50** .50** 
2 .73** .72** 10 .59** .59** 18 .64** .58** 
3 .78** .78** 11 .74** .72** 19 .79** .78** 
4 .64** .62** 12 .77** .79** 20 .78** .81** 
5 .66** .62** 13 .79** .80** 21 .60** .53** 
6 .85** .81** 14 .65** .67** 22 .61** .52** 
7 .84** .37* 15 .71** .75** 23 .83** .85** 
8 .84** .82** 16 .54** .52** 24 .57** .55** 

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **

الرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، ولذلك مل  وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت ا
 يتم حذف أي من هذه الفقرات.

كما مت استخراج معامل ارتباط اجملال ابلدرجة الكلية، ومعامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها 
 واجلدول التايل يبني ذلك. 
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 ( 5اجلدول )
 معامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها وابلدرجة الكلية 

 كفاءة املتعلمني  الكفاءة االجتماعية الكفاءة األكادميية  
   1 الكفاءة األكادميية

  1 **826. الكفاءة االجتماعية
 1 **910. **883. كفاءة املتعلمني 

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01إحصائياً عند مستوى الداللة ) دالة  **

( أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، مما 5يبني اجلدول )
 يشري إىل درجة مناسبة من صدق البناء. 

 ثبات االستبانة
(  test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 

( معلماً  30بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني على جمموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 ومعلمة، ومن مث مت حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف املرتني. 

 ومت أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول
الكلية  6) والدرجة  للمجاالت  اإلعادة  وثبات  ألفا  معادلة كرونباخ  وفق  الداخلي  االتساق  معامل  يبني   )

 واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة. 
 ( 6اجلدول )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
 لياالتساق الداخ ثبات اإلعادة  اجملال

 0.75 0.86 الكفاءة األكادميية
 0.71 0.83 الكفاءة االجتماعية

 0.82 0.85 كفاءة املتعلمني 
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 املعيار اإلحصائي: 
ليكرت لتصحيح استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات   مت اعتماد سلم  اخلماسي 

التعلم التكنولوجية احلديثة واستبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني، وذلك إبعطاء كل فقرة من فقراهتا درجة  
واحدة من بني الدرجات اخلمس )مرتفع جداً, مرتفع, متوسط, منخفض, منخفض جداً(، واليت متثل رقمياً 

 ( على الرتتيب، ومت اعتماد املقياس التايل ألغراض التحليل:1، 2، 3، 4،  5)
 قليلة    2.33-1.00من  -
 متوسطة    3.67-2.34من  -
 كبرية   5.00-3.68من  -

 وهكذا
 ومت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية: 

 ( 1احلد األدىن للمقياس )  -(  5احلد األعلى للمقياس )
 ( 3عدد الفئات املطلوبة )          

     5-1            =1.33  
       3 

 (  إىل هناية كل فئة. 1.33ومن مث إضافة اجلواب )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 
احلديثة  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  املعلمني الستخدام  ما درجة جاهزية  األول:  السؤال  ومناقشة  نتائج 

 اخلط األخضر من وجهة نظرهم؟داخل 
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة جاهزية  
املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة نظرهم، واجلدول  

 أدانه يوضح ذلك.
 ( 7اجلدول )

التكنولوجية  املتوسطات   التعلم  احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 
 احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

درجة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب اجملال الرقم  الرتبة 
 التقدير

 متوسطة  793. 2.96 املعتقدات 1 1
 متوسطة  756. 2.84 الكفاايت 2 2
 متوسطة  758. 2.89 جاهزية املعلمني  

(، حيث جاءت  2.96-2.84)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني7يبني اجلدول )
(، بينما جاءت الكفاايت يف املرتبة األخرية  2.96املعتقدات يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ ) 

(، وبلغ املتوسط احلسايب لدرجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم 2.89ومبتوسط حسايب بلغ )
(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل 2.89نظرهم ككل ) التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة 

أن املعلمني يدركون أمهية استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية يف ضوء حقيقة أن التحول حنو خمتلف أنواع 
التكنولوجيا يف   التكنولوجيا قد أصبح حقيقة واضحة يف امليدان الرتبوي. كما ويفهم املعلمون أمهية دمج 

التعلم وهذا ينطوي على تقبلهم هلذه احلقيقة وابلتايل انعكس ذلك اجيابياً على معتقداهتم. عملية التعليم و 
كما وجاء بعد الكفاايت يف املرتبة االخرية وهذا ما يشري إىل ضعف برامج التدريب يف إعداد املعلمني على 

يدان الرتبوي يف السنوات  استخدام فضاءات التعلم والذي يعد من امليادين الرتبوية احلديثة اليت دخلت امل
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األخرية مما يؤكد احلاجة إىل املزيد من الوقت من أجل تصميم وتقدمي برامج تدريبية وبرامج تطوير مهين  
 تتناول مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية.

( يف فلسطني اليت أشارت أبن درجة جاهزية  2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة حناوي وجنم ) 
وميكن معلمي   مرتفعاً.  التكنولوجية كان  التعلم  فضاءات  لتوظيف  احلكومية  املدارس  األساسية يف  املرحلة 

( وجنم  حناوي  دراسة  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  املرحلة  2019القول  من  املعلمني  من  عينة  استخدمت   )
حلالية عينة من معلمي  األساسية اليت ال حتتاج إىل الكثري من املهارات التكنولوجية بينما استخدمت الدراسة ا
 املرحلة الثانوية اليت حتتاج إىل مستوى أعلى من مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية.

وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 كل جمال على حدة، حيث كانت على النحو التايل:

 دات اجملال األول: املعتق
 ( اجلدول  تنازلياً (  8يظهر  مرتبة  ابملعتقدات  املتعلقة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 

 حسب املتوسطات احلسابية
 ( 8اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابملعتقدات مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

املتعة   1 1 حتقق  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 والتشويق يف التعلم للطلبة.

 مرتفعة  901. 3.82

قدرات   3 2 تعزز  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 متوسطة  948. 3.55 الطلبة يف جمال التكنولوجيا ومواكبة تطوراهتا.

للطلبة  8 3 يوفر  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 
 متوسطة  1.130 3.31 إمكانية الوصول إىل املادة التعليمية يف أي وقت.
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

4 12 
أظن أنَّ فضاءات التعلم التكنولوجية حُتقق مرونة وصول 

 متوسطة  1.260 3.16 الطلبة إىل املادة التعليمية من أي مكان.

بزايدة   10 5 تسهم  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 ثقافة الطلبة ومعلوماهتم املعرفية ووعيهم العام.

 متوسطة  1.319 2.94

6 4 

قنوات   توفر  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 
املعلمني،  وبني  وبينهم  أنفسهم،  الطلبة  بني  للتواصل 

املدرسة   وبني  أنفسهم،  املعلمني  أمور  وبني  وأولياء 
 الطلبة. 

 متوسطة  1.245 2.92

دافعية   9 7 يزيد  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أبنَّ  أعتقد 
 متوسطة  1.161 2.74 الطلبة للتعلم. 

أعتقد أن فضاءات التعلم التكنولوجية تسهم يف حتسني   2 8
 متوسطة  1.336 2.72 حتصيل الطلبة الدراسي. 

9 7 
فضاءات   تطبيق  أنَّ  يعمل أعتقد  التكنولوجية  التعلم 

 متوسطة  1.210 2.65 على رفع كفاايت املعلم التقنية والرتبوية. 

أعتقد أن فضاءات التعلم التكنولوجية ُتساعد يف تطوير   5 10
 التعلم الذايت للطلبة. 

 متوسطة  1.387 2.59

11 6 
التعليم   تُعزز  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 

داخل الصف وخارجه من خالل تطبيق أبنشطة متنوعة  
 أشكاله املتنوعة.

 متوسطة  1.265 2.57

12 11 
التغذية   تُقدم  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أرى 

 متوسطة  1.053 2.52 الراجعة بشكٍل مستمر ألطراف العملية التعليمية. 
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة  793. 2.96 املعتقدات  
(، حيث جاءت  3.82-2.52( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني )8يبني اجلدول )

رقم ) التعلم  1الفقرة  والتشويق يف  املتعة  التكنولوجية حتقق  التعلم  فضاءات  أن  "أعتقد  تنص على  واليت   )
بينما جاءت الفقرة رقم )3.82للطلبة" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ ) ها أرى أنَّ ( ونص11(، 

فضاءات التعلم التكنولوجية تُقدم التغذية الراجعة بشكٍل مستمر ألطراف العملية التعليمية" ابملرتبة األخرية  
(. وميكن تفسري هذه  2.96(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال املعتقدات ككل )2.52ومبتوسط حسايب بلغ )

وبرامج تطوير مهين سامهت بشكٍل كبري يف تكوين    النتيجة إىل أن املعلمني قد حصلوا على برامج تدريبية 
معتقدات اجيابية حنو توظيف مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية وهذا ما ظهر من خالل نتائج الدراسة  
احلالية. كما وتعمل املساقات اجلامعية على تنمية االجتاهات واملعتقدات االجيابية حنو توظيف التكنولوجيا 

التعلم إذ تدرك كليات الرتبية يف خمتلف اجلامعات احلكومية واخلاصة أمهية االجتاهات على يف عملية التعليم و 
األمناط السلوكية للمعلمني وهذا ما جيعلها تركز على تغيري االجتاهات السلبية لدى املعلمني واملعلمات وغرس 

 جودة التعليم املقدم للطلبة.معتقدات اجيابية حول الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه التكنولوجيا يف رفع 
 اجملال الثاين: الكفاايت

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاايت مرتبة تنازلياً حسب   (9يبني اجلدول ) 
 .املتوسطات احلسابية 

 ( 9اجلدول )
 تنازلياً حسب املتوسطات احلسابيةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاايت مرتبة 

املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

1 17 
أمتلك القدرة إدارة امللفات يف جهاز احلاسوب، مثل  

 متوسطة  1.172 3.45 نسخ امللفات ونقلها وحذفها.
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

2 18 
عن  ابلبحث  اليوتيوب  موقع  استخدام  أستطيع 

 متوسطة  1.103 3.34 الفيديوهات وعرضها وحتميلها. 

للمراسالت   23 3 اإللكرتوين  الربيد  استخدام  أستطيع 
 وإرفاق امللفات. 

 متوسطة  1.082 3.30

ورفع   13 4 وحتميل  اإلنرتنت  شبكة  أتصفح  أن  أستطيع 
 متوسطة  1.116 3.27 امللفات فيها.

شبكات   15 5 استخدام  على  القدرة  التواصل امتلك 
 متوسطة  1.249 2.80 االجتماعي كالفيس بوك أو تويرت.

6 21 
-MSأستطيع استخدام برانمج معاجل النصوص )

Word). 2.73 1.274  متوسطة 

-MSأستطيع استخدام برانمج العروض التقدميية ) 22 6
Powerpoint). 

 متوسطة  1.121 2.73

والبحث أستطيع البحث من خالل حمركات البحث   16 8
 متوسطة  1.414 2.67 املتقدم يف شبكة اإلنرتنت.

النوافذ   19 9 للتعامل مع نظام  امتلك املهارات األساسية 
(Windows). 2.60 1.138  متوسطة 

10 14 
التعلم   فضاءات  إطار  يف  نظرية  معرفة  امتلك 

 متوسطة  1.248 2.58 التكنولوجي.

احلوار يف شبكة  أستطيع استخدام املنتدايت ومواقع   24 10
 اإلنرتنت. 

 متوسطة  1.381 2.58
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

12 25 
اإللكرتونية   اجلداول  برانمج  استخدام  أستطيع 

(MS-Excel). 2.58 1.151  متوسطة 

على  26 13 االفرتاضية  الصفوف  برامج  استخدام  أستطيع 
 شبكة اإلنرتنت. 

 متوسطة  1.239 2.57

)كتابة،   20 14 احملادثة  برامج  استخدام  وصوت،  أستطيع 
 متوسطة  1.072 2.52 وفيديو( يف شبكة اإلنرتنت. 

 متوسطة  756. 2.84 الكفاايت  
(، حيث جاءت  3.45-2.52)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني9يبني اجلدول )

إدارة امللفات يف جهاز احلاسوب، مثل نسخ امللفات  17الفقرة رقم ) القدرة  ( واليت تنص على "امتلك 
( ونصها 20(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.45ونقلها وحذفها" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )
و( يف شبكة اإلنرتنت" ابملرتبة األخرية ومبتوسط "أستطيع استخدام برامج احملادثة )كتابة، وصوت، وفيدي

(. وميكن تفسري هذه النتيجة  2.84(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاايت ككل )2.52حسايب بلغ )
إىل أن كفاايت فضاءات التعلم التكنولوجية حتتاج إىل الكثري من الوقت من أجل تنميتها يف نفوس املعلمني  

على توظيف التكنولوجيا املتقدمة يف خمتلف جوانب عملية التعليم والتعلم. كما  إذ تعتمد هذه الفضاءات  
وأن هذه الكفاايت حتتاج إىل الكثري من الوقت من أجل أن تتطور لدى املعلمني إضافًة إىل أهنا تتطلب  

للمعلمني. كما وأن كفاايت استخدام فضا التطوير املهين  ءات املشاركة يف خمتلف الربامج اليت تستهدف 
التعلم التكنولوجية ينبغي أن تبدأ منذ برامج إعداد املعلمني وهذا ما يعين أن على كليات الرتبية تغيري خططها  
الدراسية املقدمة للمعلمني والطلبة من أجل جعل توظيف فضاءات التعلم التكنولوجية ممارسة يومية يقوم هبا 

 املعلمون خالل تدريسهم.
( اليت أشارت أنَّ كفاايت املعلمني واجتاهاهتم  2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة حناوي وجنم )

( تتفق مع األدبيات الرتبوية اليت تناولت 2019كانت مرتفعة. وميكن القول أن نتيجة دراسة حناوي وجنم ) 
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تناو  فإن الدراسة احلالية  التعلم  اجتاهات وكفاايت املعلمني اإللكرتونية. ومع ذلك،  لت مهارات فضاءات 
التكنولوجية وهو مفهوم جديد مل يتم تناوله ابلشكل الكايف يف األدبيات الرتبوية نظراً حلداثة هذا املفهوم 
وعدم اطالع املعلمني واملعلمات ابلشكل الكايف على مهارات فضاءات التعلم مما أدى إىل أن يكون مستوى  

 كفاايهتم يف تلك املهارات متوسطة.
 ئج ومناقشة السؤال الثاين: ما درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني؟نتا

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة رفع كفاءات  
 .املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني، واجلدول أدانه يوضح ذلك

 ( 10اجلدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر  

 املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

االحنراف   املتوسط احلسايب اجملال الرقم  الرتبة 
 درجة التقدير املعياري

 متوسطة  733. 3.21 األكادمييةالكفاءة  1 1
 متوسطة  715. 3.20 الكفاءة االجتماعية 2 2
 متوسطة  706. 3.21 كفاءة املتعلمني   

(، حيث جاءت  3.21-3.20)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني10يبني اجلدول )
(، بينما جاءت الكفاءة االجتماعية  3.21الكفاءة األكادميية يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ )

(، وبلغ املتوسط احلسايب لدرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل 3.20يف املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )
(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن املعلمني واملعلمات  3.21اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني ككل ) 

لديهم الدراية واملعرفة الكافيات حول دور التكنولوجيا املهم يف رفع خمرجات عملية التعليم والتعلم سواءٌ من 
  حيث تصميم املناهج الدراسية أو إجياد بيئة مدرسية مناسبة متكن املعلمني من توظيف التكنولوجيا ابلشكل

 األمثل من أجل رفع جودة عملية التعليم والتعلم. 
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وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 كل جمال على حدة، حيث كانت على النحو التايل:

 اجملال األول: الكفاءة األكادميية
احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة األكادميية مرتبة املتوسطات   (11يظهر اجلدول )

 .تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 
 ( 11اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة األكادميية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة  912. 3.78 ميتلك الطلبة اإلرادة لتحقيق النجاح األكادميي.  1 1
 مرتفعة  943. 3.73 يستطيع الطلبة تطبيق ما تعلموه خارج املدرسة.  2 2

ابملهمات  3 3 النجاح  على  القدرة  الطلبة  ميتلك 
 مرتفعة  1.038 3.72 األكادميية التنافسية. 

4 7 
الدراسية  تسليم واجباهتم  القدرة على  الطلبة  ميتلك 

 متوسطة  1.166 3.56 يف الوقت املناسب.

الرئيسية يف   9 5 النقاط واألفكار  الطلبة حتديد  يستطيع 
 مادة التعلم.

 متوسطة  1.129 3.55

اجليد   6 6 االستعداد  على  القدرة  الطلبة  ميتلك 
 لالمتحاانت.

 متوسطة  1.172 3.45

 متوسطة  1.116 3.27 يستطيع الطلبة أداء مهام التعلم اليت يتم طلبها منهم.  5 7

التعامل مع حمتوى التعلم   4 8 ميتلك الطلبة القدرة على 
 متوسطة  1.234 2.86 الصعب.
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

9 12 
يستطيع الطلبة كتابة مقاالت وتقارير قصرية بشكٍل 

 متوسطة  1.219 2.73 مستقل.

اجليد ميتلك   8 10 والتنظيم  التخطيط  على  القدرة  الطلبة 
 ملادة التعلم. 

 متوسطة  1.414 2.67

بكفاءة ابستخدام  10 11 املعلومات  إجباد  الطلبة  يستطيع 
 متوسطة  1.138 2.60 خمتلف حمركات البحث. 

 متوسطة  1.265 2.57 يستطيع الطلبة تقييم نتائج تعلمهم بصورة مستقلة.  11 12
 متوسطة  733. 3.21 األكادمييةالكفاءة   

(، حيث جاءت  3.78-2.57)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني11يبني اجلدول )
( واليت تنص على "ميتلك الطلبة اإلرادة لتحقيق النجاح األكادميي" يف املرتبة األوىل ومبتوسط 1الفقرة رقم )

( ونصها "يستطيع الطلبة تقييم نتائج تعلمهم بصورة  11(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.78حسايب بلغ )
(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاءة األكادميية  2.57لغ )مستقلة" ابملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب ب

(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن استخدام التكنولوجيا على خمتلف أنواعها ينمي لدى  3.21ككل )
الطلبة مفهوم االستقاللية وجعل عملية التعلم حمورها الطلبة وليس املعلم إذ إن التكنولوجيا تقدم الوسائل 

من أجل اعتماد املتعلمني على انفسهم يف احلصول على حمتوى التعلم وهذا ما يفتح هلم آفاقاً  الضرورية  
جديدة يف رفع مستوى كفاءهتم األكادميية. إضافَة لذلك، فإن املناهج الدراسية تركز يف معظم جوانبها على  

احلالية إذ يعتقد املعلمون  رفع الكفاءة األكادميية لدى الطلبة وهذا ما ظهر بشكل واضح يف نتائج الدراسة
والنظام الرتبوي بشكل عام أن كفاءة املتعلمني هي املقياس الرئيسي جلودة التعليم وهذا ما جيعلهم يركزون 

 على هذا اجلانب. 
 اجملال الثاين: الكفاءة االجتماعية
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جتماعية مرتبة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة اال (12يقّدم اجلدول ) 
 .تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 

 ( 12اجلدول )
املتوسطات  حسب  تنازلياً  مرتبة  االجتماعية  ابلكفاءة  املتعلقة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 

 احلسابية

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

إيذاء  يُعرب   16 1 دون  وإحباطهم  غضبهم  عن  الطلبة 
 اآلخرين.

 متوسطة  945. 3.67

زمالئي   15 2 من  بسهولة  ابلذعر  الطلبة  ُيصاب  ال 
 املندفعني.

 متوسطة  1.071 3.66

 متوسطة  966. 3.62 ميتلك الطلبة القدرة على التواصل غري اللفظي.  24 3

يتكيف الطلبة مع بعضهم البعض بغض النظر عن   23 4
 متوسطة  1.079 3.60 الفروق فيما بينهم.

 متوسطة  948. 3.55 يشارك الطلبة ابألنشطة بفاعلية.  17 5

يُدافع الطلبة عن حقوقهم واحتياجاهتم على النحو  14 6
 متوسطة  1.115 3.39 املناسب. 

7 21 
التفاوض والتوصل إىل تسوية   الطلبة قادرين على 

 متوسطة  1.283 3.17 بشأن العديد من األمور. 

مسامهة   18 8 ويسامهون  املناقشات  يف  الطلبة  يشارك 
 واضحة يف موضوع النقاش.

 متوسطة  1.311 2.96

وتفضيالهتم   13 9 رغباهتم  عن  بوضوح  الطلبة  يُعرب 
 ويفسرون سلوكياهتم.

 متوسطة  1.283 2.93
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة  1.336 2.72 يتكيف الطلبة بسهولة وسرعة. 19 10

11 20 
ويطلبون يُعرب   ابآلخرين  اهتمامهم  عن  الطلبة 

 متوسطة  1.248 2.58 املعلومات من اآلخرين.

 متوسطة  1.381 2.58 ال يعمد الطلبة على لفت االنتباه إىل أنفسهم. 22 11
 متوسطة  715. 3.20 الكفاءة االجتماعية  

(، حيث جاءت  3.67-2.58( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني )12يبني اجلدول )
( واليت تنص على "يُعرب الطلبة عن غضبهم وإحباطهم دون إيذاء اآلخرين" يف املرتبة األوىل  16الفقرة رقم )

لبة عن اهتمامهم ( ونصامها "يُعرب الط22، و20(، بينما جاءت الفقراتن رقم ) 3.67ومبتوسط حسايب بلغ )
ابآلخرين ويطلبون املعلومات من اآلخرين"، و"ال يعمد الطلبة على لفت االنتباه إىل أنفسهم" ابملرتبة األخرية  

(. وميكن  3.20(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاءة االجتماعية ككل ) 2.58ومبتوسط حسايب بلغ )
طلبة تتطلب التواصل والتفاعل مع اآلخرين بشكل كبري  القول يف هذا الصدد أن الكفاءة االجتماعية لدى ال

وهذا ما ال تتيحه بيئات التعلم اإللكرتوين واليت حتدد من التفاعل االجتماعي بني املعلم والطلبة وبني الطلبة 
أنفسهم مما ال ينمي الكفاءات االجتماعية. إضافًة لذلك، فإن استخدام التكنولوجيا يف التعليم يشجع الطلبة 

االستقاللية الذاتية كمتعلمني وهذا ما جيعلهم يعتمدون على أنفسهم يف خمتلف مهامهم األكادميية مما   على
يضعف مستوى تواصلهم مع الزمالء واألقران والذين يقدمون بدورهم خربات تفاعل اجتماعي ميكن من  

 خالهلا تنمية هذا اجلانب لدى الطلبة. 
 

 
(  α  ≤ 0.05د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) نتائج ومناقشة السؤال الثالث: هل توج

املتعلمني   التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات  التعلم  بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 
 داخل اخلط األخضر؟  
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 لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج معامل ارتباط بريسون بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام 
(  13فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر، واجلدول )

 يوضح ذلك.
 ( 13اجلدول )

التكنولوجية احلديثة  التعلم  للعالقة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات  معامل ارتباط بريسون 
 ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر

 الكفاءة األكادميية  
الكفاءة 

 كفاءة املتعلمني  االجتماعية

 **913. **907. **875. معامل االرتباط ر املعتقدات
 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 397 397 397 العدد
 **935. **895. **930. معامل االرتباط ر الكفاايت

 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية
 397 397 397 العدد

 **942. **918. **922. معامل االرتباط ر جاهزية املعلمني
 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 397 397 397 العدد
 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *

 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **
إحصائياً بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام  ( وجود عالقة إجيابية دالة 13يتبني من اجلدول ) 

فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر. وميكن تفسري هذه  
النتيجة أن توظيف املعلمني لفضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ينسجم مع اهتمامات الطلبة ورغبتهم يف 

فاعلية املعلمني يف توظيف فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة يعين زايدة قدرهتم يف    التعلم. كما وأن زايدة
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واليت   التواصل االجتماعي  مواقع  وتوظيف  والفيديوهات  املتعددة  الوسائط  التعلم ابستخدام  تقدمي حمتوى 
أنفسهم يفضلون احلصول عل الطلبة  للطلبة يف الوقت احلايل. كما وأن  ى حمتوى  أصبحت املصدر األول 

التعلم ابستخدام التكنولوجيا إذ يتيح هلم ذلك االطالع على ذلك احملتوى إّما من خالل اهلواتف النقالة او 
احلواسيب احملمولة ويف الوقت الذي يرغبون به بدون احلاجة إىل االلتزام بوقت معني للحصول على حمتوى 

كادميية بشكٍل خاص إذ إن املتعلم يكون أكثر رغبة  التعلم. ويؤثر ذلك اجيابياً على كفاءاهتم من النواحي األ
يف احلصول على حمتوى التعلم إذ كان قادراً على الوصول لذلك احملتوى ابلطريقة املفضلة ابلنسبة له. وألن  
الطلبة يف الوقت احلايل تعاملوا مع الوسائل التكنولوجية منذ نعومة أظفارهم وأصبحوا يستخدموهنا بشكٍل 

يف خمتلف جوانب احلياة، فإن تقدمي خربات التعلم بواسطة هذه الوسائل سوف ينعكس اجيابياً    يومي وروتيين
على كفاءاهتم األكادميية وهذا ما يثبت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجة استعداد املعلمني الستخدام 

توظيف املعلمني للتكنولوجيا   فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وبني الكفاءة األكادميية للطالب. كما وأن
يقدم للطلبة فرص التفاعل االجتماعي االفرتاضي والذي يقوم على مشاركة اخلربات الذاتية وتبادل املعلومات 
واملعارف مع اآلخرين دون احلاجة إىل اإلفصاح عن هوية من يقوم بعملية التواصل. ويؤكد ذلك على أن  

نب يف حياهتم واحلصول على نصائح وخربات من اآلخرين وهذا الطلبة يستطيعون التحدث عن خمتلف اجلوا
 ما ينمي كفاءهتم االجتماعية. 

 التوصيات
 يف ضوء النتائج توصي الدراسة مبا يلي: 

العمل على تقدمي دورات تدريبية وبرامج تطوير مهين تنمي درجة جاهزية املعلمني الستخدام   -
ألن الدراسة احلالية قد أشارت أن مستوى جاهزية  فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة نظراً 

 املعلمني كانت متوسطة. 
ربط جوانب استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ابجلوانب الشخصية لدى الطلبة   -

 مثل زايدة مستوى مفهوم الذات األكادميي والفاعلية الذاتية األكادميية لديهم. 
ج - درجة  تتناول  مستقبلية  دراسات  التعلم إجراء  فضاءات  الستخدام  املعلمني  اهزية 

 التكنولوجية احلديثة مع املتغريات السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة. 
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Abstract 

The study aimed to define the readiness degree of teachers' for using 

modern technological learning spaces and its relationship to the enhancement 

of learners' competency. The study sample consisted of (397) school teachers 

in the Green Line selected randomly. To achieve the study objectives, a 

questionnaire was used. The results found that readiness degree of teachers' 

for modern technological learning spaces and that the degree of enhancement 

of learners' competency were moderate. The study found a statistically 

significant correlation between that readiness degree of teachers' for modern 

technological learning spaces and the enhancement of learners' competency. 

In light of the results some recommendations were provided. 

Keywords: Technological Learning Spaces, Learners' Competency, 

Teachers' Readiness, Green Line. 
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 التطور النوعي خلدمات التعليم عن بُعد داخل اجلامعات واملعاهد العليا يف دولة ليبيا 
 "دراسة يف جغرافية اخلدمات" 
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          2021/ 09/ 26اتريخ القبول:                     2021/ 09/ 10: االرسال اتريخ 

 ملخص: 
عد  داخل اجلامعات واملعاهددد يهدف هذا البحث اىل توضيح التطور النوعي خلدمات التعليم عن ب  

العليددددا ل دولددددو ليبيددددا وذديددددد م ددددتوم هددددذي املوف ددددات التعليليددددو مددددن  يددددث تو  هددددا لللندددداه  والت نيددددات 
كلددا افددتخده ل هددذا البحددث  .واآلالت املختلفددو الددق ذ ددض العددب  املطلددوا للتعلدديم ا ل دد ويواألجهدد   

املددنه  الويددفي املتبدد  لويددت هددذا التطددور مددن عدمددامل هي ددا افددتخداه املددنه  التحليلددي ل تف دد  وذليددل 
الف مددن  يددث الن ددا املختلفددو بددء هع ددال هييددو التدددريع اجلددامعي واملعاهددد العليددا وتبيددا  افددباا االخددت

اب ضددا و اىل افدددتخداه هدوات جللدد  البيدداةت املطلوبددو ه هدددا .الددب و وال بددوا اددذا النددوا مدددن همددواا التعلدديم
صددعوبو الويددوا اىل  تلدد  العينددو ل كددل لتوزي  االفددتبامو ا ل  وميددو علددت اددب ات التوايددل االجتلدداعي مل 

كامددف اعلددت م ددبو ل افددتخداه التعلدديم عددن  يددث  .الددبالدمل ب ددبا االاددتباكات الددق  دددلف ل هددذي الفدد  
ع دددو هييدددو تددددريع بن دددبو  23بعدددد ت لدددف ل جامعدددو فدددبها  يدددث بلدددا عددددد امل دددتخدمء  يهدددا  دددوا  

%  بينلددا اب دددي  12.5مددا م ددبتا  12% ل  ددء كامددف الن ددبو الددق تليهددا جامعددو مصددباتا بنحددو 23.9
% وجامعددو املب ددا 8.3% وجامعددو ال اويددو 9.3الن ا تفب ف بن ا مت اربددو بددء جامعددو  يدديلاتا  ددوا  

% همدددا جامعدددو ال يتومدددو وبن دددازا وفدددبت وعلدددب املختدددار   امدددف م دددبهم 5% وجامعدددو بدددبابلع  دددوا  6
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% مدددن 1% مدددن  اددم العيندددومل امددا املعاهدددد العليددا   امدددف متعادلددو الن دددبو بنحددو 4اىل  2مت اربددو مدددا بددء 
  .د  إل  وميو مفب   96امجا   ام العينو العشوائيو البالا عددها 

 وفائل ا تصاا احلدي و.  -التعليم الت ليدا -اخلدمات التعليليو  -التعليم ا ل  وي: املفتاحيةكلمات ال
  مقدمة: 
تعددد اخلدددمات التعليليددومل مددن ههددم اخلدددمات املوجهددو لل دد ا  ابلدرجددو األوىلمل أل ددا ت ددن األ ددباد مددن      

احليددا  ب فددال مل  دددالتعليم هددو البكيددد   األفافدديو لت ددده وتطدددور ا تلعددات وهدددو أتديددو هدوارهددم االجتلاعيدددو ل 
هفددددات التنليددددومل ولتح يددددض تعلدددديم متطددددور ويلددددل بلو ددددات الدولددددو ل تددددو   ال ددددوادر وا بددددارات العلليددددو 

 ه(  2020مل   واد ) واملتخصصو ل كل ا االت.
 ظهب التعليم ا ل دد وي الددذا يعتدديل مددن ههددم التطبي ددات الت نولوجيددو ل  دداا التعلدديم وببائ ددا  يددث   ددن 
ال وا هما    ل النلوذج اجلديد الذا يعلل علت ت ي  الش ل ال امددل للتعلدديم الت ليدددا ابملوف ددو التعليليددو 

امل دددتلب وتددددريا امل ح  دددء ل مجيددد  ا ددداالت ليهدددتم ابلتعلددديم التعددداوي العددداملي والتعلددديم امل دددتلب والتددددريا 
التعليليدددو والعلليدددومل و دددد امشدددب التعلددديم ا ل ددد وي بشددد ل فدددبي  اىل احلدددد الدددذا جعدددل الدددبعو يتو ددد  همدددا 
في و  األفلوا األم ل واألك ب امتشاراً للتعليم والتدريا ل امل ت بل ال بيددامل ملددا لددا  وائددد وديدد ات عيددد  

  ل مش لو االمفاار املعبل والطلا املت ايد علت التعليممل كلا همددا ي دداعد ل  ددل تتل ل ل هما ي اعد ل
مش لو ازد اه احملاضبات إذا ما افتخده بطبي و التعليم عن ب عد وتوفي    بص ال بوا ل التعلدديم والددتل ن 

 ددبو املتعللددء مددن تدددريا العدداملء وأتهدديلهم دو  تددبو هعلددااممل وتعلدديم رابت البيددوت دددا ي دداهم ل ر دد  م
واملتعللات وال  ال علت األميو كلا هما ي تيح إم اميو التعلم ل ها و ف وها م ا  للدرجددو الددق ت ددل عددن 

بددددار  )د مددددن  عاليددددو الددددتعلم بدرجددددو كب  .اجلامعددددات وال ليددددات الددددق ت ددددده هددددذا النددددوا مددددن التعلدددديم وي يدددد 
 (.2015مل
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 مشكلة البحث: 
ا ل دد وي وا عدداً ال  دداا لنفيددا هو االلتفدداف مددن  ولددا واالفددتلبار ل تطبيددض مظددم التعلدديم ل د هيبح التعليم 

 (.2019ملابيت)الت ليديو دا فيحدث  او  بء املخبج النهائي لعلليو التعليم )الطالا( وبء ه با ا.
 : ناًل عليا  ددت مش لو الدرافو ل الت اؤالت التاليو وب  
 ا ل  وي؟ للتعليم تد عنا هفباا هناو هل -1
 العليا؟ ومعاهدة جامعاتنا داخل ا ل  وي للتعليم افتخدامنا من  وائد هيوجد -2
 هل يوجد معو ات ويعوابت تواجا األفتاذ اجلامعي والطالا عند افتخداما اذا النوا من التعليم؟-3

 الفرضيات: 
ل  وي مددن ضددلنها عددده ويددوا الطددالا هناو عد  هفباا تد عنا اىل التوجا حنو هفلوا التعليم ا  -1

 .مبختلت فنوات درافتهم اىل م بات جامعاهتم ومعاهدهم العليا

 .للتعليم ا ل  وي عد   وائد علت ابحيو الطلبو اجلامعيء وذوا اال تياجات اخلايو  -2

الدولددو هندداو معو ددات ويددعوابت تواجددا التعلدديم ا ل دد وي خايددو ل تددل األزمددات الددق تعدداي منهددا  -3
 واملتل لو ل ام طاا ال هبابل وضعت اب ات التوايل االجتلاعي.

: تتلحور ه يو البحث ل توضيح كيفيو افتخداه التعليم ا ل  وي و تو   املاد  العلليو لطالا أمهيته 
 اجلامعات واملعاهد العليا. 

لأهدافه:   العليا  واملعاهد  اجلامعات  منها  تعاي  الق  املشاكل  التعليم   توضيح  اعتلاد  ل   ب   ليبيا 
 ا ل  وي وتطبي ها ل مجي  كلياهتا وه  امها العلليو. 

 جماالت البحث:
 ه.  2019/ 23/06ه اىل غايو  30/04/2019من اجملال الزمين: 
 خمتلت اجلامعات واملعاهد العيا داخل ليبيا. اجملال املكاين: 
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البشري:   بنحو  اجملال  عينو عشوائيو  العليا    96اخت ت  واملعاهد  اجلامعات  تدريع مبختلت  ع و هييو 
 داخل ليبيا. 

املتبعة:  واالعتلاد  املنهجية  ب عد  عن  التعليم  مشاكل  ويت  ل  الويفي  املنه   علت  االعتلاد  علت   مت 
 املنه  التحليلي ل ذليل آرال  لوعو من هع ال هييو التدريع ابجلامعات واملعاهد العليا ل ليبيا. 

 دولة ليبياسابقة: من خارج الدراسات ال
 الطبيو  العلوه تدريع ل ا ل  وي التعليم افتخداه مطالا) بعنوا  (مل2009مل  الشهباي)لد  درافو   ل -1

 العلددددوه تدددددريع ل ا ل دددد وي التعلددديم افددددتخداه مطالددددا بتحديددددد درافدددتا اهتلددددف مل(العددددا  ابلتعلددديم
 التعليليددو  والبييددو  مل التدددريع هييددو  ع ددو مل املددنه  مل املددتعلم  ل تو بهددا الواجددا العددا  ابلتعلدديم الطبيعيددو 
 ابلتعلددديم الطبيعيدددو  العلدددوه تددددريع ل ا ل ددد وي التعلددديم افدددتخداه مطالدددا ه يدددو  درجدددو  علدددت والتعدددبف
 التعليليو( والبييو  التدريعمل هييو  ع و مل املنه  مل املتعلم)  ل تو بها الواجا العا 

ل درافدددتها عدددن )دور مدددديبا املددددارت ال امويدددو ل توتيدددت (مل  2017مل كلدددا هادددارت ) عبدددد البدددارا   -2
الددتعلم ا ل دد وي مددن وجهددو مظددب املعللددء مبحا ظددو العايددلو علددا (مل إىل التعددبف علددت دور مددديبا 
املدارت ال امويددو ل توتيددت الددتعلم ا ل دد وي مددن وجهددو مظددب املعللددء مبحا ظددو العايددلو علددا مل ومدد  

ب و اجلددنعمل واملوهدددل العللددديمل والتخصدددامل وال ددلطو املشدددب ومل وعددددد فدددنوات اخددتالف وجهدددات النظددد 
اخلدديل مل وهتهددبت الدرافددو ل متائاهددا ه  دور توتيددت مددديبا املدددارت ال امويددو للددتعلم ا ل دد وي مددن 
وجهو مظب املعللددء مبحا ظددو علددا  كددا  متوفددطاً علددت الدرجددو ال ليددومل وجددالت  دداالت االفددتبامو ل  

 .متوفطاً  كا و ا االت
ل هببو تا الق ذلل عنوا  )مدم امددتالو مدرفددي الل ددو العببيددو ل العددبا  (مل  2018مل  اما )الفهداوا-3

ل فاايت التعليم ا ل  وي ومعو ات افتخدامها(مل   د تويلف الدرافو إىل العديددد مددن النتددائ  منهددا: ا  
االل  وميددو جددالت متوفددطومل ل  ددء كددا   درجددو امددتالو مدرفددي الل ددو العببيددو ل العددبا  ل فدداايت التعلدديم
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ت يدديم املدرفددء ملعو ددات التعلدديم االل دد وي مبتفعددومل وهويدددف الدرافددو بعديددد مددن التويدديات ه هددا: تدددو   
االتصدداا هلنددال افددتخداه منظومددو التعلدديم االل دد وي واحلددد مددن ام طاعهددامل و إعددداد بددبام  ت ويددو لللدرفددء 

 وتدريبهم .
 يم: املصطلحات واملفاه

 والشدددب ات كاحلافدددا احلدي دددو  االتصددداا آليدددات ابفدددتخداه للتعلددديم ببي دددو  هدددو : اإللكييي وين التعلييييم -1
 وبصددور  ت لفددو  وه ددل و ددف أبفددبا لللتعللددء املعلومددات إيصاا هجل من  وا م مف  املتعدد   والوفائط

 مل(ه 2019مل ابيت).املتعللء هدال وت ييم و يات وضبطها  التعليليو   العلليو  ادار  من ت ن
 مدددن املتعددددد  ووفدددائطا وادددب اتا احلافدددا ابفدددتخداه تعلدددم ببي دددو  وهدددي: احلديثييية االتصيييال وسيييا ل -2

 لللدددتعلم املعلومددو  إيصدداا ل ت دددتخده إل  وميددو  وم تبددات  ددث وآليدددات ورفددوماتمل ويددور مل يددوت
 (ه 2009مل مصطفت). ائد  وهكيل جهد وه ل و ف أب صب

االتصاا بء املعلم والطالا ل  اعو الدرت   ا جدوا درافي حمدد وتددو   : هو التعليم التقليدي-3
خدمو التعليم لعدد كبدد  مددن األ ددباد يددتم ت  دديلهم اىل  لوعددات متعدددد  ابفددتخداه وفددائل وهدوات خمتلفددو 
ل ببيعتهددا وم وةهتددا وذلددا ل م ددا  مددا ضددلن مو دد  ج ددبال معددءمل يلت ددي  يددا اجلليدد  ل زمددن مددامل يددتم 

 مل(ه  2015ملمح   ) يدي ودولتا م ب اً.ذد
 التعليم عن بُعد: فوا دأواًل: 

زايد  إم اميدددو االتصددداا بدددء الطلبدددو  يلدددا بيدددنهم وبدددء الطلبدددو واملدرفدددو و امل دددا و ل وجهدددات النظدددب  -ه
 .املختلفو للطالا وفهولو الويوا اىل املعلم وإم اميو ذويب ببي و التدريع

 .االفتلباريو ل الويوا اىل امل برات وعده االعتلاد علت احل ور الفعلي -ا
 فددهولو وتعدددد بددب  ت يدديم تطددور الطالددا والت ليددل مددن األعبددال ا داريددو ابلن ددبو لع ددو هييددو التدددريع. -ج
 (ه  2016ملمح    )
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الدرافدديو( واملبومددومل ولددا ال دددر  علددت  هددو علدد  بددء املدد ااي الت ليديددو ل املعاهددد العليددا واجلامعددات )الفصددوا  
افددددتيعاا عدددددد كبدددد  يفددددو  األعددددداد الددددق ت ددددتوعبها اجلامعدددداتمل ولدددديع هندددداو موامدددد  هو  ددددواج  لل بددددوا  

 مل  (ه 2015ملفامي )م هو وتائفهم .كاألعلار هو درجاهت
 اثنياً: أشكال التعليم اإللك وين: 

ادددددهد ع دددددد ال لامينيددددات افدددددتخداه األ دددددباص  CD -:ابفدددددتخداه األ ددددباص املد دددددو  الشييييكل ا ول: 
ل التعلدديم غدد  همددا كددا  ين صددها التفاعددل بددء املدداد  واملددتعلم مظددباً للتطددورات الددق  دددلف   ددد  CDاملد ددو 

تفاعددل ااتلل هذا النلط  يلددا بعددد علددت بددبام  تعليليددو يددللف بطبي ددو ذكيددومل وتعدد  كللددو  ذكيددو  وجددود 
 للددو ل اجتدداهء بددء الدديلةم  والطالددا الددذا ي ددتخدمامل و  ددن اعتلدداد هددذا الددنلط مددن التعلدديم كصددور  م

 مل(ه  2009  ملمصطفت )ألفاليا التعليم الت ليديو.
ال تدداا هو ال تيددا هو ها مطبددوا  -: التعليم اإللك وين ابسييتخدام الكتييل اإللك ونييية  الشكل الثاين: 

إل  وميو و  ن توزيعا إل  ومياً عن ببيددض ا م مددف واليليددد ا ل دد وي والن ددل  بش ل عاه يوجد علت هييو 
املبااب للللفات هو الن ل علت ها من الوفائط التخ ينيو املختلفو ويددتم  ددبال  هددذي ال تددا علددت الشااددات 

  .اخلايو ابل لبيوتب
 -ا م على استخدام اإلن نت: التعلم اإللك وين ابستخدام اإلن نت أو التعلم الق: الشكل الثالث

ل هذا النوا من التعليم ت وه املوف و التعليليو بتصليم مو   خاص هبا وملواد هو ببام  معينو اا وي ددلح  
حملاضددب و دددض هددذا الددنلط مددن التعلدديم لللتعللدددء ابالتصدداا مددن منددازام ابل ليددو ومتابعدددو دروفددهم ومنا شددو ا

 (ه  2009 ملمصطفت ).  جداوا زمنيو حمدد .
 اثلثاً: املعوقات والصعوابت اليت تواجه التعليم عن بُعد:

ضدددعت  ددددرات الطدددالا علدددت افدددتخداه احلافدددوا وابلتدددا  تع دددبهم ل الويدددوا اىل املعب دددو مدددن خدددالا  -ه
 .التعليم ا ل  وي
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 .ا ل  ويبطل فبعو االتصاا بشب و ا م مف دا ي لل من جود  وكفال  التعليم  -ا
 .عده وجود هجه    افوا لدم املتعللء هو عده تو ب اب و ا م مف -ج
الت لفددو الباهظددو ملتطلبددات التعلدديم ا ل دد وي والددق تت ددلن جتهيدد  خمتدديلات  افددوا واالتصدداا بشددب و  -د

 .ا م مف ويناعو اليل يات املنافبو لذلا
 ه(  2019ملابيت).تتنافا م  هذا النلط من التعليم اتعده  در  اجلهات املعنيو علت تو   م بر  -ج

 : حتليل النتا جرابعاً 
  جمعة من اإلستبانة اإللك ونية: حتليل البياانت املُ 

اب ات  مفبد  وزعدددددددددددددددددددف علت  96( يت ح ه  إمجا  عدد العينو  وا   1من خالا حمتوايت اجلدوا )
اخلايو   االجتلاعي  ليبيا  التوايل  دولو  داخل  العليا  واملعاهد  اجلامعات  مبختلت  التدريع  هييو  أبع ال 

عاليو  وا    الذكور  م بو  م بتهن  وا     81.25 يث كامف  بل ف  الق  ا ةث  بن بو  م ارمو   %
% هوالل اللذين فا وا بش ل كب  ل إرفال  واعد التعليم العا  مبختلت ختصصاتا و االتا    18.75

 يلال لعد  فنوات ل ا اا األكاد ي والبحث العللي . من هكفال وخ
 ( يوضح ال كيل النوعي  عضاء هيئة التدريس مبختلف اجلامعات واملعاهد 1) جدوا

 الن بو العدد النوا ر. ت 
 % 81.25 78 ذكور  1
 % 18.75 18 اةث 2

 % 100 96 ا لوا
 ه.  2019افتناداً لبياةت ا فتبامو ا ل  وميومل لعاه املصدر:            
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 ( ال كيا النوعي ألع ال هييو التدريع1الش ل )

 
 (. 1افتنادا اىل بياةت اجلدوا )     

( التا   اجلدوا  اىل  هييو  2ويشار  العلبا ألع ال  اابه  منها  يت و   الق  العلبيو  الفيات  هغلا   ه    )
فنومل  يث كامف الن بو األعلت    70اىل غايو فن    30العليا تباو ف من  التدريع ابجلامعات واملعاهد  

% من إمجا  عدد العينو الق  35فنو ما م بتا  وا     40-36متل لو ل من كامف هعلارهم ما بء  
 فنو  يث كامف   70مفبد  إل  وميومل ل  ء كامف ه ل م بو دن تباو ف هعلارهم  96بل ف حنو 

وا د   عدد  ل  األكاد يو  متل لو  للبحوث  وتفبغهم  االختيارا  الت اعد  فن  لبلوغهم  وال با    ط 
 واملولفات امل تبيو ل عديد التخصصات العلليو واألدبيو. 

 ( يوضح ال كيا العلبا ألع ال هييو التدريع مبختلت اجلامعات واملعاهد2جدوا )
 الن بو العدد الفيو العلبيو 

 % 16 15 فنو 35 -30من 
 % 35 34 فنو 40 -36من 
 % 27 26 فنو 45 -41من 
 % 9 9 فنو 50 -46من 
 % 7 6 فنو 55 -51من 
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…-66من 

النسبة

 % 3 3 فنو 60 -56من 
 % 2 2 فنو 65 -61من 
 % 1 1 فنو 70 -66من 

 % 100 96 ا لوا
 ه.  2019افتناداً لبياةت ا فتبامو ا ل  وميومل لعاه املصدر:                

 ألع ال هييو التدريع( ال كيا العلبا 2الش ل )
 
 
 
 
 

 ( 2تنادا اىل بياةت اجلدوا )افت                   
  64( بلا عدد املتحصلء علت موهالت علليو من محلو املاج ت   وا   3واب اار  اىل اجلدوا التا  )

إمجا  % من  33مبا م بتا    32%مل ل  ء من حيللو  اهاد  الدكتوراي كا  العدد  67مفبد  ما م بتا  
  ام العينو.

 ( يوضح املوهل العللي لع و هييو التدريع ابجلامعات واملعاهد العليا3جدوا )
                
              

 

 

 ه.  2019ا ل  وميومل لعاه  افتناداً لبياةت ا فتبامواملصدر:             

 الن بو العدد املوهل العللي
 % 67 64 ماج ت 
 % 33 32 دكتوراي
 % 100 96 ا لوا
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 ( املوهل العللي ألع ال هييو التدريع3الش ل )                    
                                       

 

 

 

 

     (3افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           

 

 ( يوضح فنوات اخليل  ألع ال هييو التدريع4جدوا ر م )

 الن بو العدد عدد ال نوات
 % 18 17 فنوات 4من 
 % 38.5 37 فنوات 9-5من 
 % 18 17 فنو 14 -10من 
 % 15 14 فنو 19 -15من 
 % 11 11 فنو  أك ب  24 -20من 

 % 100 96 ا لوا
 ه 2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل              
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فددنوات  ددوا   9 -5(   ددد بل ددف هعلددت م ددبو ملددن كامددف فددنوات خدديلهتم مددا بددء 4) ل ددابضهمددا اجلدددوا ا

% مددن إمجددا   اددم العينددومل همددا  18فنو بنحددو  14-10و من  4% ل  ء تليها بتعادا بء   38.5

 فنو من العطال األكاد ي.  24-20% متل لو ل عدد فنوات من 11ه ل م بو  تل لف بنحو 

 فنوات اخليل  ألع ال هييو التدريع ( يوضح 4الش ل )
 
 
 

 
 

     (4افتنادا اىل بياةت اجلدوا )            
( عدددد  جامعدددات ومعاهدددد افدددتخدموا التعلددديم ا ل ددد وي  يدددث كامدددف 5)  ال دددن مدددن حمتدددوايت اجلددددوا م

ع ددو هييددو تدددريع بن ددبو  23اعلت م بو متل لو ل جامعو فبها  يث بلا عدد امل تخدمء  يها  وا  
%  بينلددا اب دددي  12.5مددا م ددبتا  12% ل  ددء كامددف الن ددبو الددق تليهددا جامعددو مصددباتا بنحددو 23.9

% وجامعددو املب ددا 8.3% وجامعددو ال اويددو 9.3ربددو بددء جامعددو  يدديلاتا  ددوا  الن ا تفب ف بن ا مت ا
 % همدددا جامعدددو ال يتومدددو وبن دددازا وفدددبت وعلدددب املختدددار   امدددف م دددبهم5% وجامعدددو بدددبابلع  دددوا  6

% مدددن 1% مدددن  اددم العيندددومل امددا املعاهدددد العليددا   امدددف متعادلددو الن دددبو بنحددو 4اىل  2مت اربددو مدددا بددء 
  و.امجا   ام العين
 ( يوضح امسال اجلامعات واملعاهد الق افتخدمف التعليم ا ل  وي داخل ليبيا5جدوا ر م )

 الن بو %  العدد افم اجلامعو هو املعهد
 % 5.2 5 جامعو ببابلع
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 % 12.5 12 جامعو مصباتا
 % 2.08 2 جامعو بن ازا
 % 23.9 23 جامعو فبها
 % 3.12 3 اجلامعو األمسبيو

 % 9.3 9 ييلاتا جامعو 
 % 6.2 6 جامعو املب ا
 % 8.3 8 جامعو ال اويو 
 % 2.08 2 جامعو فبت 

 % 3.12 3 جامعو علب املختار 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيات الطبيو ييلاتا 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيات الطبيو جالو 

 % 3.12 3 جامعو ال يتومو ب هومو 
 % 1.04 1 هبوفليم -العا  للعلوه والت نيات الطبيو ببابلعاملعهد 

 % 1.04 1 جامعو بن وليد
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو فلو  
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو ال فب  

 % 3.12 3 جامعو بيل 
 % 1.04 1 جامعو اجلفب 
 % 1.04 1 جامعو اجدابيا 

 % 1.04 1 اخلليع ام يحلاملعهد العا  فو  
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 % 2.08 2 جامعو غباي 
 % 1.04 1 املعهد العا  لللهن الشاملو ببابلع
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو تبهومو 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه و الت نيو/ فبت 

 % 1.04 1 جامعو ال متا 
 % 1.04 1 املعهد العا  للت نيات ااندفيو غباي  

 % 1.04 1 املعهد العاىل.لت نيات.الفنو .زاويو.الد اىن
 % 100 96 ا لوا

    ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل 
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3% 1% 1%

1%
1%3%1%1%1%2%1% 1%1%

1%

1% 1%

جامعة طرابلس جامعة مصراته

جامعة بنغازي جامعة سبها

الجامعة األسمرية جامعة صبراته

مسالته-جامعة المرقب جامعة الزاوية

جامعة سرت جامعة عمر المختار

المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية صبراته المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية جالو

جامعة الزيتونة بترهونة المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية أبو سليم

جامعة بن وليد المعهد العالي للعلوم والتقنية سلوق

المعهد العالي للعلوم والتقنية الكفرة جامعة طبرق

جامعة الجفرة جامعة اجدابيا

المعهد العالي سوق الخميس امسيحل جامعة غريان

المعهد العالي للمهن الشاملة طرابلس المعهد العالي للعلوم والتقنية ترهونة

سرت/ المعهد العالي للعلوم و التقنيه جامعة الزنتان

المعهد العالى للتقنيات الهندسية غريان الدهمانى.زاوية.الفنون.لتقنيات.المعهد العالى

  ( يوضح م بو اجلامعات واملعاهد العليا من افتخدامها ببي و التعليم ا ل  وي5 ل )ا 

         (        5افتنادا اىل بياةت اجلدوا )  
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ع و  41( جند ه  عدد من حيللو  درجو حماضب م اعد  وا  6واب اار  اىل حمتوايت اجلدوا التا  )
 % من إمجا   ام العينومل تليها درجو احملاضب الق  در عدد املتحصلء عليها43هييو تدريع بن بو 

 شاهبو بن بو% من  ام العينومل هما درجو هفتاذ م اعدوهفتاذ مشارو كامف مت38بن بو  36 وا  

% مددن 3مددا م ددبتا  3% ل ل منهامل ل  ء كامف ه ددل م ددبو لللتحصددلء علددت درجددو هفددتاذ وعددددهم 8
                                                                             ميو.لعينو ا ل  و إمجا   ام ا

 ( الدرجو العلليو ألع ال هييو التدريع 6جدوا )
 

 
 
 
 
 
 
 

 ه 2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل              
 
 
 
 
 

 الن بو العدد الدرجو العلليو
 % 3 3 هفتاذ

 % 8 8 هفتاذ م اعد
 % 8 8 هفتاذ مشارو 
 % 38 36 حماضب 

 % 43 41 حماضب م اعد 
 % 100 96 ا لوا
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محاضر مساعد

( الدرجو العلليو ألع ال هييو التدريع6ا ل )  

 
 
 
 
 

 )6افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           
بدددد) معددم( تبامو ا ل  وميددو كامددف إجددابتهم ( مال ن هغلبيددو مددن هجددابوا عددن االفدد 7من خالا اجلدوا التا  )

مل  يددث هجدداا  % 59.3مفبد  بوا   57 يث بلا عددهم  وا عن بعد عن افتخدامهم آلليو التعليم 
مددنهم همددا ي ددتخدما عددد  مددبات ل نهددا لي ددف ك دد   وذلددا عددن ببيددض إمشددال  لوعددات مدد  بلبددو املدداد  و 

اب اددباف علددت التعامل اب  يل و منا شو املشاري  او  الين و ه ذامل وهناو من هفتخدما مظددبا الرتبابددا 
 .مل ومنهم من افتخدما ل   ور دورات وورش عللبالا من دوا خمتلفو 

 ( يوضح درجو افتخداه التعليم ا ل  وي بء هع ال هييو التدريع ل ليبيا7جدوا )
 
 
                 
 

 

 
 ه 2019ا ل  وميومل افتناداً لبياةت االفتبامو              

 

 الن بو العدد افتخداه  التعليم ا ل  وي 
 % 59.3 57 معم
 %   35.4 34 ال 
 % 5.2 5 رمبا 

 % 100 96 ا لوا
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 ( يوضح درجو افتخداه التعليم ا ل  وي 7الش ل )
 
 
 
 

      (   7افتنادا اىل بياةت اجلدوا )
%  يدددث اختلفدددف األفدددباا 35.4مفدددبد  بن دددبو  34ل  دددء مدددن هجدددابوا بددددد )ال( بلدددا عدددددهم  دددوا  

ا ل ددد وي بع ددهم هجددداا أب  ال توجددد لدددا وتعددددت اآلرال مدددن خددالا هفدددباا عددده افدددتخدامهم للتعلدديم 
م ومات ل ليبيا )علي اال ل عند الطلبو( وهناو من هجاا هما لآلفت ل هذي األلفيو ول هذا العصب ال 
ي تخده التعليم ا ل  وي لعدَّ  هفباا منها الظددبوف احلاليددو للددبالد ال يافدديو واالجتلاعيددو واال تصدداديو مل 

ب با ضعت املنظومو التعليليو ألغلا اجلامعات الليبيددو مدددن  يددث تددو   موا دد  بينلا كامف إجابو البعو 
جامعيو إل  وميو هتم االفتاذ والطالا وت و  اجل ب التعليلددي بيددنهم ل التوايددلمل وتددو   اليليددد ا ل دد وي 

ضدديحات ختددا اجلددامعي ل ددل مدددن االفددتاذ والطالددا ل فددلوا عددن ببي هددا املدداد  العلليددو لللددواد الدرافدديو وتو 
ال من ت فبباً ي عد مدن ههم األفباا ل  شل التعلدديم ا ل دد وي ل ليبيددا هددو  بعو االفتف اراتمل وكذلا

عددده االفددت بار األمددد للددبالد دددا ت ددبا عنددا عددده تددو   ال دديولو املاليددو لللددوابن الليددل لشددبال مددا يل مددا مدددن 
الدد لن ل الددبالد مل وكددذلا ام طدداا التيددار ال هبابئددي  هجددل تعليلددا وتددو   اب ددات االم مددف الددق تعتدديل ابه ددا

املتوايل الذا ينام عنا ام طاا ت طيو االتصاالت الالفل يو مل وال من ت هي اً عصبيو بعددو األهددا  مدددن 
هوليال األمور بتو   ااواتت ألبنائهم وخايو ا ةث وإْ  تو ب اااتت رمبا ي و  مدن الطباز ال دمي الددذا ال 

 م مف وغ ها ..  يدعم اال
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عندددما تتددو ب كددل ا م اميددات ال ددبوريو الفددتخداه التعلدديم ا ل دد وي وت ددهيل كددل الظددبوف لددامل ومددن كددل 
اجلوامددا عندددها ي ددو  الطبي ددو العلليددو والعلليددو األم ددا ل ددل املبا ددل التعليليددو وتواكددا احلدالددو والعددا  ل 

 .هدذآ اجلاما
ىل ه  هعلددت م ددبو ل امل ددتخدمء لو دددات ا دخدداا ل احلافددا ( تشدد  ا8)التددا   همددا حمتددوايت اجلدددوا

% مددددن إمجددددا   اددددم العينددددو 63ع ددددو هييددددو تدددددريع مددددا م ددددبتهم  60اآل  مبهددددار  عاليددددو جدددددا بل ددددف 
% همددا اب ددي الن ددبو توزعددف 30ع ددو بن ددبو  29ا ل  وميومل ل  ددء تليهددا مددن هددم مهددارهتم عاليددو بنحددو 

ع ددددو مددددن  96هع دددال مددددن هيدددل  7و دددددات ا دخددداا بنحددددو  علدددت مددددن كامدددف  دددددرهتم علدددت افددددتخداه
 . اجلامعات واملعاهد العليا داخل ليبيا   ا العينو العشوائيو ا ل  وميو 

( يوضح  در  امل تخدمء لو دات ا دخاا جبهاز ال لبيوتب8جدوا )  
 
 
                 
 
 
 
 

 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل            
 
 
 
 

 الن بو العدد ال در  علت افتخداه و دات ا دخاا
 % 63 60 مبهار  عاليو جداً 
 % 30 29 مهار  عاليو 
 % 7 7 مبهار  متوفطو 
 % 0 0 مبهار  ضعيفو 
 % 100 96 ا لوا
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y = -0,212x + 0,78
R² = 0,9294
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0 1 2 3 4 5

النسبة

Linéaire (النسبة)

( يوضح امل تخدمء للتعليم ا ل  وي 8الش ل )  
  
 
 
 
 
 

  
 ( 8افتنادا اىل بياةت اجلدوا )

( يوضح مدم  در  امل تخدمء علت  فن البياةت ل وفائط التخ ين 9جدوا )  
 
 
 
 
           
 

 
 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل           

 
(  يا توضيح ملن لددا ال دددر  علددت  فددن البيدداةت العلليددو واألكاد يددو املختلفددو هجددا 9) ال ابض  ول اجلدوا

%مل بينلدددا هيدددحاا 76ع دددو مدددن هع دددال هييدددو التددددريع ه دددم علدددت مهدددار  عاليدددو جددددا مدددا م دددبتهم  64

 الن بو العدد وفائط  الال در  علت  فن البياةت ل 
 % 76 64 مبهار  عاليو جداً 
 % 28 27 مهار  عاليو 
 % 5 5 مبهار  متوفطو 
 % 0 0 مبهار  ضعيفو 
 % 100 96 ا لوا



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث       

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

85 

 

0%

50%

100%

بمهارة عالية جدا   مهارة عالية بمهارة متوسطة بمهارة ضعيفة

النسبة

% بينلدددا كامدددف الن دددبو الب ددديطو متل لدددو ل مدددن  28ع دددو مدددا م دددبتهم  25املهدددارات العاليدددو هجدددابوا بنحدددو 
 .% من إمجا   ام العينو 5هع ال هييو تدريع بن بو  5رهتم علت التخ ين بوا   كامف  د

( يوضح م ا  در  امل تخدمء علت  فن البياةت9الش ل )  
 
 
 
 
 

 )9افتنادا اىل بياةت اجلدوا )       
 ( عدد م تخدمي اليليد ا ل  وي ل االتصاا10جدوا )

 
 
 
 
           
 

 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل            
 ( اىل ه  عدد ال أبت با من هفاتذ  اجلامعات واملعاهد العليا ي تخدمو  اليليد 10)ال ابض يش  اجلدوا 

بن ددبو  82ا ل دد وي ل إرفدداا بيدداةهتم وحماضددباهتم اىل الطددالا هو إدار  اجلامعددو  يددث بلددا هددددهم حنددو 
ا ل بعددو هع ال هجابوا ابفددتعلال 3% هما اب ي العينو  هم 8منهم ابلب و بن بو  8% بينلا هجابوا  89

 .% من إمجا   ام العينو 3األ يا  وكامف م بتهم 

االتصااافتخداه اليليد ا ل  وي ل   الن بو العدد 
% 89 85 معم  
% 8 8 ال  

% 3 3 ه ياةً   
% 100 96 ا لوا  
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89%

8% 3%

y = -0,43x + 1,1933
R² = 0,7934
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( يوضح م بو افتخداه اليليد ا ل  وي ل االتصاا10ا ل )  
 
 
 
              

          
 )10افتنادا اىل بياةت اجلدوا )         

( عدد م تخدمي املوا   واملنتدايت املخصصو 11جدوا )  
 
 
 
           

ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل                                                  
املوا دد  ا ل  وميددو عدديل اددب و ا م مددف ( ه  عدد مباتدا 11)ال ابض مال ط من خالا حمتوايت اجلدوا 

 % من إمجا  95م بتهم  وا   ع و هييو تدريع جامعي ومن املعاهد العليا  يث بل ف 91 وا 
 .% من إمجا   ام العينو 4ل  ء ه ل عينو كامف ملن ال ي تخدمو  هذي املوا   بن بو   ام العينو 

 
 
 

واملنتدايت املخصصو املشاركو ل املوا     الن بو العدد 
% 95 91 معم  
% 4 4 ال  

% 1 1 ه ياةً   
% 100 96 ا لوا  
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95%

4%1%

النسبة

نعم

ال

أحيانا  

 .االل  وميو  بو افتخداه املوا   ( يوضح م11ا ل )
 
 

 
 
 

 )11افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           
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 :ملق حات والتوصياتا
ضبور  وجود ببام  تدريبيو الفتخداه الدرافو عن بعد والوفائل ا ل  وميو داخل اجلامعات واملعاهددد   1-

مواكبدددو تطدددورات العصدددب العليدددا الدددق ي دددتطي  مدددن خالادددا اع دددال هييدددو التددددريع والطدددالا وابألخدددا مدددن 
 .احلديث

عدددا اات دددو الفبيدددو ملدددن  اتدددا  طدددار التعلددديم و الدددف تبو دددا مدددن افدددت لاا درافدددتا ب دددبا املشددداكل  -2
االجتلاعيدددو والتاددداذابت ال يافددديو واي دددا الظدددبوف امل اميدددو مدددن  يدددث بعدددد امل دددا و للويدددوا اىل م ددددا  

 .جامعتا او معهدي العا 
ر ل  ددداا التعلددديم عدددن بعدددد وتطدددويب آليدددو التعامدددل معدددا بدددء الدددداخل علدددت الدولدددو ا  ت دددوه ابالفدددت لا -3

 .واخلارج
جتهي  وتو   ال ادر التدريل مل ل هذي اليلام  املتعل و ابلتعليم عن بعد وعلل درافو جدوم مل ددل هددذي   -4

 .اخلطط وه  حنذو  ذو الدوا املت دمو ل هذا ا اا والق اا ابل بويل  يا
و الليبيددو احملاولددو ل إزا ددو العبا يددل واملعو ددات الددق ذددوا دو  ذ يددض العلليددو التعليليددو عددا علددت الدولدد  -5

عيل النظاه ا ل  وي وذلا بصيامو حمطات ال هبابل علت م توم البالد وت ويو اب ات ا م مف والعلل 
األكدداد يء والطددالا  علددت إعدداد اددبكات دوليددو تتعدداو  مدد  اددبكاتنا احملليددو ل تددو   إم مددف  دداي لشددبحيو 

 .جبلي  مبا لهم التعليليو املختلفو 
جتهيدد  امل تبددات ا ل  وميددو واملوا دد  البمسيددو ذات الصددلو املبااددب  ابلتخصصددات األكاد يددو  دد  ت ددهل  -6

علت البحاث والطالا من االفتفاد  منها ل هفبا و ف وه ددل جهددد وتددو   املدداا ل اددبال ال تددا الور يددو 
 .واملباج 
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 :املراجع
 األفددب مل دار األوىلمل الطبعددو  التعلدديممل  وفددبو  اىل مدددخل ا ل دد وي التعلدديم (مله 2016)اجلبددا مل محدد   (1

 . )27-26  -25)ص  مل ال اهب مل
 ال تددددداا مبكددددد  األوىلمل الطبعدددددو  التفددددداعليمل ا ل ددددد وي التعلددددديم مل(ه 2015)ا يددددددمل عبدددددد مددددداز  محددددد   (2

 .12 ص  األكاد يمل
 الطبعدددو  ا ل ددد ويمل التعلددديم هفدددات بعدددد عدددن والتعلددديم املفتدددو  التعلددديم  مل(ه 2015)اخلفددداجيمل فدددامي (3

 .16 ص  علا مل والتوزي مل للنشب  األكاد يو   األوىلمل
 العددددبا  ل العببيددددو  الل ددددو  مدرفددددي امددددتالو مدددددم مل)ه 2018)الفهددددداوامل مطددددب مطددددب عبيددددد فددددعدم (4

 كليدددو  بيدددفمل آا جامعدددو  منشدددور مل غددد  هببو دددو  مل افدددتخدامها ومعو دددات ا ل ددد وي التعلددديم ل فددداايت
 .ال بويو  العلوه

افددد اتيايو الدددتعلم االل ددد وي وادوات الدددتعلممل الطبعدددو  التعلددديم ابلتخيدددل  مل(ه 2019)ادددبيت األتدددب مل (5
 .24مل ص االوىلمل دار العب  للنشب والتوزي مل ال اهب 

 فبض مبج  التعلممل وهدوات ا ل  وي التعليم اف اتيايو  ابلتخيل التعليم مل(ه  2019)األتب مل  ابيت (6
 .33ص  ذكبيمل

اجتاهددددات عامليددددو  التعلدددديم ا ل دددد وي والتعلدددديم اال  اضددددي مل )ه  2015 (بددددار  عبددددد الددددبؤوف عددددامبمل (7
 .20مل الطبعو األوىلمل ا لوعو العببيو للتدريا والنشبمل مل ص معايب 

 والتوزيدددد مل للنشددددب اليددددازوردا دار األوىلمل الطبعددددو  اخلدددددماتمل ج با يددددو ه(مل  2020 (يددددبا مل بددددن  ددددواد (8
 .173 ص  األرد مل

 ا ل دد وي الددتعلم توتيددت ل ال امويددو  املدددارت مددديبا دورمل )ه 2017 (البددارا مل عبددد  علي  مجاا  لينا (9
 الشددددب  جامعدددو  منشدددور مل غدددد  ماج دددت  رفدددالو  علددددا مل العايدددلو  مبحا ظدددو  املعللددددء مظدددب وجهدددو  مدددن

 .األرد  ال بويومل العلوه  كليو  األوفطمل
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 دار األوىلمل الطبعددو  املعددبلمل اال تصاد عصب ل ا ل  وي التعليم مل(ه  2009)كالمل  يوفت  مصطفت (10
 .14 ص فورايمل والتوزي مل والنشب للطباعو  رفال  وموف و 

 غيددددالمل دار األوىلمل الطبعدددو  التعلددديممل و وفدددبو  الدددتعلم ت نولوجيدددا مل(ه 2009 )دعدددعمل مندددب مصددطفت (11
 .)67) ص  علا مل

 .)68) ص  ذكبيمل فبض مبج  األوىلمل الطبعو  التعليممل و وفبو  التعلم ت نولوجيا دععمل منب مصطفت (12
 تدددريع  ل ا ل دد وي التعلدديم افددتخداه مطالددا  مله )2009)ملالشددهباي ةيددب هللا عبددد بددن ةيددب (13

   دددم ال بيدددومل كليدددو  ال ددبممل هه جامعدددو  منشدددور مل غدد  دكتدددوراي هببو دددو  العددا مل ابلتعلددديم الطبيعيدددو  العلددوه
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universities and higher institutes in the State of Libya A study in the 
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Summary 
      This research aims to clarify the qualitative development of distance 
education services within universities and higher institutes in the State of 
Libya and to determine the level of these educational institutions in terms of 
their provision of curricula, techniques, devices and various machines that 
achieve the required offer of e-learning. The descriptive approach used to 
describe this development or not, was also used in this research, as well as the 
use of the analytical method in interpreting and analyzing the different ratios 
between university faculty members and higher institutes and showing the 
reasons for the difference in terms of rejection and acceptance of this type of 
education. In addition to using tools to collect the required data, the most 
important of which is the distribution of an electronic questionnaire to some 
faculty members in universities and higher institutes in the State of Libya on 
social networks electronically. Universities and institutes.  
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Where the highest percentage in the use of distance education was 
represented by Sebha University, where the number of users was about 23 
faculty members, at a rate of 23.9%, while the ratio followed by the 
University of Misurata was about 12, or 12.5%, while the rest of the 
percentages were dispersed in close proportions between the University of 
Sabratha, about 9.3%, Al-Zawiya University 8.3%, Al-Marqab University 
6%, and Tripoli University about 5%. As for the University of Al-Zaytouna, 
Benghazi, Sirte and Omar Al-Mukhtar, their percentages were close between 
2 to 4% of the sample size, while the higher institutes were equal in 
proportion by about 1% of the total random sample size of There are 96 
electronic items. 
 Key terms: e-learning _ educational services _ traditional education _ 
modern means of communication. 
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 كوروان.  جائحة عن بعد يف قطاع التعليم العايل ابجلزائر يف ظلالتعليم 
 *1بوقسري صارة 

 - اجلزائر  –جامعة حسييبة بن بوعلي ابلشلف 1
chlef.dz-s.bouguesri@univ 

 
          2021/ 10/ 13اتريخ القبول:                2021/ 10/ 03: االرسال اتريخ 

 امللخص : 

أم م والاول واله  ح ظزوتشككككلت والت الع والة اليت واله تشككككعات  ملت ة ع وبة ظيت رةككككومل ، ت   والةابيت         
تةككككككككككة  م تا  هتا عمى اانا  ة   وبم ظةككككككككككيت اليفتت  م رمل ظيت و ا   س والتة ا  والة   و ول ككككككككككتم  ن س 

وبتةكككك نت س تلماالاما  وبة ام ع   كككك ةا والتاان و   ككككت و  ك   اا والتلاين ة   والتأتات ال  ان  والوشكككك  
ايميت س اا ت والتة ا  والة   وحىت تاوكمل و زوئ  تذه والتلما ع و  ووإلتصكككككك ل و ايميت ة   نوود هت ككككككت اوم 

والة كت وظلك  ال  مك تل والكاوالاكيت إلةك    عككككككككككككككو  والة  اك ع والتة ا اكيت رتاوا    ك م تة ا   والتاانوع كك   الزومك  
يةككككككك ل تذو والم  م رتمايا وب  ن ككككككك ع والتة ا ايت  وذ     LMDرم  م   2003/2004مايا ة ف ممذ 

وم ء وبم تل وة وض والتلاين وبةككككككككتاح   من وحتا م ع  ككككككككا  والة ت  من خيفل ورتل ن و كككككككك ئت مايا  ال
اكاف تكذه والاناكيت والو ماكيت هتا  كايكا   وذالك  لالتشككككككككككككككماد ة   تااي  واللكانوع والو ماكيت وبعك نوع والتاوالاكيت 

خمت ف والتلما ع وبةككككككت اميت س اا ت والتة ا  والة   ل زوئ  س ،ت توشكككككك  ظ ود كانوي مد  ايا كااف 
 ية ت   والتة ا  ةن رةا س  ةى ما   اا ت والتة ا  والة   ل زوئ  س ،ت توش  ولء كانوي  ميلن أ  
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  دمة: قم

،عان ظ ود كانوي وبةكككتما ولال م  من هتختيفف تصكككانوع ويفظ و  س  ايا هواةيت تذو والو ود   مد     
وبةككككككتماإ م ء هتس ت والةكككككك  ككككككيت رتو ت مل اةيت من وإلم وءوع والاا ئايت   ت زم والتلاا لالتو ةا وإلمت  ة  و 

 واا  و والتة ا ايت وم ت   و م  والصكك   وكذو تة ا  ساد والت  ت وع و والمشكك ه ع وإلاتصكك  ييت و وال  عككايت 
  و ذال  راوييت من وبمصكككككف  حب اد أهاونت  من رى أت  والل ونوع واله أختذعل زوئ    ك   تة ا  والانو كككككيت  

مبك  ظاعك  والتة ا  و ك مة    جك  مةكت واون  والتة ا  والةك   و والو كي والة      2020ويفول من شككككككككككككككع  مك ند 
و زوئ ييت تتوين وال ماء هتا تلتايت والتة ا  ةن رةا ةرب ويف رت ت  و كك  تةكك علع ةن ماح ه ه تذه والتم ريت 

معع  ج  مةت هتم وءوع و م  وبمز  ظ  ككككككككككككككيت  كككككككككككككك ئ يت أم م س ،ت تااد والةايا من والةلو ع واله اا تاو
م اا  ه المل م مة  ال تاو كككككككككت ةن رةا مد ويف ككككككككك تذ  و والزميفء و    تذو عككككككككك ن توةات 25 1حاو  

ماويع والو ي والة    ةرب ممصككككككك ع هتاللرتو ايت  س وإل رت ت مربمليت اللت وبةكككككككتا ع والانو كككككككايت وس ساد  
ايض وحمل عكك وع و والمشكك ه ع وب اويت س و  مةيت رةا ا ون تة الع  رةككومل  والت صككصكك ع والة  ايت التانوت و تة

  ماهو واقع عام والاعكككككككككككد والصككككككككككك    و تاميت الذال  هتخرتي أ  يلا  حبمم  هت ةل  ككككككككككك  اليفشكككككككككككل الايت والت الايت    
 يف ظل تفشي وابء كوروان  ؟ابجلزائر عد يف قطاع التعليم العايل التعليم عن ب  

 تة علع ظ ةايت  ان ت  س م  ي    ويماند  ت تذه وإلشل الايت 
 م  وبلصا  لالتة ا  ةن رةا س واللا ت والة  ؟-
 س ،ت أاميت كانوي  ؟ ةن رُةام  ت  أت  والت ا ع و وبةاا ع واله تاومه والتة ا  -
 و زوئ  ؟ والة   س ،ت وال  وف وإل تمم ئايت  سوالتة ا  اا ت واد هت ت اوم والتة ا  ةن رةا س م  و -

 فرضيات الدراسة :ينطوي حبثنا على إختبار الفرضيات التالية : 
 يعاف والتة ا  ةن رةا هتا  لا  ما   س والتة ا  والة    مل ن يت لالتل اا  وتا يتل مت مةه - 
 مل اةيت من والت ا ع و وبةاا ع   و  مة ع و زوئ ييت ياومه  والتة ا  ةن رةا س - 
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مد ،عان ويفاميت والصك ايت  و  مة ع و زوئ ييت  يةك ت  والتة ا  ةن رةا س  ةكى ما   وماميت والتة ا ايت س -
 (  19) كاظاا 

 أهداف الدراسة :هتدف الدراسة احلالية إىل بلوغ األهداف التالية : 
  ا  والتل اا  والتة يف مبوعام والتة ا  ةن رةا لبل ن يت مد والتة-
 تة ا  والضاء ة   متا و ع والتة ا  ةن رةا و أمهاته-
 ة ض متا و ع  ةى ما   والتة ا  والة   س و زوئ   -
  نو يت وواد والتة ا  ةن رةا س م مةيت أمحا ال يت ر  ازو   -
ممكت الملك ذ حمك والكيت هتر وا أمهاكيت والتة ا  ةن رةكا كتلماكيت هتتصككككككككككككككك ل حكايمكيت س و ك مةكيت و زوئ يكيت و و كت ويف-

 وبا   و  مة  س ،ت توش  ظ ود كانوي   
 

 إصالحات قطاع التعليم العايل ور األول : احمل
  التعليم العايل يف اجلزائر :  .1

  متا   س والواوييت هتا تاعال موعام وبؤ ةيت ك اخت التاعال موعام والتة ا  والة   

 الفرع األول: تعريف التعليم العايل

يلصا لبؤ ةيت س تذو والو ي كت مؤ ةيت تة ا  ة   تلام ر ومل  نو ايت ل تلت  أوال: مفهوم املؤسسة: 
 ماوع أو م  ية  هل  من والة ة ع وبةت ا   رةا و صال ة   والشع    والم  اييت والة ميت  ووهلاف   3ماا  ةن  

 ( 12 ص2019) كيفت ش يف ممع   تا و صال ة    نميت ة  ايت 

يةا خمت ف أ اوت والانو  ع والتلايمايت أو والتلاين وبامه ال و ي  ويلا  ة    م التعليم العايل: اثنيا: مفهو 
 مةتاح مؤ ة ع م مةايت أو تة ا ايت أخ ح مةرتف هب  ك ؤ ة ع ال تة ا  الة   من اوت والاواليت 
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 وتذو م  أش نع هتالاه م الوايت والتة نيف واله أةاات التاعال موعام والتة ا  والة     ذك  ممع  

إ • عطا"  ة ف  وتلامه عدي  والم  اييت  وب ح يت  ي    والذ   والتة ا   أ اوت  إكت  أ ه    ة    والة    والتة ا  
مؤ ة ع خمتصيت  وتا م ح يت والت صص والة    )س ساد مةتا ته أو مل لته (  و ا   م ع وجملت د 

 ( 21 ص2011)ةا  والةا   وب ت ويت ةرب والزمن باوكويت والتاان والذ  حيل  أتاوف ويفميت إ 

ة   أ ه إ ذال  والتة ا  والذ  يةتلامل خم م ع وب ح يت حممد جنيب بن محزة أبو عظمة " ك   ة ظه إ •
والم  اييت  ويلد ة   ة تله وعتات وبا،وى ة   نأد والة ت  ووالذ  حيت  تاظ  واللاو ن والوش ييت وبم  ويت  

 ( 220 ص2001) حم ا هامل رن محز  أراة  يت  الةا  والة ت س كت وجمل لع إ  

العبادي  وة ظه   • أ هحممد محيدان  و ا يت مع يت أو ع ونييت لكتة ب وبة ظيت ووبة ام ع من :"    ة   
ه ف والا المل هباف والو ي ووالتلاين وتم ايت واللانوع  وتذو يشمد ة   خ   ملت د مة س أو والت ال  

م ع  ةن ه ي   هتالاه يف  وهلاف س والمع ييت تا و صال ة   وبتة  ى والل  نين ة   والتة مت مد وبة ا 
 (  2005) حم ا محااو  والةو    والتول  ووإلراوت وو ت اوم واللانوع والذتمايت إ 

ظة ظه ة   أ ه إ كت من  ال تلاين أو والتلاين ال و ي ة   مةتاح م  رةاوالم  اييت  القانون اجلزائري  أم    •
 (  50 صوال مسايت ) و  يا  أ  س وبؤ ة ع وبةت ا  من ه ف والاواليت ك   مة ع وم وكز والتلاين إ 

 ج   و  جلن أ   لال هت  والتة ا  والة   يت از مب  ي   

 تا وب ح يت واله ع  رةا والتة ا  والم  ا ؛ ✓

 تا مامه ال ا ويت وبت ص ى ة   شع    والول الان  ظل ؛ ✓

 من مؤ ة ته و  مةيت ووبة تا ووباوند والة ا  وم ت ؛  ✓

  س  وهلاف ممه و صال ة   والشع  وع ووالت صص وبة ✓



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

98 

 

 الفرع الثاين :اهليكلة اجلديدة إلصالح التعليم العايل يف اجلزائر 

وال مميت    ا مت  وبة نةيت  حاي  والة بايت  وبت  وع  مد  التتأا    والة    والتة ا   تم ا   و زوئ   أة  ع 
تة ا  و زوئ    والاهمايت إل يفه وبم اميت والرتراييت لالتلاي  وباعاة  ب ت ف  والصةالع واله متس    م 

هب  روة الايت من ومت  ظد ةم يت    ووارتوه و ال واله متلن مؤ ة ع والة ا  والة   من واللا م لالاون وباكت
والتم ايت ولاتص  ييت ووإلمت  ةايت ال ويف  وواليفح  ر كمل والتلام وماوكويت والتاانوع ومة ي   والت  وع واله وظ اا  
والةابيت وولاتص   وبة س ظة   عاء تا ا ع تذه وال مميت وتوة  ال   ا  وم ص ر يفه والم  م والرترا  من  

مت  ايا هت رتوتامايت ة   وباح واللص   وبتا   ووالاايت التااي    2002 يت  أظ  20ه ف مل س والاانوء س  
تتض ن وعد ر يمل تااي  ة م وة ا  ال تة ا  والة   ظو  وب ح يت    2004/2013واللا ت خيفل وب ح يت  

ويفوا مت وعد تال يت مايا  ال تة ا  تةتمامل ال  ة ي  والاوالايت وتلا  مص اريت رت ةى وعتات خمت ف 
مل والتة ا ايت وبةت ا  ة   تم ا  مايا ال تةا  والوااومام   وواله متت  نو تع  من ه ف ومربوء الوتل والربو

   2004م  و     07 نو يت وب و ع س  وو ا لت    2003وذال  س  ية رب     LMDوالتلاين س مل ل  
 29  س وتذو ع ن والماو  و عاييت ال تمةا LMD وراأ ة   هتث ت  والتول  س ظتل ختصص ع مايا  س

  2004التص    ة اع  هت ون  والتلاين والة   رةا نأ  وال مميت والاهمايت ال تأتات  وس  وت رب    2004ظاو    
رتاوا     م و زوئ ييت  و  مة ع  ر د   LMD ش ةت  والواوا ؛  أم  ةم ريت   م مةيت  من  مش ت كت  حاي 

 والاات و    تذو والم  م مة ال  راة ي يل؛ اةمااميت؛ والو اا ؛ جب ييت؛ مةت  من؛ رام  ود؛ و زوئ  ووت و   وس
 (    234ص    2018) ة يب حمواظ  .ره س خمت ف مؤ ة ع والتة ا  والة   ل زوئ 

وت  والتة ايت وب تص   الم  م وال اة  س ووب  رت ووالاكتانوه  وول تةرب تذه (:  (LMDأوال: مفهوم نظام
و صال ة اع  س هته ن مة نوع  نو ايت  والتة ا ع ةن شع  وع ظ ةمل رت ت  كذال  مةتا ع يت   

ية ل كت ممع  لكتة ب ةا  مةى من ويفن ا  وا خ   جت  س مة ال  والتلاين س والتة ا  والة   وهتا 
تشماد ح كايت والا ويت ة   وبةتا ع و عاييت ووالاهمايت ووالاوالايت  ظعا    م خ ص لالتة ا  والة   يتشلت من  
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م وحت  نو ايت ت  اثالي  الاة  س    :اثالميت  با   تلايم   والا المل  يت ل   ويفوا  وب ح يت  و كتانوه  س  م  رت 
الاة  س ياوم الةمتى من أمت   أم  م ح يت وب  رت ظعا تلاين ي   م ح يت   ماوع س شلت  او ا ع  
والت صص ويتا مل هتم وء مة رليت  واا يلا  وب  رت معما  أو أك  ميا   وأخ و م ح يت والاكتانوه ت   مو ش    

تا هت يفه ال تة ا  والة   يعاف هتا تال يت  LMD أ  أ     م .  رت متتا با  اثالي  ماوع  م ح يت وب
مل ات والشع  وع و  مةايت  حاي جيةت حمتا ع والتة ا  ممةم يت ومتا رليت ة   وبةتاح والاهين  ولالت    

والة  ايت  يش ت س تال ته اث والا ويت رى خمت ف و  مة ع ووالت صص ع  الي م وحت تةعت وتاة  ح كيت 
 (  235  ص  2018ايت       ) ة يب حمواظ  د كت ووحا  ممع  رشع    م مةتلايمايت  تتا 

  ة    و صال  وتلتض   وال اة  س  رشع     تتاد   ( ماوع  3+رل الان )  وال اة  س   نميت    األوىل  املرحلة ❖
 .ن ااو 180

 120  ة    و صال   وتلتض   وب  رت  رشع     تتاد    ( ماوع5+رل الان )  وب  رت   نميت    الثانية  املرحلة ❖
 .ووالو ي والم    أو وبعين  اوء ال تة ا  مة نين وتو ت  والا المل ويةتااد  ن ااو

  ال ا المل   توتل  وب ح يت  وتذه  والاكتانوه    رشع     تتاد   ( ماوع8+ رل الان )  والاكتانوه    نميت   : الثالثة  املرحلة ❖
   وباو  والشلت س LMD    م ،ت س  والتلاين أهاون ت  اص وميلن وب  رت  ة   حصااله رةا
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  30 8ة   والة ةيت  01/06/2021اتنيخ وإلهيفت  skikda.dz-http://fsssh.univ   املصدر

اللا  ةت واون  والتة ا  والة   ووالو ي والة    س و زوئ  من خيفل تاوا     : (LMD)اثنيا: أهداف نظام
تذو والم  م س مؤ ة ع والتة ا  والة   هتا  لا  مل اةيت من ويفتاوف  وتت مت أت  تذه ويفتاوف ظا   

 :( 236 ص2018) ة يب حمواظ   ي  

  وإلالت      مل ل  س  والش ة   وإلمت  ة   والا مل رت وايت   والتلوت  وإلةتو ن  رةى   خذ   اة   تلاين  ع    ➢
 والة  ؛ لالتة ا 

 و  مةيت  رى   وب لميت   والتو ةيفع  كت  رتااي   وولاتص     وإلمت  ة   وحملا   مد  متو  ل  عث    لا  ➢
 ظاه تتاوما والذ  ووحملا 

 وو  ف؛ وبعن تاان مد وبةت   والتلاف آالا ع تلاين ➢

 لالتة مل   وبتة ليت   خ  يت   و  مةايت  والول   ةمع   يةرب  واله  والة بايت  واللا   ررتاايت   ال م مةيت  والمل ظايت   وبع يت  تلاييت  ➢
 وآلخ ؛  مد

 ووالتلماالاما   والة ام مل ل س ومصاص وة   والة ب   والتاان ة   أكم  والتوتل ➢

http://fsssh.univ-skikda.dz/
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 ووبش نكيت؛  والتش ون ة   ت تلز و اك يت  أ س ت  اخ ➢

  و ا      ماح وة  −ال م اد  والتلاين  أحةن   معين هت م د  الض      اة    تلاين  تلامي  هتا  لإلع ظيت  ➢
(  12) ةش   وثىن  م ون  ورةا  والة ةيت   و ا .والة مل  ة    و  مةيت   و وت ه  و  مةايت    وبؤ ة ع  و تليفالايت 

  وميلن   والت م   لإلس ت  حي     مل  تاواله  ةن  والم سيت   والصةالع  من   ولال م   و ايا  والم  م  تاوا    ميت 
  و  مة ع   مت  أ   حباي   و زوئ     س  والة    والتة ا   مشعا   ياود  أع    والم  م  تذو  أ    ة    والتأكاا
  والم  م   تذو   وظة الايت   كو ء   ة    و ل   أ   ويول   والت صص ع   مت  س  تاوله % 100  تض ت   ورمةويت 

 تذو  ظشت  أو  ه ه  رى  ووبيفح ى  والو حمى  آنوء  يلة   اله  وبةا    يفتاوف   لاله  ماح  حاي  من
 اللت  وجتايا  ت ا   ثل ظيت   وتااي   تول   مة ن  تلامي  ة    والرتكاز  لإلتت  م  و اي   من  اللن  والم  م 

    والا ويت  وحىت وإل ونيى  ويف  تذ  من  و ايفا  لالم  م وبةمايت  ويفه وف

 

   : التعليم عن بعد يف ظل أزمة كوروان احملور الثاين 

 بعد: مفهوم التعليم عن  .1

أ و ت ج ن يت ويف شايت ةن رةا ممت والتة ا  و والة ت ع ن ويف  الامل وال ئاةايت واله  أع هتالاع   
تاوةا ع   باومعيت  وإلتص لع   و تش نوالاول  واللو  س مل ل  والتلماالام   والتلام  أاته  ظلا  ظ ود كانوي 

ا  من وبة حيت و والة  ه  يت ك م يت  و  و  ميت الاما  والايفب و وبة  ى س حاز عا اهتمل  ايت هت ون   ون  تة 
والتاور  وإلحرتواييت بمد هت تش ن كانوي و ة   وال م  من والةاوئا وإلجي رايت وبتةا   واله  لخت ذ   س والاات ذوته 

حيللع  والتة ا  ةن رةا  هتل أهن  تاومه ةا   ا ع ل  ا   س والاول والم مايت واله ل تتاظ  هب  رمايت تلماالامايت 
  هتمي   ظ   ( )ااييت 



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

102 

 

ية ف ة   أ ه ة  ايت ت  ظيت إليص ل رائ ع والتة   هتا أ  ظ   ي يات   وذال  س أ  مل   وام     
 (  752) ااون ة     ص   وذال  لإل تة  يت لالتلما ع وال ا ايت و  اليت وواله تةعت ت   والة  ايت 

هتتص  ظاع   تة ا ايت ل حياث  أ  ة  ايت  رةا   تا  والتة ا  ةن  والاا ةلا  رى  وية ف  مو ش    ل 
والا المل ووبة    حباي يلاي  متو ةاين امما  ومل  ا   ويت  وإلتص ل يامع  ةن ه ي  والا  ئ  والتة ا ايت 
وإلاللرتو ايت أو وباواة ع واللا أ انع و  ةايت ويفم يلايت تة يف والتة ا  ةن رةا تا إ تلامي والتة ا  أو 

والواايا وويفش هيت والصاتايت و  ت ذال  ويفا  ن والصم ةايت  والتانيمل من خيفل والا  ئت والتة ا ايت وإلاللرتو ايت ويش
والتة ا ايت وبتةا يت وبةم  والتلماالامايت  ووالم   ووالا  ئت    لإلع ظيت هتا والا  ئت    ور ومل و   و ع وآلالايت 

 ) محا رن  اف (  ويفخ ح ال تة ا  ةن رةا 

 تعاريف أخرى  -اثلثا

 رةا ف والتة ا  ةن أخ ح الوةض والة   ء ا ماو رتة ي تة نيف وياما أيض  

  ةن رةا أب ه ذال  والمات من والتة ا  والذ   ا  ية ف تابربد والتة( (holmbergتعريف هوملربج  –1
إلش وف  والتة ا ايت  والة  ايت  ظاع   ختضد  ل  واله  والتة ا ايت  وبةتا ع  س ك ظيت  والانو يت  خمت ف  ان  ي ا  

مو ش  من وبان ى س ا ة ع والانو يت  مبةىن تم ت هت وص ل رى وبة   ووبتة   س ك ظيت  ان والتة ا  و  مةت  
والتة ا ايت  و ونت  س  لا  وإلتص ل رى   ةن رةا وحيا  ذال  والتم ا  مل  يت والا  ئ  والتلمايت س والة  ايت 

 (  96 ص2016 ) اتاايت باش   وبة   ووبتة    و  وإلالتل ء ومع  الامه خيفل ما  مةاميت من والتة ا  

 ومه  تابربد ة   ةمص ين أ   ى س ة  ايت والتة ا  ةن رةا  ويؤكا تة يف

 رامع    هت وص ل وبة   ةن وبتة   أ  وما  مة ظيت  -

  والتم ا  وإل ون  والذ  يم   وياي  والة  ايت والتة ا ايت  وياظ  ويف ووع ووالا  ئ  والتلمايت وبا اريت   -
 ورن ات (  ) 
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 وبتة   وحملتاح والتة ا   هتا  وتلما ع تملتو  ئ   وما  -

  ية ف مان والتة ا  ةن رةا أب ه ه يليت من ه   والتانيس يت  ظاع  ظصت (Moorتعريف مور )  –2
  اكا ع والتانيس مزئا  ةن   اكا ع والتة    حاي يت   لا  وإلتص ل رى وبة   ووبتة   ةن ه ي  تاظ   

ووإلاللرتو ايت ووبة اةيت ووب ئايت  وتاظ  وبم خ وبيفئ   اوث ة  ايت وإلتص ل حاي    وباو  والتة ا ايت وباواةيت
والم الي وتا ويفوالا ء وي كز مان س تة يوه ة   ع ون  تاظ  وبم خ   والتة   حب ييت اتميت   وي امل والا ف  يت  

  ا  ةن رةا وت    وبيفئ   اوث ة  ايت وإلتص ل رى وبة   ووبتة   ذوك و ثيفثيت ةم    نئاةايت ال تة

 ووبتة   مل  ا  والوصت رى أ وء وبتة    -

 والتة    مع  س ة  ايت  والتة ا ايت  وتا ةمص تاظ  والوائيت  -

وباومعيت      ووالتة ا  ةن رةا يلصا ره أيض  أب ه يلام ة   هت تليفالايت وبتة   أبات اان جلن من 
وبة     مد  الامه  اانومع   ال تة      وأبكرب  والل ر يت  والتة ا ايت  وباو   ووبمتميت خصاص  من  ةا  والت  والو     
و ا      والتة ا  ووبتض ميت ة   من  ة الايت  ت  ت  نميت  والتة      وواله  مازتى مه   يلةوع   ج   هتةيفمايت  را  ئت 

 أخ ح ةا  من والاون ى من يحايت  يحايت  وتة   أكربوالو    من 

 فريوس كوروان )تعريف(    2

والتا    و  ئ يت   اوت  والتة ا  ةن رةا س ،ت  )كانوي( وممل ة ام  تاعال م    وا مة ظيت ح ل 
 واله حت ت هت تة  ل أ  اب مايا س والتة ا   وبلصا  هبذه و  ئ يت 

كت م ض شايا والةاوح   يد ول تش ن من مل   هتا مل   يصامل وإل ة   و و ااو    وتاالوابء : -أوال  
) مةزوا    ووالمو ع  وة  ع م  يلا  ا تيف ك الا ةا  وولء كاال و ومة   و  لع ل ياما مض  وع هل   

 (  79  ص2020تش م و آخ و    



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

104 

 

 ويصامل ةا  كو  من والم د وتذو    ت  ولء يمتش  رشلت وو د وجيت ه ةا   ول أو ا نوع  اجلائحة: -اثنيا
 (  79 ص2020مةزوا تش م وآخ و   توة  باح و تش نه وا    حصا يت ويفش  ص وبص رى مب ض ووحا 

تا م ض يةووه  ات مايا)أو مةتما(    2019 وو م ض كانوي  19-م ض كاظاا  فريوس كوروان:   -اثلثا
س   2019ةمام  توش  وب ض س  ية رب  من ظ و  ع كانوي وو ظ و  ع والت مايت أكتشف يفول م    

   والصى لالت ايا مبايميت وت   س  ا  وبأكالع والو  ييت 

 تة نيف أخ ح  

تصامل وإل ة   وو ااو  وتةومل الإل ة      ظ ود كانوي ت  مل اةيت كو   من والو و  ع  واله ➢
ةاوح س و ع ا والتموة  س خمت ف ويفة  ن  وكو ن والةن ووبص رى أبم وض مزمميت ت  ويفكم  

 (  702 ص 2021)را    ران والاين   وآخ و    ة عيت وعث و هبذو والو ود 
أيض  تا ظ ود حااوين وبمش  س ول ت ولكن و ااو  وم ا  م   ➢ مة ف  ا ويف    وية ف 

رشلت مؤكا وتم ت شوع ع حال ومو ش وأكت والم ت  وتل ت خاانته س   ةيت هت تش نه  واا 
ثويت ة  ا  وة  ا  أ ه وو د وإل تل ل ووإل تش ن رى والوش  رة ةيت كو   وترتووه والةاوح رى ح مت  

 ل وعا  والو ود من  و  أة وض هتا أة وض شايا  و تت مت تذه ولة تض س و    ووالةة
والاظ   و   هتا  هتا ح     اؤ    من مةتال  أكم   أو  أ وات  وب ض خيفل  يتاان  واا  والتموس  
والةوات والاحاا ال اا ييت ممه ت  مةت والاا وكض  والةة ل و والتو ةا و ةا  ال ذين يةتما  لب ع   

     لإلع ظيت هتا م ية   لالتو ةا وإلمت  ة  رى والم د
كانوي أو والت م  و ايا تا  ات من والو و  ع واله تةومل م ض س و ع ا والتموة  ورشلت أوعل ظ ود   ➢

واا يؤ   تذو هتا ت وك  وب  ط ووالةاوئت س مل ح وهلاوء ووال ئتى )هتالتع ب نئا  ح  (  تم ت والةايا من 
يفحا   ميلن  والو و  ع والت مايت وب ت ويت ومة   تذه والو و  ع تؤث  ظل  ة   و ااويع واللن س رةض و
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أ  تت   تذه والو و  ع وتصامل والوش  وة    م  يلا  تذو وب ض مص اب ل    ووالةا ء ووالةة ل  
 وآخ و  (  ) راخ الو  آم ل  اظ  والوبش كت والتموةايت واله تؤ   هتا 

 اجلزائري .  التعليم عن بعد يف زمن كوروان يف قطاع التعليم العايل  .3

وبم اميت والرتراييت والتامه حنا جت ريت والتة ا  ةن رةا    ةوال  وف و  الايت واله يشعات  والة مل حت ت  
س و زوئ   نم  والت ا ع واله تاومعع  كتم ريت ظتايت ومايا   مد هت تش ن ولء كانوي والذ  و ح هتا م    

والوايت ل ت  ونييت والانو يت ةن ه ي    وباوند وومرب والتيفماذ ة   والول ء س وبم ال ،ع ع و  ميت هتا هتجي  
 وبمص ع وإلاللرتو ايت وواللماوع والت وزيا ايت ظا   ية ف ب  والتة ا  ةن رةا س و زوئ 

 املشهد التعليمي اجلزائري يف زمن كوروان.  -أوال

نمست واون  والتة ا  والة   خايت جتةاا    م والتة ا  ةن رةا هت تم ريت    يت والتاور  واله  خ ت   
ور  ض وعد تذه والتاور  حاز والتمواذ أ ان أول م  ام تمواذ    التمواذ ال  ا من توش  والو ود  حاز و
( ومل ظ ته ورةا ثيفث أ م  19يتة   رتاور  والاا ييت من هت تش ن ولء ظ ود كانوي )كاظاا 69-20نا  

  2020ر يت و 9يخ يتض ن تاور  تل ا ايت ال اا ييت من هت تش ن ولء رت ن  70-20 ان م  ام تمواذ  اثين
ة ا  والة   ة   مل اةيت من والا   والتة ا  ةن رةا س و زوئ  و وبت م يت س  والتة ا   ك   وةت اع واون  والت

من معيت أخ ح    اد وب وحت والتة ا ايت   وإل رت اتةن ه ي  واللماوع والت وزيا ايت من معيت و والتة ا  ةن ه ي   
 (  31  ص2020 )را اس و ا يت  راو  و تمم ء

اللا  ال وما ن وال ا   س و زوئ  س ل توش  ولء كانوي هتا ع ون  لرا ممع  س والة  ايت والتة ا ايت و ذال  
ال ت لن من و ت  ون  ة  والربومل والتة ا ايت و ع    و ال وحملتاح والتة ا   و  لا  رائيت تو ة ايت تتم وا  

وبو وعى اللن يواو أ  تذو وإلم وء اا   حوته  و اومز والزم  ايت و وبل  ايت س ،ت والةزاليت و و م  والص    
   ( 26-25 ص 2020) ة ا  حم ا     و تل  وع ال اعد ميلن ت  اصع  ظا   ي  
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عخ  واون  والتة ا  والة   س تاظ  ممص ع والتة ا  ةن رةا ج  أحاث ظما  رى ويف ت ذ ووالايفب ووالربومل   -
 والتة ا ايت وبل ن ؛ 

ش ك ء ولمت  ةاى وومربوء ولاتص  يى رشأ  عةف ا ةا  وال ا ميت وعخ  ما ب مش ونوع يم يت مد وال-
 والتة ا  وإلاللرتوين ةن ماوكويت ويفاميت؛ 

ةام و ال ت اايت ويف رت ات هتا كت وبم ه  س والويف  وةام اان  و  ئت وإلةيفم و   ت   ة   خ     -
 والوائيت والتو ة ايت واللوا يت ره ه ة  ايت والتة ا  ةن رةا؛ 

والانو    ة  - والوصت  والتة مت  وخت  والتانيمل ة    يم ص  مت  هتذ  رةا   ال تة ا  ةن  والايفب  هتةاو   ام 
أخ  خيص  يا ه  ا  الذال   تااةايت   ووالايفب  وبان ى  رى  تت   واله  وال ا ايت  وبو  نوع  والتل اا   ومت 

ال تتال  متلاميت  مم تل  ول  مد  مل ن يت  وبم تل   ت كز  م   ظ  الو   ال ايفب   وال ا ايت   ايفب والمل ظيت 
officeوالتل ااييت ة   ر ومل رةاايت مم انو   ما متلاميت س مل ل وال ا  ؛ 

هت ت اوم    - تل ويت  يول   ج   وبة ام ع  تلماالاما   حلت  وخت ف  وإلتص لع  يف   يت  والت تايت  والومايت  تاين 
  وإل رت ت خ  يت س ويفن ف ة الايت وأ ة ن و او امل الاةت س متم ول ويفظ و  متا ا  والاخت 

  جملاهبة تداعيات جائحة كوروان :زائرية اجلامعات اجل ات املستخدمة يفالتقني .4

نا    والااون   مب و  يت  والانود    2020/ 02/ 29رت نيخ    288ة يف  حمتاح  و   ويفة  ل)وبتض ميت  وبامعيت 
 مت ل تة  ل ةا  تلما ع ةرب كت م مة ع    و  راد وو أكم  (  04والتاوالايت م ي ا  شع و من والانو يت  

   من أمهع   والاهن

والا ويت     والأل  تذ   و ايميت وبع يت    ولاللرتو ايت ويف   يت    أت   تةترب من    Moodleاملنصة الرقمية موودل
والتة   وال ا   وبوتاه وس تاظ     هت ون  حاي متلن من تو  ل وبة ام ع ووالانود وتا مصان ية ةا وبة   س  

 تة ا ايت واللرتو ايت ك   ميلن و ت اوم والم  م ة    وبةتاح والو    وو وبؤ ة    رائيت 
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والاالاد    هتمل  ايت ويةترب ويض     م ماو ل ة   أ ه مل اةيت خام ع تو ة ايت ةرب وم  واله تلام ال  تة  ى  
مل موتاحيت  ممصيت  وت   ول رت ت  ةرب  وتة ه  والتة    التةعات  ووباون   وويف ووع  وبة ام ع  ووو ةيت  هتا    ايت 

 ول تة  ل   

 مميزات نظام موودل : 

 أ و  مم  ويت الوم ء وبم تل ولاللرتو ايت )جت اد   توايمل   ة ض (    ✓
 وما  ممتاح يم اش ظاه وبة   وباعاة ع ذوع والص يت لالة  ايت والتة ا ايت    ✓
 ال يت من وال  يت والة رايت   45ياة  والم  م  ✓
ةا   و  ع تة ض وحملتاح وو مزء ممه وميلن س هن ييت  و يت وع ظيت    يعت  راحا  والاند اليف ش ء ✓

  ؤول وو نور  الصويت اتالايت وو   رليت وو وخ ح 
يةا  ظ  يت ماا  لن  ل وومو ته ووبع م وبل ف هب  من اوت وبة   و  ا ع  ة   وبااد رصاغ  ✓

 خمت ويت من ومت تلاميع  ال  ة     
 تةمات و وةع  والا   و  وال مات ل  تذا    يتال والم  م اليف ت ذ تةمات ه الوه وو ✓
 يتاظ  س والم  م م ف  ن شيت وممتا ع ال  اون والتة ا     ✓

  يتا مل توةات مل نوع ماو ل ولاللرتو ايت وخت ذ ةا  خااوع  ت د وا  سبل تفعيل منصة موودل
 وات ومعا ومتايت ع   ممع   

مة  ا  س والة  ايت والتة ا ايت س  أ و وبل نوع تةايت  ا  يت والتة ا  ة   مةتاح وباوند حباي جتةت  -
 وب وحت    ساد

تشلات  ميت ة   مةتاح وبماليت والتة ا ايت تتاا ة  ايت والتااي  تتلا  من ظ ي  والة ت يض  مل اةيت  -
 من وبت صصى س ةا  مل لع ممت تااي  وبم تل ووالتلماالاما  والتة ا   

 م  ماو ل  من مل اةيت وحاوع ك   حا ت      يتلا      Moodleملايع    م ماو ل    -
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  ممه   وميلن وت  إل ش ء ةا   و  ع تة ض وبمعل أو مزء س هن ييت   Lessonوحا  والاند -
 كت  و يت هتع ظيت  ؤول أو نور  الصو يت اتالايت أو   رليت أو أخ ح   

 يت   تةا  هتمل  ايت والمل ش ومن خيفهل  ميلن تلامي م  ص ع أو أ ئ   Fourmوحا  وبمتاح     -
 ةن وبمعل 

 وحاوع والتلامي وولختو نوع وول توا يع    -
  الة ت ااوماس وبصا   ع وبةت اميت س وبمعل ك      Glossaryوحا  مةم  وبصا   ع   -

 ميلن تل اف وبتة  ى رلت ريت وبصا   ع التلاا ع  من اوت وبة   اوت ة عع   
ة   ه مل من وبتة  ى أ وء مع يت     وت  تةا  وب  Assignmentوحا  والاومو ع والانو ايت   -

مةاميت   ظالام وبتة  ا  رت ض ت  مث   ا ع  ال  ااد أب  تمةا  ممت مة جل والمصاص أو والة وض 
 والتلامايت   الالام وبة   رتلاا ع   

التزيا وبمعل والانو   لباون  وإلاللرتو ايت الاة  وبمعل والانو   ممت       Resourceوحا  وباون    -
 نوور  وباواد ويفخ ح   و  ع  ص    و  ع ويمل   وال ر  مد م و ع والت  ات  

   وت  إل ش ء وباون  والتة ا ايت ة   شلت كت ب هتاللرتوين    Bookوحا  واللت ب   -

مت والانو يت ووالة ت التاوا  والزووم من ومت  من و  مت ولةت    ة اه     zoomالزووم  التطبيق  -02
و ت  ون حا ا  رشلت ة    س ،ت توش  ظ ود كاني ج  جيةت اله ومهايت س و ت اومه س مل ل  
والتة ا  والة   ظعا ممصيت تةتضاف ولحاوث ووال ل ءوع وولمت  ة ع وو يفين   والوي وبو ش  وكذال  

و  رةاايت و ع يت ول تة  ل وم  مل ويت  من خيفهل   تةرب مواا  من ومت وحمل ع وع وو يفين ت  و 
 مش نت س والاات  وةه ومن خيفل و ت اوم والوي ذوته   1000ميلم  والا ال وا حاو  

والزووم    ممصيت  ةلا zoomتةترب  ةربت   تةتااد  والواايا  بل ب ع  خمصصيت  ممصيت  ةن  ةو ن  
ن اوت وحا وبتص ى   ومن مث يلام ولمت  ة ع ووحمل ع وع ةرب ول رت ت   حاي تلا  ول تض ظيت م
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راةا  ولخ ين ةن ه ي  وال ور  وب صص ال  ل بيت   مد والة   و  والش ص وبضاف مي   ك ظيت والص  ا ع  
  5000حاي و  اووم والربيمل ميمت ح الا  و ت ولممت اليفمت  ة ع والل ءوع والة ت والتو ة ايت واله اا تض   

ه والا ا يت والةص ييت واله تةعت ة ا  وةاو  وتم ا  م ة ع والوي  ما،ف وو وات حاي و  ولةت    ة   تذ
وبو ش  تا وم  ع ون  ومات   لالمةويت ال  تة ا ن أو وبرترصى وو وبؤ ة ع وبتة مت مةع  س حاا  مةاميت 

  

وجتاون ولش ن  تم  وا و  س ،ت توش  ظ ود كاني و ول  وو  س منا ةا  مةت ام  والربيمل حبةمل  
 م اا  مةت ام  22 2والش كيت وا و  و ت شع   حىت  تل ني 

 :    zoomمزااي تطبيق الزووم

 يتض ن تاوا  والزووميت  وم وء وبل ب ع لالواايا والةايا من وبزو  ووالا، ئف ممع    

 و راايت ة الايت   للع ظيت وا رل ع وشرتوك ع خمت ويت   Liveهتم وء ري مو ش   ✓
 مش نكيت والش شيت )ش شيت و   اب( وثم ء ولمت  ت مد وبش تاين    ✓
 هتمل  ايت والوي ةرب والةايا من ولمعز  ممت ولمعز  وحمل االيت وو او امل والم ريت و والة  نتوا    ✓
 هتمل  ايت  لت والوي وو والماو  وبو ش   ةرب ممص ع ممت ظ يةوات وياتااب   ✓
 ويف و  اووم ة   م رد حاون وو حاز خمصص الا ه ويف ئ يت و ولم لع    تاح ✓
وو تض ظيت تذو وحملتاح وبةمت ةرب ممص ع وو  لين أو ماواد  webinarsتةمات  اوووع أو  ✓

 ويمل وخ ح ظا   رةا 

 استخدمات برانمج الزووم :  

ولاللرتو ايت   ✓ وال  ف  هتاتحيت  و  وو يفين  ولمت  ة ع  ةلا  تتال  نوئةيت  مد تلمايت  وبة    ومت  ت  الةلا 
 وبتة  ى  
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 .والتاوا  مل ين أو مت ه س متم  ااات ريف  وورت و تان   ية ت ة   و او مل والذكايت  ✓
 ر يمل اووم يتال م ف الإلمت  ت لالصاع ووالواايا وميلن ختزيع  ة   والل واات  اليف تو    ممه   ✓

وبل ب ع وب ئايت ووبل ب ع والصاتايت  تا تاوا  هتتص لع مت صص س تاظ   :  skypeيب  كاتقنية الس  -
يمل أيض  خام ع وب و  يت والوانييت رمل   ل رى و او مل وويفمعز  وال احايت ووهلاوتف وحمل االيت   ياظ  والة

وبةت امى هتن  ل وهت تلو ل والمصاص والمصاص ووبل هد وب ئايت ووالصاتا ع ووالصان ية ل والة كامل كذال  
 اله خ  ايت مل ب ع مل  ايت ية ةا س والتة ا  ةن رةا  لبل ب ع وب ئايت و   ةايت  و 

تا مااد ة   ويف رت ت جي د ويفش  ص من ذوح وإلتت  م ع وبشرتكيت  : )املنتدايت( forumتقنية فورمي
س مل   ووحا خبيفف  ن شيت ويف رت ت واله ت  تاو ت هتظرتوع     الاتو  الاو ويفظل ن  وتا هتمت  ت هتظرتوع 

س مل   وام   ووحا   لةتو ن وبل   تا والصو يت ويت  ظاه هتم وء والمل ش ةن والا ي  ةن ه ي  هت ش ء 
ماعات من اوت أحا أةض ء وبمتاح ومن مث يلام لا  ويفةض ء رة ت مش ك ع ون و   وخت وباعات  

ات  اوء رشل ه ة   وبة ام ع واله اامع  مباعةه أو  لاه أو والتة ا  ة   م   ال مل ش مد   حمل وباع
 خا  ظاه وتا أشوه لبمتاح ة   أنض والاواد  

    مكوانت املنتدى

وبةؤول أو وباي    تا هت ة   أو حة ب يت ل  لبمتاح رل م ه هت ايفا  من الاحيت والت ل   -
اع   اح وباي  أو وبةؤول ك   ميلمه هتع ظيت وحذف وال ئاةايت   وواله لميت      ايت والاخال هتال

 واوال أ  ةضا    
وبؤالوا    ت  أش  ص متو ة ا  س وبمتاح لباوعاد أو م ية   وبة مه ع ك   ميلمع  هتع ظيت  -

وبمتاح ك   لميلمع   س  وظتل حة ب حايي  ول ض  م  أنو و  والذين  والزوئ ين  وظوال  أةض ء 
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أ ه ميلمه حذف    حذف ةضا ول حذف ماعات ول هتل  وال ئاةايت    والت ل   ال احيت  والاخال 
 ويفةض ء ووباوعاد رذ  من وباي  هتذو وبةل  ممشأ أو اترد الش كيت م     

ويفةض ء   ت  وش  ص ميلمع  والتة ا  ة   وباوعاد وبمشأ  من ه ف ويفخ ين وكذو هتع ظ ع  -
 ووحا  مة مه ع وميت لا  حة ب ووحا من والربتاكال ور يا هتاللرتوين 

  مت وال ماء وا والو يةوات من أمت تل  يت والتة ا  ةن رةا وتةايض  facebookتقنية الفايسبوك
والاخال وا وبمص ع ويفخ ح أو ةام خربا  س و ت اومع  ظ الا المل الاس    والا ويت والذين ليل مع 

 متةا  ة   و ت اوم ت   وبمص ع من ومت والتة ا 

 

 : حتدايت اإلعتماد على العملية التعليمية املستحدثة احملور الثالث : 

 (  57 ص2021م ا     ) ه ت   ياومه والتة ا  ةن رةا س والتة ا  والة   ةا  ةلو ع و  ا ع تت مت س

ويةا تذو والت ا  أر ا والت ا ع واله تلف ة ئ  أم م والتة ا  وإلاللرتوين  وذال   التحدايت التقنية:    -أوال
حملاو ييت اان  وبؤ ة ع والتة ا ايت ة   تاظ  ويف ووع ووبةت زم ع والتلماالامايت  أبةاو  ت ا  ح متع   

والت ا والتلماالامايت  وئ يت  ويف ووع  أ   هتا  والت  وع رع ظيت  وذال   تاميت  وال ا(  اامي  تا  والاام  )ظمايا    
ووالتاانوع واله  اث س والة مل والتلماالاما ع  وكذال   ا  آخ  وتا ةام وما  ر ملا ع أو تاوال ع  
مد  التتم  مل  حم ايت  ر ملا ع  إل ت د  وبؤ ة ع  من  والةايا  والة رايت والذالل جتعت  وال  يت  تةت ام 

 وحتا م ا ومتا و ا  والتة ا ايت  

حيت د تاوا  والتة ا  ةن رةا هتا تاايد رةض والتة ا  ع وواللاو ى الض      ه  البيئة التشريعية:    -اثنيا
را     ةيت  واله تيفئ  والتاانوع والة يةيت س والاات و    ومن يحايت أخ ح جيمل تاظ  ااو ى واله     
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واله تلف ة ئ  أم م هت ت اوم والتة ا  ةن رةا  و  ييت والول ييتوتاالاا وبة ظيتو صا ع  وهتال  ء أو ت ا  واللاو ى  
 )ك    ييت من والل  ميت وهتخرتوا ع وبة   ع أو والوا يع ووالتشايش(  

نظض والةايا من ويفظ و  وخ  يت وبة  ى ة  ايت  ايت أو ت ا  والتة ا  والتل اا     املوارد البشرية: حيث   -اثلثا
  والا يليت والتل ااييتوالذو وممل هتجي    ا   ع تاةاييت هتا والتة ا  وإلاللرتوين وذال  رةومل أهن  وةت  وو ة 

 و وازييت ااف هتا تلوت تذو والت ا  

أر ا والت ا ع واله ياومعع  والتة ا  ةن رةا تاو تلا ب نوعد أماول من أمت ت ذييت تذو التمويل:   -رابعا
حت ايت والت ايت   وجمل ل وذال  رةومل ةام هتتت  م وبةتم  ين أو و   ب ويفماول ووالش ك ع ره لال م  من

والذال    رةا   ال تة ا  ةن  واليفاميت  وحملتا ع  وهت ت د  ووالتمايا  ووالتش ات  وبتة ليت لالصا  يت  والتل الاف  الت اايت 
والتة ا    واللا ت  هتةا ء ويفوالاييت ةرب  ة  وبش نيد وتشماد والش وكيت رى  يةتاة  تذو ويفم  من و لاميت 

    يت وبةت اميت س والتة ا  ةن رةا واا ت وإلتص لتاتلماالاما  وإلةيفم التااي  و ة  ويف

 التعليم عن بعد يف حتسني جودة التعليم العايل  دور 

ة   وبتة  ى  وو وبة  ى وكذو ة   و  مةيت   يلام والتة ا  ةن رةا والةايا من وبز  ال  م اميت والتة ا ايت   اوء
خ  يت س ،ت توش  ظ ود كانوي واله تة ظع  والويف  و  ئ   ول والة مل  وكا يليت وحاا  الض    هت ت  ونييت 

 والتة ا  و  مة   و هت تل  ل والةميت و  مةايت  هتع ظيت هتا والةايا من والةاوئا ممع  
 حتسني جودة الربامج املتعددة  •

و تص ا   ملوااليت  أ   ة بايت  مة ي   أ  د  ة    وإلاللرتو ايت  والتة ا ايت  ووب     ووبل نوع  الربومل 
 ورتو  ات  االيت  تاعل كاوايت أ وء وبع  ع والتة ا ايت  
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 حتسني جودة التعليم ونواتج التعلم  •
يلام والتة ا  وإلاللرتوين أ     ة   والم   ع وبة ظايت والوم ئايت ووإلمت  ةايت  وياو  مو  ئ والتة     
والمش  والوة ل  وذال  ةلس والتة ا  والتل اا  والذ  ياو   والم   ع والة اكايت  واله تلف ةما  

 حا تلامي وبة ام ع من م  مل وبة   وحو ع 
 حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  •

ياظ  والتة ا  وإلاللرتوين  وس والو ص   اد وبتة  ى ال  ش نكيت س ة  ايت والتة ا   ظعا تة ا  ة  ل 
وو صال ة   ظ  ته  ظاه   هتالاه ووالاخال  والا ال  يةتااد  ظ    ظلت  والم د   من  الوئيت  ليت از 

 والل م يت س والتة ا 
 حترير املتعلمني من القيود املكانية والزمانية   •

والتل  والتة ا   والوة    ووإلالتزوم  يو ض  وبتة  ى  تش ت وإل ت  م س و ضان  اا  ااا  كم  ة   
جباول حما   وماوةاا حما    أم  والتة ا  وإلاللرتوين ظعا ي    تذه واللاا  ظعا ية ةا والةايا من 
والا ويت ووالة م ى ووبا،وى وكاو كو ن والةن  حباي ل يضا و  هتا والت    ةن ماخاهل  وب    

 والاات  ةى مةتاوت  والة     و س  وس
 يوفر مبدأ عاملية التعلم •

ل يتلاا والتة ا  وإلاللرتوين ةن رةا مبشليفع وإلمل  ا ع وبت حيت أو  ةيت والوصال  الذال  ظعا  
ية ةا ة    ش  والتة    وتاظ  ظ ص ةايا  ومتماةيت ال تة ا  ووالتانيمل  ظعذو والم   من والتة ا  

مل   أ   س  تة ا ايت  را يع  من    ياظ   أةاو  كو    هت تة ب  ميلمه  الذال   ظ     ويف   وام   
وبتة  ى  ولميمت ذال  مشل يت  يف ه الاس اله ش ط ومتا و ع م  ييت ويةتااد كت ظ   والا ال 

 هتالاع  
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 تطوير األداء األكادميي واملهين لألساتذة اجلامعيني و التحصيل املعريف  •
ر والتة ا  ةن  أ   تاح   ويفوا  والم     أ   من  يلا   لال م   واا  تل الاف م توةيت   هتا  ةا حيت د 

تل الاف   هتا  أ ه لحيت د  هتل  واللص    وباح  ويفوا  ة    والتأ اس  التل الاف    ا   لالمةويت 
- 50تش ات م توةيت الذال  ظعا ية ت ة   خوض تل الاف والمول ع ة   وباح والوةاا رمةويت  

 ك   أ  والتة ا  ةن رةا ياظ  والاات  70%
 حتقيق متعة التعلم  •

ا  ةن رةا جتد من سود والماوح   جي س ظاه وبتة  ا  لالة ة ع أم م ش ش ع والل واات   والتة 
 و  أ  يشة و لالاات  يف ه يتض ن ة وع  متةا   ومم    تش ت والمصاص ووالصاع ووالصان  
ووال  ام ووالواايات ع  ك   ليتا مل من وبتة   و  اد س ا ةيت اا تلا  م  م حييت وم  مم  ويت  

الايع   وس أوجي  أو يلا ا  س م   مه والاةت  والذين اا يشاشا  ة اه  والا ويت  الس اميفءه 
 وإلتت  م ع  ج  اا يؤث    و  ة   م  و يته وهت تاة ره 

 

 امتة اخل
يشلت    م والتة ا  ةن رةا ثان  س مل ل والتة ا   هتذ رال من أ  يمتلت والايفب من ماواد  لمع  أو       

أة  هل  أو و، ئوع  هتا و  مةيت ظةاف تمتلت و  مةيت هتا أم كن تاومات  وت  م مة ع وبةتلوت واله  
تلما ع وإلتص ل و  والذ  ي زو و ا    و  و تئذو  روضت  والتة    الةابيت  و تلماالاما  وبة ام ع تةتمامل 

  يت ل ت اوث  ا ه وأمن هه س هته ن مؤ ة ع والتة ا  والة   لةتو ن والتة ا  ةن رةا يشلت  وبو  ميت  
ماخيف ة  ا  الت لى والتة ا  والة   من وإل تم ريت بتا و ع خا  والتم ايت وجملت ةايت وهتةاو  وهت ون  وباون   

 والوش ييت رلو ء  وظة الايت 
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CONCLUSION  

    The distance education system constitutes a revolution in the field of 

education. Instead of students moving from their places of residence, work or 

jobs to the university, the university will move to their places of residence . 

They are future universities that respond to the globalization of learning that 

invades life without permission thanks to communication techniques and 

information technology. The urgent need to develop its formulas and patterns 

within the framework of higher education institutions is that distance 

education is a scientific entry point to enable higher education to respond to 

the requirements of community development plans, and to prepare and 

manage human resources efficiently and effectively. 
 

 :  جعقائمة املرا
  ووالانو  ع وبةتلو ايت م كز وبةتلوت الألحب ث     والة بايتويفام ع    لحتاوءإ والتة ا  ةن رةا إ     ن لانوي جت نبظ      هتمي      1

 https://futureuae.com/ar/author/index10-02-2021’ 09’10’12 
   07ع ب  وجمل اوم ل را خ الو   وم يئت ر ك ين     ييت و اوئل س والوله وإل يفم  ظ ود ك وي والم اذم   مل يت والش  2
تو ل ول  تذ  و  مةاام د والتة ا  وإلاللرتو او  ،ت هت تش ن      2021 ران والاين را     يا ف الان ا   م و  خيف      3

   702  والةميت  ص01 والةا 06ظ ود كانوي توا   مل يت والتوا  س والة ام و والتلما ع والمش ه ع والوا ايت  وجمل ا
ووالمعاض  2019  كيفت ش يويت    4 والش م يت  و ا    الض     و زوئ  كةوات  س  والة     ووالو ي  الة    والتة ا   س  ول تم  ن 

      03والةا    13مل ا واتص  ييت  مل يت  نو  ع  ويفك  مي   
  مة ي  و ا   ووآل وء ووالتلاا  س وبؤ ة ع والتة ا  والة   س عاء والتم نب وبة     ال م مة ع س    2011 والةا  ةا    5

      21ص ويفوا  والاوةيت  ة      ونوالو اييت والة مل  
  والةةا ييت  هت ون  و ا   والش م يت وهتمل  ايت وإلظ    ممع  س تااي  والتة ا  والة   س  2001   محز  أراة  يت  حم ا هامل رن   6

   220ص   14والةا   والرتراييت  مل يت م مةيت م ال  ةوا والةزيز والة ام 
مل يت وإل ون     ة     مليفع ومؤش وع تاوا  هت ون  و ا   والش م يت س ك ا ع والرترايت رة اميت     2005  والةو    حم ا محااو     7

 /  12  103والةا   ة      اميت 
والة       1999أظ يت  04وبؤنخ س    99/05ا  ا  وال ا       24والةا     وال مسايت  و  يا     8 وبتض ن والل  ا  والتاماع  ال تة ا  

  05ص 
   رةا والتة ا  ةن   ووبعين ووالتلين   الات الص  ة  والةا   ع س والتة ا  ويفك  مي  وهل  م   محا رن  اف   9
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وبة ام ع   وء س و  مة ع س ،ت تلماالاما   توةات    م والتة ا  وإلاللرتوين كآالايت ال ظد وبةتاح ويف      2016اتايت باش      10
 96  ص  أظ يت  24 – 22ه ور س وال ا ايت  والتة   س ةص  والتلماالاما     11ع ن أة  ل وبؤمت  والاو   ل مل 

التامع ع والة بايت أم ثل ظيت    وإل تم ريت  ل زوئ  توين    م ل م    س وبؤ ة ع والتة ا  والة         2018  حمواظ   ة ويب   11
   234_233ص   والة  ؟ والتمايا والتة ا  

   ووالة بايت وإلاللرتوين س وإل ون  ويفام ع والتة ا ايت س عاء ومربوع والة رايت  و ا ع والتة ا ظ ص  2020   حم ا     ة    12
   26_25ص     27والةا مل يت وإلاللرتو ايت والش م يت متةا   والت صص ع  

 75 ص1  والةا 9ااونة    أث  والتة ا  وإلاللرتوين ة   ما   والتة ا   نو يت ح اليت وب كز و  مة  م     ةوا هللا تاو ا   وجمل ا  13
اميت والص ايت وو ا يت التةزيزما   والتة ا   والتة ا  وإلاللرتوين ل  مة ع و زوئ ييت رى ه يليت الت ا  ويف2021  ه ت  م اا    14

  مل يت والو اث-أظ ا - م كز م مة  -والة    نو يت مااو ايت 
والتة ا  و  مة  ةن رةا ةرب       2020  ظ تل ميفو  خاجييت  الةا     م مي حم يت    مةزوا تش م  15 وواد 

مل يت ماونوع  ( و زوئ ييتويف رت ات س ،ت و  ئ يت كانوي ) نو يت مااو ايت ة   ةاميت من والا ويت و  مة ع 
   4/والةا 04) ا  ايت مل ا 

 ا  وال ا ميت ونت   والتة ا    -19هت رتوتامايت م   وبؤ ة ع والتة ا ايت ال  ا من ظ ود كاظاا    2020و ا يت را اس    16
    31ص    03والةا     02وجمل ا  ولمت  ة   مل يت والت لى  رةا  ةن 

 
 املواقع االلكرتونية :  

 

 ac.ma / index .php .option = www.uiz: //  http.:) و    وبااد    والتة ا  ةن رةا   م كز ورن ات   .1

com.content&view = article & id = 380% . D8 % a7% d9% 84% ،12/04 /2021  

 . 13:  10:   12على الساعة،

 http:// emundusgreenit .uvigo .es) أ    وبااد (    ةن رةا  والتة  والواض ء م مةيت و ةن والم ين لالاون   .2
 */ar /d8% ac % d8% à 7 % d9 % 85 % d8 % b9% d8% a7%   15/04/2021    ،00  

 :12   :22   
 

3.  **http://journals.lagh_univ.dz/index.php/sej/article/view/850/73   يام والز ن    متت 
   00 08  ة   والة ةيت 19/05/2021
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Distance education in the higher education sector in Algeria in light of 

the Corona pandemic. 

BOUGUESRI Sarra1 
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Email adress:s.bouguesri@univ-chlef.dz 

 
Abstract: 

The profound transformations that knowledge societies are witnessing due to 

the phenomenon of globalization constitute an incentive for countries that strive to 

secure their ability to compete, to pay attention to a culture of quality in higher 

education and to invest in high training of human resources. The rapid development 

in modern information and communication technology has also helped to promote 

the use of modern technologies in the higher education sector. In order for Algeria 

to keep pace with these developments, it was necessary to work in accordance with 

international curricula to reset educational processes by implementing a new 

educational system known since 2003/2004 with the LMD system. This research 

paper aims to identify the various technologies used in the higher education sector 

in Algeria durig   the Corona virus, while determining how distance education can 

contribute to improving the quality of the higher education sector in Algeria in light 

of the outbreak of the Corona epidemic. 

 

 

Keywords: distance education - higher education sector in Algeria - quality 

of education. 
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 1933 – 1932نزع السالح  ومؤمتراملانيا 
 " دراسة واثئقية "

 *1حممد حسن عبده حسن داود الدكتور
 دكتوراة يف التاريخ احلديث واملعاصر  

 حماضر يف كلية اللغات واحلضارات احلديثة
 إيطاليا   –جامعة جنوة 1

ddaoud81@yahoo.com 

 
          2021/ 10/ 29اتريخ القبول:              2021/ 10/ 25: االرسال اتريخ 

 ملخص: 
اليه الدول األعضاء يف عصبة األمم   يلقي هذا البحث الضوء على مؤمتر نزع السالح  والذي    دعت 

، ،    1932مبشاركة كل من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت والذي بدأ أوىل جلساته يف جنيف عام  
املؤمتر هو التوصل إىل معاهدة عامة حتد من مجيع األسلحة وتقليلها قدر    هذا    الغرض الرئيسي منكان  و 

العسكري بني الدول وتقليل خماطر اندالع حرب عاملية جديدة اىل    نافساإلمكان ، وابلتايل إزالة خطر الت
جانب ختفيف العبء الثقيل للنفقات غري املنتجة واالقتصار على امتالك الدول  لألسلحة اخلاصة حبفظ  

تنامي قوة    اىل سده احلكم و  -املعادي للشيوعية    –النظام الداخلي و الدفاع فقط . اال ان وصول هتلر  
السوفييت  االحتا العموامل  د  االوربية كل هذه  الدول  اختالفات جوهرية يف    أدتقد  وضعف  اىل حدوث 

اهداف السياسة اخلارجية لربيطانيا واليت رأت يف هتلر وطموحاته الفرصة املناسبة لتشكيل حائط صد امام  
نهاية اىل فشل املؤمتر  تعارض مع السياسة الفرنسية ، االمر الذى أدي يف الوهو االمر الذي  التمدد الشيوعي  

 . و اشتعال سباق التسلح مما مهد اىل وقوع احلرب العاملية الثانية 

 لوكارنو  -عصبة األمم  -نزع السالح  - مؤمتر  -: أملانيا فتاحيةاملكلمات ال
  مقدمة: 

 
 ddaoud81@yahoo.com:، االمييل حممد حسن عبده حسن داودد. املؤلف املرسل:  *
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الثانية واحدة من أكرب احلروب اليت حدثت يف التاريخ احلديث واليت أودت حبياة       تعد احلرب العاملية 
املاليني ، ومع مشاركة العديد من الدول يف هذه احلرب اال أن املؤرخني عامة والغربيني بشكل خاص قد 

أبن رغبة يف أنشاء امرباطورية انزية    أعتادوا يف كتاابهتم على القاء املسئولية كاملة على املانيا متهمني هتلر
وطموحاته هي السبب الرئيسي يف احلرب. ويف هذا البحث ال حياول الباحث تريئة هتلر وأمنا أجالء بعض  

  –وأن هناك شريك غري مباشر متمثال يف بريطانيا قد لعب دورا مهما يف أشعال هذه احلرب  -من احلقيقة 
 جية االمريكية وواثئق اجتماعات جملس الوزراء الربيطاين .  مستعينا يف ذلك بواثئق وزارة اخلار 

 أوالً : األوضاع السياسة يف أورواب أعقاب احلرب العاملية األوىل :  -
ومع انتهاءها أخذ االملان يتطلعون اىل عقد صلح    (  1918  –  1914)انتهت احلرب العاملية االوىل     

، جاءت عكس توقعاهتم حيث أجرب   1919يونيو عام  28عادل ، اال ان اتفاقية فرساي اليت عقدت يف 
 25املانيا على التنازل عن مستعمراهتا كما تضمنت املعاهدة شروطا قاسية أمهها اقتطاع ما يقارب    ءاحللفا

املانيا  الف ميل مربع من االراضي   األملانية وضمها اىل كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والدمنارك وحتميل 
 (.  19، ص 2011 ،معدى )  وحدها مسئولية احلرب

ونص هذا الصلح أيضا على احليلولة دون قيام الوحدة بني املانيا والنمسا اليت تضم أكرب جمموعة من     
ملاين يف حدود بولندا ، وحنو ثالثة ونصف مليون املاين يف  األملان تعيش خارج املانيا ، ودخل حنو مليوين ا

حدود دولة تشيكوسلوفاكيا ، كما حددت معاهدة فرساي عدد  اجليش األملاين أبن ال يزيد عن مائة ألف 
جندي وحدد عدد سفن االسطول األملاين و حرمته من امتالك سالح اجلو ، كما فرض على املانيا دفع 

 ( .  Marks , 2013 , P 16)  تعويضات ضخمة للحلفاء
يف فرتة ضياع سياسي ، و ال فقد كانت املانيا  أعقاب احلرب العاملية االوىل  أما األوضاع السياسية يف     

تكاد تعثر على الطريق الصحيح اليت جيب ان تسري عليه لتصبح يف مستوى الدول الكربى االخرى بعد ان 
ات الداخلية واالضطراابت املتعددة و االزمات االقتصادية املتتالية  اذلتها معاهدة فرساي ، و طحنتها االزم

مع حوله جي، و يف ظل هذه الظروف أصبح من املمكن لشخصية قوية ان تضع برانمج يلفت اليها االنظار و 
القلوب اذا ما أحتوى هذا الربانمج على ما يعيد ثقه الشعب األملاين يف نفسه وحيقق تطلعاته وكان هتلر هو 

، ص ص   2014نوار و نعنعى ، )  ذا الشخص الذى أفاد من كل االزمات حىت وصل اىل احلكم املطلقه
560  – 561  .) 
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، وخالل احلرب العاملية االوىل  (   7، ص  2001، سيدر ) يف النمسا  1889ابريل عام  20ولد هتلر يف    
تطوع يف اجليش األملاين ، و بعد انتهاء احلرب أنضم هتلر اىل حزب " العمال االشرتاكي الوطين  " عام 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ عدد املؤيدين له يف تزايد مستمر  حىت لقد    1921مث أصبح زعيما له يف عام    1920
توىل    مث(     49املرجع السابق ، ص  )      1932يف انتخاابت عام    حصل على اكرب عدد من مقاعد الراخيستاج 

 (.   568ص ،  2014، نوار و نعنعي )   1933 منصب املستشارية ) رائسة الوزراء ( يف املانيا عام
ما ان توىل هتلر منصب مستشار املانيا حىت شرع يف تنفيذ برانجمه ، وكان معنيا يف اول االمر بتصفية  و      

 26خصومه خاصه الشيوعيني واحلصول على احلكم املطلق ، وحدث ان احرتق مقر الراخيستاج يف ليلة  
أعنف  احلمالت  ، ومل  ، وبسرعه وجه اصابع االهتام اىل الشيوعيني ، وشن عليهم هتلر    1933فرباير عام  

يلبث بعد ذلك ان الغى االحزاب وجعل احلزب النازي هو احلزب الوحيد يف البالد ، ووصل اىل هدفه يف  
ليصبح هو رجل الدولة االول   1934احلكم الفردي املطلق بعد وفاة الرئيس هندنبورج يف أغسطس عام  

ا مجيع  على  قبض  الدولة(فهو  ملناصب  حيث  )رئيس  الرايخ  احلكومة(    رئيس  )رئيس  الرايخ  ومستشار 
و"الفوهرر" )رئيس احلزب النازي(. ووفًقا "ملبدأ الفوهرر" ال خيضع هتلر لقوانني الدولة ويقوم بتحديد السياسة 

 . سواء الداخلية أو اخلارجية بنفسه 
واليت هلتلر الكلمة احلسم يف حتديد كل من التشريع الداخلي للبالد والسياسة اخلارجية ألملانيا.    تكانف    

العنصر األملاين " واملعاداة للشيوعية املتمثلة يف االحتاد السوفييت وهى الذريعة اليت    كانت قائمة على تفوق "
  . (  569،ص  املرجع السابق) ه طموحاته أستخدمها هتلر فيما بعد ملساومة بريطانيا و فرنسا و حتقيق كاف

وللوقوف على جمرايت االحداث يف اورواب يف الفرتة موضوع البحث، جيب ان نعرض سريعا  ألوضاع الدول  
أو أبخر يف اشتعال احلرب العاملية   لاالحتاد السوفييت ( واليت سامهت بشك  –فرنسا    –احملورية ) بريطانيا  

 .  الثانية 
 اد السوفييت : االوضاع يف االحت   
 نبذ التطلعات القومية التوسعية ،أساس قامت سياسة االحتاد السوفييت اخلارجية عقب جناح الثورة على     

وعقدت معاهدات مع الدول اليت نشأت على اطرافها واليت كانت حتت حكم القياصرة من قبل مثل فنلندا  
  )  مع ايران وتركيا وأفغانستان  1921عقدت معاهدات صداقة عام  كما  (    1920و أستونيا و لتوانيا ) عام  

 ( .  526ص ،  املرجع السابق
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وتبني لالحتاد السوفييت أنه يف حاجة ماسة اىل الغرب لتطوير انتاجه الزراعي والصناعي وتنشيط جتارته .    
حكومة    –و هلذا عدل عن سياسته املعادية على طول اخلط ، وسعى اىل عقد معاهدة جتارية مع بريطانيا  

التجارة    1921العمال " رمزى مكدوانلد " عام   البلدين  ، ولكن مل تستطع العالقات  تنمو بقوة بني  أن 
 بسبب سقوط حكومة العمال فيما بعد . 

لعقد   ت الربيطانية اال اهنا فتحت الباب أمام السوفيي  –وابلرغم من النتائج احملدودة لالتصاالت السوفيتية     
اليت (   593ص ، د.ت  ،فيشر )   1922اتفاقيات جتارية مع بعض الدول االوربية األخرى مثل املانيا عام 

كان من شأهنا ان وطدت العالقات بني الدولتني االمر الذى أاثر رعب الدول االوربية االخرى ) فرنسا ، 
األملاين سالح موجه هلم   –، تشيكوسلوفاكيا ( والذين راوا يف التقارب السوفييت   اإيطاليا ، بلجيكا ، بولند

تمع األملاين تربه خصبه هلا مع تدهور االوضاع  خاصه مع بداية أنتشار االفكار الشيوعية اليت وجدت  يف اجمل
تشيكوسلوفاكيا فرنسا ، إيطاليا ، بلجيكا ، بولنده ،    -االقتصادية يف الداخل األملاين ، مما دفع الدول االوربية  

 F.R.U.S,1925, Document No 28, Marchاىل عقد معاهدة لوكارنو ) للمزيد عن لوكارنو انظر :    -

16, P22    )    بينها  1925يف عام هذه الدول اىل أتمني و تسوية الوضع   االيت سعت من خالهل    فيما 
)    اإلقليمي بعد احلرب و التأكيد على معاهدة فرساي  ابإلضافة اىل أعادة تطبيع العالقات رمسيا مع املانيا 

 ( .  527ص ، ،  2014نوار و نعنعي 
لتسوية التعويضات االملانية " دوس " وىف مشروع  1925رأى السوفييت يف معاهدة لوكارنو املوقعة عام     

بريطانية لدفع املانيا اىل حماربة    - ، اىل جانب القروض اليت قدمتها الوالايت املتحدة ألملانيا خطة فرنسية  
عن الدخول يف صراعات    بنفسها  ئىاالحتاد السوفييت . لذا عمدت املانيا واليت كانت يف ذلك الوقت تن

واليت تعهد فيها الطرفان ابلوقوف   1926ن عقدت معه معاهدة يف عام دولية اىل طمأنة االحتاد السوفييت أب
العالقات االملانية    خالل السنوات التالية اخذت  يف حاله تعرض أي منهما هلجوم دولة اثلثة ، و  على احلياد

 حدثت حتوالت سياسية جديدةيف عهده  السوفيتية يف تطور حىت ظهور هتلر على املسرح السياسي والذى  
 ( . 527ص رجع السابق ، امل.) 

 : االوضاع يف فرنسا 
ومدى       املانيا   هو  وشعبا  فرنسا حكومة  هاجس  و    كان  العسكري  و  االقتصادي  النمو  على  قدرهتا 

الفرنسية ، ولقد عرب عن ذلك املؤرخ "   السكاين ، و كانت هذه املخاوف مثار حديث كافة االوساط 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1925v01/d28
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أصبحت تعتقد أن هناك عدوين   –فيما عدا اليسار املتطرف  –تومسون " بقوله ) أن مجيع أحزاب فرنسا 
االحتاد السوفييت ( ، وابلرغم من هذا اال    –شيوعي    –لثاين جديد  خطريين يهددان فرنسا أحدمها املانيا وا

،ويرجع هذا (    581، ص    املرجع السابق)  ان فرنسا وقفت شبه عاجزة عن التصدي لتزايد القوة االملانية  
 اىل :

على الرغم من اجتاه    ؛اوال : حلفاء فرنسا : مل يكن حلفاء فرنسا مصدر قوة  هلا بعد احلرب العاملية االوىل  
) يوغسالفيا ، رومانيا ، تشيكوسلوفاكيا   فرنسا اىل عقد سلسلة من التحالفات عرفت ابسم الوفاق الصغري مع

ن من تشكيل حائط صد امام القوى االملانية  ( من أجل التصدي للطموح األملاين اال ان هذه الدول مل تتمك
  الصاعدة هذا اىل جانب اختاذ بريطانيا و بلجيكا  موقفا حمايدا ان مل يكن منحازا اىل املانيا يف املشكالت 

مع تشيكوسلوفاكيا حول  الذي نشب  اليت نشأت  بعد ذلك  مثل اخلالف حول ضم النمسا واخلالف  
 F.R.U.S , 1934, Document No 104, VOLUMEلسوديت انظر :  ) للمزيد عن إقليم ا  اقليم السوديت

II, May 5 , p111  ) 
يف الوقت الذى قبض فيه هتلر على زمام االمور يف املانيا و أنشأ دولة   :  اثنيا : ضعف احلكومات الفرنسية  

قرار حازم يف    كانت احلكومات الفرنسية تعاىن من ضعف شديد مل ميكنها من أختاذ أي  احلزب الواحد
يستطيع واحد منها ان    فرنسا كانت دولة كثرية األحزاب مل  تفسري ذلك أنمواجهة تصاعد القوة االملانية ، و 

صل على اغلبية يف الربملان ، ومن مث كانت احلكومات ائتالفية تراعي أحياان سياسات حزبية متعارضة حي
االمر الذي جعلها غري قادرة على وضع سياسة خارجية واضحة املعامل اثبتة األهداف وهو الوضع الذي  

 ( .  581 ص،  2014،  نوار و النعنعي )  ظل حىت اندالع احلرب العاملية الثانية 
 بريطانيا : االوضاع يف 

الوقت الذى كانت فيه االوضاع الداخلية يف فرنسا تتسم ابلضعف وهو ما أنعكس ابلتايل على    وىف    
املرجع السابق )    سياستها اخلارجية خاصه جتاه املانيا ، كانت السياسة الداخلية يف بريطانيا أكثر استقرارا  

وأن كانت يف أغلب    –وهو ما مكنها من أختاذ سياسة خارجية أكثر وضوحا مع املانيا    ،(    586  ص،  
أتسمت من وجهة نظر الباحث ابلتساهل مع النازية بل وتشجيع هتلر    -الوقت معارضة للسياسة الفرنسية  

رنسية عرض  على متابعة مغامراته العدوانية ضد معاهدة فرساي و ضد أوراب الشرقية ضاربه ابالعرتاضات الف
احلائط وأملة من وراء ذلك  يف استغالل املانيا النازية كأداة من أجل التصدي للتمدد الشيوعي  مستغلة يف  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v02/d104
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ذلك عداء هتلر للشيوعية ،  وهو االمر الذى فطن اليه هتلر جيدا وسعى لتوظيفه أبكرب قدر ممكن من  
 ة.  أجل حتقيق طموحاته العسكري

 
 -:  1932املانيا و مؤمتر نزع السالح  :  اثنيا
قامت الدول االعضاء يف عصبة االمم مبشاركة  كل من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت ابلدعوة  ملؤمتر    

املؤمتر   هذا  الغرض الرئيسي منكان و ،  1932نزع السالح العاملي والذى بدأ اوىل جلساته يف جنيف عام 
  مة حتد من مجيع األسلحة وتقليلها قدر اإلمكان ، وابلتايل إزالة خطر التنافسهو التوصل إىل معاهدة عا

العسكري بني الدول وتقليل خماطر اندالع حرب عاملية جديدة اىل جانب ختفيف العبء الثقيل للنفقات 
فقط الدفاع  و  الداخلي  النظام  حبفظ  اخلاصة  لألسلحة  الدول   امتالك  على  واالقتصار  املنتجة  )   غري 

F.R.U.S, 1932, Document No .1 , VOLUME I , January 19,PP 1-2  ( . 
حيث ان مواقف هذه الدول    -فرنسا (    –بريطانيا    –وما يهمنا هنا حتديدا هو موقف كل من ) املانيا        

ففي الوقت الذى أتسم فيه املوقف الفرنسي     -هو ما تسبب فيما بعد يف اشتعال احلرب العاملية الثانية  
ابلتعنت جتاه املانيا جند أن املوقف الربيطاين أتسم ابملهادنة وامليل أكثر لصاحل املانيا مع احملافظة على حليفها 

مواقف خاضعة و مستسلمة وهى اليت ميزت  أوال :  حني ميكن تقسيم املواقف األملانية اىل  التقليدي فرنسا يف  
مواقف متشددة غري قابلة للتفاوض واليت جاءت مع وصول هتلر :  الفرتة اليت سبقت حكم هتلر ، اثنيا  

 .  1933للحكم عام 
، إبلقاء كل وفد من الوفود احلاضرة   1932بدأت املناقشات العامة ملؤمتر نزع السالح يف فرباير عام        

شار اىل ، أكلمته و رؤيته لنزع السالح و عندما جاء دور املتحدث أبسم الوفد األملاين " اندولىن رودولف "
قامت ابلفعل بنزع السال أهنا قد  املانيا قد بدأت من حقيقة  أنتقد مجيع ان  اتفاقية فرساي و  ح مبوجب 

لنزع   مشاريع االتفاقيات اليت تقدمت هبا الدول املشاركة يف املؤمتر على أساس اهنا ال تطبق نظام واحد 
السالح وطالب بضرورة حتقيق املساوة بني املانيا والدول االخرى يف هذا الشأن ، وتقدم بعدد من املقرتحات  

( )   نيذ بنود نزع السالح إبجراءات رقابة تنطبق ابلتساوي على مجيع البلداضمان تنف  ) ضرورة  من أمهها
,p 44  Op.Cit,1932, Document No. 24 , February 18)    . 
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أدى االقرتاح األملاين اىل ااثرة حفيظه فرنسا ورفضها التام للمقرتح الذى تقدمت به املانيا ، وىف أحد     
اللقاءات اجلانبية بني املندوبني األمريكي والفرنسي صرح هذا االخري " أن فرنسا خفضت جيشها اىل ما 

 على ختفيض قواهتا من جديد "، وأنه من غري املعقول ان توافق فرنسا    1913دون ما كان عليه يف عام  
( ( Op.Cit, 1932,  Document No. 18 ,  February 12, p 37    

 )الفرنسية حلني انتهاء االنتخاابت يف البلدين    – وابلرغم من تقرر أتجيل النظر يف اخلالفات االملانية      
Op.Cit, 1932,  Document No. 32 ,  March 2, p 51     )  احملاداثت السرية بقيادة الوالايت  اال ان

  املتحدة وبريطانيا أستمرت يف حماولة منهما لتقريب وجهات النظر ، وعقد اول هذه احملاداثت بني جيبسون 
(  1932مارس عام  17يف جنيف )   -رئيس وزراء فرنسا  –و أندراي  اترديو  -رئيس الوفد األمريكي  –

الب االملانية وتفنيدها قانونيا و اترخييا و أقرتح على رئيس الوفد األمريكي  قام  " اترديو " خالهلا مبناقشة املط
أنه من االفضل أنشاء جلنة لفحص مجيع احلقائق كما صرح جليبسون ان عدم تصديه للمقرتح األملاين املقدم 

  , Op.Cit ,1932,  Document No. 37 )فرباير قد تسبب له بكثري من االنتقادات يف فرنسا  18يف  

March 17, p 56)   
اىل جولة جديدة من االجتماعات ولكن   1932ابريل عام    26دعا ماكدوانلد رئيس الوزراء الربيطاين يف      

يف هذه املرة قام بدعوة املندوب األمريكي و الربيطاين و رئيس الوزراء الفرنسي اترديو واملستشار األملاين 
مة ابلتأكيد على املطالب االملانية واليت تتمحور يف نقطتني أساسيتني برونيننغ ، وأستهل املستشار األملاين كل

 ومها
 ( ضرورة تغيري البنود العسكرية يف معاهدة فرساي . 1)  
 ( ضرورة استعادة املانيا لسيادهتا وحتقيق املساواة الكاملة مع الدول االوربية االخرى .  2)  

وأكد برونيننغ أن املانيا ليس لديها أي رغبة يف الدخول يف مثل هذا السباق أو زايدة تسليحها أو قواهتا      
فرنسا ( الذين كانوا متفوقني  العسكرية " لكن جيب أن يكون هناك ختفيض يف القوات العسكرية جلرياهنا ) 

جدا من حيث اجلوهر وهو االمر الذى يثري قلق الشعب األملاين " وعلى الرغم من عدم اشارة املانيا ملقدار  
التخفيض املطلوب يف اجليش الفرنسي اال أهنم أحملوا اىل ضرورة تقليل قدراته اهلجومية ، كما أقرتح املستشار  

جيش ( دولية دائمة يف ظل عصبة االمم أتكيدا منه على النوااي احلسنة ألملانيا ،  األملاين أمكانية بناء قوة ) 
  Op.Cit , 1932,  Document No. 70 ,  April 26, p.p 109.112)  (اال ان فرنسا رفضت هذا االقرتاح
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بني املانيا و فرنسا يف حماولة لتقريب وجهات النظر بينهما   1932عقدت العديد من املباحثات يف عام     
ابلتوقيع على  ما   1932و اجناح مؤمتر نزع السالح اال أهنا مجيعا مل تؤتى مثارها املرجوة منها وأنتهى عام  

ديسمرب و يضم ) بريطانيا ، أمريكا ،   11عرف مبشروع " ماكدوانلد " او ) اعالن القوى اخلمس ( يف  
 املانيا ، ايطاليا  ( وأهم ما جاء فيه :  فرنسا ، 

أن أحد املبادئ اليت ينبغي أن يسرتشد هبا مؤمتر  تعلن حكومات الدول املوقعة على هذا االعالن     - 1- 
ينبغي أن يكون منح أملانيا والدول األخرى منزوعة السالح املساواة يف احلقوق يف نظام يوفر السالح     نزع

من هذا املبدأ اتفاقية واحدة جلميع الدول ، تستمر لنفس الفرتة ، وتسمح بنفس  يتض  جلميع الدول ،    األمن
من املفهوم بوضوح القادمة  ،  املراحل    يف  سائلامل الصفات من األسلحة ولكنها ترتك مفتوحة لنقاش مجيع  

ق عليه  أن اهلدف من مؤمتر نزع السالح جيب  حتقيق أقصى قدر من نزع السالح اإلجيايب الذي ميكن االتفا
 .   وليس اإلذن أبي زايدة يف القوة املسلحة ابسم املساواة -عموًما 

 على أساس هذا اإلعالن أبدت املانيا استعدادها الستئناف مكاهنا يف مؤمتر نزع السالح   -2-
إيطاليا ( أهنا عازمة على التعاون   –فرنسا    –املانيا    –بريطانيا    –تعلن احلكومات اخلمس ) أمريكا    -3-

 ( Op.Cit , 1932,  Document No. 333 , December 2, p 526).  ع اتفاقية سارية املفعوللوض
 ما يلى :   املشروعويالحظ من هذا    
ببنود معاهدة فرساي اخلاصة ابحلد من    املشروعيعد هذا     - املانيا  مبثابة أتكيد على استسالم و رضى 

 التسلح و اجهاض أي حماوله هلا يف املستقبل من أجل حتقيق املساوة يف التسلح  . 
يف الوقت الذى استعملت فيه الدول اجملتمعة  عبارات حمددة يف التأكيد على عدم زايدة القوة املسلحة    -

واة جند أهنا يف املقابل استخدمت عبارات فضفاضة عند االشارة اىل نزع السالح اإلجيايب من ابسم املسا
  قبيل "  حتقيق أقصى قدر " و " ميكن االتفاق عليه " وهو ما يتفق مع التوجهات الفرنسية .

 :  1933اثلثا: هتلر و مفاوضات مؤمتر نزع السالح 
 1933انتهت هذه اجلولة من املفاوضات بدون حتقيق أي نتائج تذكر ألملانيا ،  لتبدأ جولة جديدة يف عام    

، متبعا اسرتاتيجية   1933يناير عام    30تزامنت هذه اجلولة مع وصول  " هتلر " ملنصب املستشارية يف  
ت خرق من جانبه ملقررات فرساي جديدة  متثلت يف طرحه ملشكلة " التسلح األملاين " على أساس أهنا ليس

الوفاء ابلتزاماهتم اخلاصة بنزع سالح القوى األخرى الذى نصت عليه تلك   ، و امنا اهتام للحلفاء بعدم 
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التزام نزع ؛ حيث   املقررات ثنائى يفرض على دول احللفاء  التزام  أتفاقية فرساى  الثامنة من  نصت املادة 
 .  ( Op.Cit,1933, Document No 37, March 17, P 37 )  السالح اىل نفس املستوايت االملانية 

عندما بدأت املفاوضات من جديد بني املانيا والقوى االخرى كان جيب ان تبدأ من حيث انتهى )      
اعالن القوى اخلمس ( ، اال ان " اندولىن " املندوب األملاين يف املؤمتر بدأ املفاوضات برفض املانيا  إلعالن 

يف الواقع كان   –ن القوى اخلمس  يقصد اعال  –القوى اخلمس ، قائال :" أن ما طلب من املانيا ان تفعله  
تنازال اضافيا ابإلضافة اىل أحكام معاهدة فرساي "و أصر املندوب األملاين ليس فقط على امتالك املانيا  

  ,Op.Cit )   جلميع انواع االسلحة املسموح هبا للقوى االخرى بل واملساواة  معها من حيث الكمية أيضا

Document No .107 , May 10, p133)  1933,  كما أعلن موافقة املانيا املبدئية على توحيد اجليوش ،
 (  (Op.Cit,1933, Document No 108, May 10, P 135 االوربية اذا ما مسح هلا ابلتسلح

يبدو ان املانيا قصدت من وراء هذه املناورة أنه مع رغبتها يف التأكيد على امتالك اسلحة فأهنا يف نفس و   
الوقت تسعى للمحافظة على السالم يف أوراب وبذلك تضعف املوقف الفرنسي الرافض لتسليح اجليش األملاين 

 وحماولة منها لكسب أتييد االصوات املرتددة  داخل املؤمتر .  
توضيح من " اندولىن " الذى    -وزير اخلارجية الربيطاين  -ىف سياق هذه املناقشات طلب " أيدن " و      

أكد ان ما ترغب فيه املانيا هو اعطائها كميات من االسلحة ) مل تكن متتلكها ( بكميات كافية إلعطاء  
 Op.Cit ,1933, Document NO .11)قيمة عسكرية هلا حىت تتمكن من ارضاء للرأي العام الداخلي.

, February 8,P 138 ) 
وزير اخلارجية الربيطاين " ايدن " ابلصدمة واحلرية  اىل احلد الذى جعله يعلن  اصاب املوقف  األملاين       

يف احد حماداثته مع " ديفيس " املندوب األمريكي يف املؤمتر قائال :" ال أعرف حىت االن ما اذا كان موقف  
 Op.Cit,1933 ,  Document ) " اندولىن " هو حماولة للمساومة ام هو موقف هنائي للحكومة االملانية 

NO .107 , May 10 ,P 134 ) 
أعلنت فرنسا رفضها التام للمقرتحات االملانية ، و بدا يف االفق أن االمور أخذة يف التصاعد خاصة مع      

مايو و مطالبة الدول    16ريكي " روزفلت " اىل التدخل يف  التصلب الفرنسي االمر الذى دفع الرئيس األم
 اجملتمعة  يف جنيف ب : 

 االزالة الكاملة جلميع االسلحة اهلجومية .   -
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 االتفاق على وقت حمدد إلزالة هذه االسلحة .   -
 احلايل. ( ال جيوز ألية دولة زايدة تسليحها  2  -1املوافقة على أنه أثناء اختاذ اخلطوات )  -

وأكمل الرئيس " روزفلت " قائال : ) واذا رفضت أي دولة االنضمام اىل هذه اجلهود من أجل حتقيق السالم  
فسيعرف العامل من يقوم ابعاقة التقدم السياسي ، ومجيع الدول اليت انضمت اىل هذا املؤمتر جيب أن حتول 

 ( Op.Cit, 1933, Document NO .107  , May 16 ,PP 144-145 )سياستها اىل أفعال ( .
فى الوقت فاألملاين .    وردود االفعال وحتليل كل من املوقف الفرنسي    عرض ومن املهم هنا التوقف قليال ل   

" ماكدوانلد  فرنسا  رد الفعل الفرنسي على رسالة الرئيس " روزفلت " ابلعدائية ، بل واهتمت    فيه  الذى أتصف 
بتدبري خدعة بدفع الرئيس األمريكي للتدخل يف االزمة جلعل موقف فرنسا   –رئيس الوزراء الربيطاين    –"  

بريطانيا أبهنا مل تكن  أكثر صعوبة يف هذه املفاوضات عن املرات السابقة ، كما أهتمت احلكومة الفرنسية  
 Op.Cit, 1933,  Document NO .121)أبدا حازمة مبا فيه الكفاية مع تطلعات املانيا إلعادة التسلح 

, May 17  ,PP 147-148 )   جند ان الصحافة االملانية بشكل عام قد رحبت خبطاب الرئيس األمريكي ،
ابعتباره يتماشى مع سياسة املانيا ،  كما اعتربت احلكومة االملانية هذه الرسالة "اعرتافا رمسيا مببدأ املساواة  

دائما   فرنسا  ترفضه  الذى  االمر  وهو  التسلح"  جمال  يف  الدول  وابقي  املانيا    ,Op.Cit, 1933 )بني 

Document NO 122 , May 17  ,P 149 )    .    وىف اليوم التايل أي بعد يوم واحد من خطاب الرئيس
جية األملانية  األمريكي القى هتلر خطاب أكد فيه على متسك املانيا ابلسالم واتفاق توجهات السياسة اخلار 

   (Op.Cit, 1933,  Document NO .123 , May 17  ,P150) مع خطاب الرئيس األمريكي
جاء خطاب الرئيس " روزفلت " مبثابة السفينة اليت ستحمل هتلر اىل مبتغاه والظهور مبظهر الراغب       

  –يف حتقيق السالم و أقناع العامل  أبن سياسته اخلارجية كانت تصاحلية وهو ما أشار اليه أرثر هندرسون  
ال : " أنه أكتسب أمال كبريا من  عندما أشار اىل خطاب " هتلر " قائ –رئيس مؤمتر جنيف لنزع االسلحة 

 خطاب هتلر "  . ويرجع هذا التغيري يف مواقف هتلر اىل : 
 رغبته يف اهلروب من العزلة السياسية اخلارجية وعدم استعداده ملعارضة العامل  .  -
اهنيار    ثقته يف أن فرنسا  لن تقبل أبى حال من االحوال بنزع أسلحتها ، مما سيلقى عليها فيما بعد بتبعية   -

 املؤمتر . 
 كسب الوقت من أجل توطيد اركان حكمه يف الداخل .  -
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 اهلروب من العقوابت اليت كانت ستفرض عليه اذا ما أصر على موقفه . -
مايو عن موافقة بالده على املقرتحات اليت    19أعرب " اندولىن " يف جلسة مؤمتر جنيف املنعقدة يف       

جاءت يف اعالن القوى اخلمس االمر الذى دفع " ماسيجلى " اىل االعالن يف خطاب مقتضب " أنه مثلما  
.  أظهر املستشار األملاين استعداده ملواصلة التعاون يف أعمال املؤمتر ، فأن فرنسا مستعدة للمضي قدما " 

Op.Cit, 1933,  Document NO .127 , May 19  ,P 153 )). 
عادت من جديد مجيع األطراف اىل مائدة املفاوضات و بدأت مناقشاهتا حول نزع السالح يف القارة     

االوربية اال ان هذه املباحثات اصطدمت من جديد بتصلب املوقف الفرنسي  واليت متسكت بضرورة وضع 
يا بتنفيذ تعهداهتا ووضعها فرتة انتقالية ألى معاهدة مدهتا ثالث سنوات يتم خالهلا التأكد أوال من قيام املان

لكافة الدول   –حتت املراقبة قبل أن تبدأ فرنسا بنزع سالحها ابإلضافة اىل مراقبة التصنيع العسكري اخلاص  
 Op.Cit, 1933,  Document)   و جتارة االسلحة  ، وهو االمر الذي رفضته املانيا  - املوقعة على االتفاقية  

NO .159 , June 8  ,PP190- 191 ) 
اىل لندن ملناقشة  -نتيجة للموقف الفرنسي و اهنيار احملاداثت املباشرة مع املانيا    -"    عاد " هندرسون      

 Op.Cit, 1933,  Document NO)  أخر املستجدات مع جلنة نزع السالح التابعة للحكومة الربيطانية 

.171 , July 25  ,P205 )   واليت أستقر رأيها على ضرورة عقد حماداثت فرعية مع اجلانب الفرنسي تشارك
فيها الوالايت املتحدة للضغط على فرنسا على أمل التوصل اىل حل وسط ميكنهم من استئناف احملاداثت  

 ( Op.Cit, 1933,  Document NO .174 , August 28  ,P 207) املانيا مع 
سبتمرب بباريس يف أجواء متوترة للغاية حيث اخذت تتصاعد يف املانيا    22عقدت احملاداثت الفرعية يف      

ويعتقد أن هتلر عمد اىل هذه السياسة للضغط على الدول    بعض االصوات اليت متجد احلرب و تدعوا هلا . 
اجملتمعة يف ابريس ملمارسة املزيد من الضغوط على احلكومة الفرنسية ووضعها يف مفرتق طرق اما ارغامها  
على قبول املقرتحات االملانية إبلغاء الفرتة االنتقالية أو أن ترفض ابريس وبذلك تعطى هلتلر املربر لالنسحاب  

 ؤمتر نزع السالح . من م
شرع أيدن يف أجراء احملاداثت اليت أخذت هذه املرة طابع خمتلف، حيث مل يكن لدى " أيدن " تعليمات     

ملزمة ولكن مسح له مبمارسة الضغط و بقوة على فرنسا و معرفة ماذا يدور يف خلدهم و هل هم حقا يريدون  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107


  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

131 

 

اهدة ما الذى كانوا على استعداد للقيام به من أجل جعله  معاهدة لنزع السالح ؟ واذا كانوا يريدون هذه املع
  أمرا ممكنا . 

وعلى الرغم من احملاداثت املطولة اليت عقدت اال أن الفرنسيني كانوا مقتنعني أكثر من أي فرتة مضت      
أكثر وبسرعة  التسلح  أعادة  بدأت  قد  املانيا  قناعة راسخة أبن  لديهم  انتقالية حيث كان  فرتة  ،   بضرورة 

وأكدت فرنسا أهنا اذا مل تستطع الفوز مبوافقة الدول االخرى على مقرتحاهتا فلن يكون أمامها بديل سوى  
طرح هذا الشرط من جديد يف مؤمتر نزع السالح وهو االمر الذى عارضته بشدة كل من بريطانيا والوالايت  

ان مثل هذا االجراء قد يؤدى    -ح  رئيس الوفد األمريكي يف مؤمتر نزع السال  –املتحدة وأكد " ديفيس "  
اىل تفكك مؤمتر نزع السالح ورمبا انسحاب املانيا من عصبة االمم وهو ما ينذر بسباق للتسلح قد يقود 
اىل حرب من جديد ، وطالب فرنسا بضرورة تقدمي مطالب عادلة من أجل التوصل اىل معاهدة ذات برانمج 

 )September , 179,. NODocument , 1933, Op.Citاملانيا  معقول حىت يتمكنوا من طرحه أمام  
,P.P 213.220 )  22  

مبسودة   -رئيس إيطاليا    -  ومع تعثر املباحثات بني فرنسا و بريطانيا و أمريكا تقدم " موسوليىن "      
للتفاوض  من جديد مع املانيا مع للعودة  سبتمرب واليت وافقت عليها فرنسا  كأساس    23مقرتحات  يف  

 بعض االعرتاضات واليت متثلت يف  : 
 ضرورة حتديد أنواع االسلحة اهلجومية اليت جيب خفضها بعد الفرتة االنتقالية على الفور   -
  ,Op.Cit, 1933)    رفضت فرنسا رفضا قاطعا منح املانيا أية أسلحة دفاعية خالل الفرتة االنتقالية   -

,P 225)   23September ,  180. ONDocument  
سبتمرب جبنيف على هامش مؤمتر نزع السالح   28استأنفت املفاوضات املباشرة بني املانيا وفرنسا يف      

ولكن هذه املرة بوساطة إيطالية وهو ما يشري اىل زايدة الفجوة بني بريطانيا وأمريكا من جانب وفرنسا من  
جانب أخر ، واختذت من املقرتحات االيطالية االخرية كأساس هلذه املفاوضات ، وبرزت صعوبتان رئيسيتان  

االوىل يف حتديد الوضع الذى جيب أن تكون عليه االسلحة االملانية خالل الفرتة بة  العقيف هذه اجلولة متثلت  
االنتقالية ، ففي الوقت الذى أصر فيه الفرنسيون على أنه جيب السماح ألملانيا فقط ابألسلحة اليت تسمح  

ة اليت سيسمح هبا معاهدة فرساي رأى االملان أنه ينبغي السماح هلم على االقل بنماذج من أنواع االسلح
مع ختفيض أعدادها ولكنها غري مسموح هبا االن ، املؤمتر جليوش الدول االوربية االخرى ابالحتفاظ هبا  هبا
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ألملانيا " مبوجب معاهدة فرساي " ومنها الطائرات احلربية حيث جيب السماح هلم بعدد متواضع من طائرات  
 .    )P 233)    28September , ,  182. ONDocument , 1933,  Op.Cit,املراقبة 
املانيا ستوافق على املقرتح الفرنسي القائل بفرتة انتقالية       الثانية يف ما اذا كانت  يف حني متثلت العقبة 

سنوات  4سنوات ) ال يتم تسليح املانيا يف هذه الفرتة اال ابألنواع اليت أقرهتا اتفاقية فرساي ( تليها   4مدهتا  
السالح من الدول اليت ستوقع على    Op.Cit, 1933,  Document NO) االتفاقية.  يتم خالهلا نزع 

 ,P 234 )   October 1 ,184. 
انتهت هذه اجلولة من املفاوضات بتمسك احلكومة األملانية ) ابملشروع الربيطاين ( " إعالن القوى اخلمس     

كأساس للتفاوض واليت منحت فيه املساواة يف احلقوق يف اطار   1932" الذي مت توقيعه يف ديسمرب عام  
 Op.Cit, 1933,  Document NO) االمن وهو االمر الذي أدى اىل فشل املفاوضات من جديد.  

,P 238)    6October  ,  186. 
يف حماولة منه للحصول على مزيد من   –وىف حديث دار بني " ديفيس" و " اندولىن " أكد هذا األخري    

) أن فرنسا تسعى بشىت الطرق اىل أعادة السيطرة على املانيا وهو   -الدعم السياسي  األمريكي ألملانيا   
االمر الذى ترفضه املانيا بشدة ( ، وسال " اندولىن " ) كيف ميكن أقناع الشعب األملاين " ابألمن " وهو 

(  يعيش يف وسط دول مدججة ابلسال أمنها  و هتدد   Op.Cit, 1933,  Document NO .191)ح 

,P.P 243 .244)    9October , 
وصلت املفاوضات بني االملان والفرنسيني اىل طريق مسدود وهو االمر الذى دفع االملان اىل االعالن      
نزع السالح    1933أكتوبر عام    14يف   ) يف ضوء املسار الذى سلكته  :  على لسان مندوهبم يف مؤمتر 

االن أن مؤمتر نزع السالح لن  املناقشات األخرية للقوى املعنية يف مسألة نزع السالح ، أصبح من الواضح  
،    احيقق هدفه ، ومن الواضح أن فشل املؤمتر يرجع اىل عدم استعداد الدول عالية التسليح للوفاء ابلتزاماهت

. وبناء على ذلك فأن احلكومة األملانية    وهذا جيعل من املستحيل تلبية مطالب املانيا ابملساواة يف احلقوق
 Op.Cit, 1933,  Document NO).   (ح و االنسحاب من عصبة االممقامت مبغادرة مؤمتر نزع السال

,P 264)    14October  , 204. 
دفع انسحاب املانيا املفاجئ من مؤمتر نزع السالح رئيس الوزراء الربيطاين " ماكدوانلد " اىل استدعاء     
هندرسون " وعقد اجتماع جمللس الوزراء لتقييم املوقف وكيفية إعادة برلني من جديد اىل طاولة املفاوضات "

تعديال ادخال  هو  لذلك  افضل سبيل  ان  الربيطاين  الوزراء  رئيس  "   ماكدوانلد شروع  مت على "  وراى  
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ألملانيا متثلت يف ضرورة    - او تنازالت ان جاز التعبري     –وطالب جملس الوزراء املوافقة على إقرار التعديالت
العودة اىل املفاوضات املباشرة يف أقرب وقت ممكن بني كل من برلني و ابريس مع أتجيل مناقشة التفاصيل 

والسماح لربلني    ( N.A ,1933, CAB / 23/77 , Cabinet 62 ( 33 ) , 15 th November) التقنية  
كل من سنوات وهي املطالب اليت رفضها    10ابحلصول على ربع قوة التسليح جلرياهنا يف اطار اتفاقية مدهتا  

 Op.Cit, 1933,  Document NO)  جنديالف    300اصر على احلصول على جيش قوامه    -هتلر  

,P328 )   December 9  , 251(.-   والفرنسيني وأاثرت سخطهم حيث ان بريطانيا تقدمت هبذه املقرتحات
)P    16   December ,  251. ONDocument , 1933,  Op.Cit,لربلني دون مناقشتها معهم أوال

333)  
وعلى الرغم من انسحاب املانيا من مؤمتر نزع السالح وعصبة األمم فقد أستمرت أعمال هذا املؤمتر اىل  

 يف حماولة للتوفيق بني املانيا و فرنسا وهو االمر الذي مل ينجح فيه املؤمترين .   1935عام 
 

 ومن أهم النتائج اليت ترتبت على فشل مؤمتر نزع السالح ما يلى : 
 ملانيا :   أوال : ا  

على الرغم من انسحاب املانيا من املؤمتر اال أهنا جنحت يف زايدة االنشقاق بني التحالف االجنلو   -       
األملاين    – االعتداء  ميثاق عدم  عقد  الدول عندما جنحت يف  وابقي  بريطانيا  ثقة  بل وكسب   – فرنسي 

لعالقات بني البلدين ، واليت كانت متوترة ، والذى مبقتضاه مت تطبيع ا  1934يناير عام    26البولندي يف  
امليثاق اعرتفت  التسوية اإلقليمية يف معاهدة فرساي ومبوجب هذا  الناشئة عن  النزاعات احلدودية  بسبب 

 .  املانيا فعليا حبدود بولندا
سعى هتلر اىل كسب الوقت فمع انسحاب املانيا رمسيا من املؤمتر وعصبة األمم اال أهنا ظلت على أتصال    -

بني الدول بشكل غري رمسي  ابلقوى االوربية  فيما يعرف ابملفاوضات املوازية " للمؤمتر " واليت كانت تتم  
وهو االمر الذى مكنه    (   P 314November 20 ,  239.No Document  1933,,Op.Cit ,( االوربية ،

مبيزانية   1934الف جندي يف خريف عام  250اىل   1933الف جندي يف عام  100من زايدة اجليش من 
الف   400ليصل عدد القوات اىل    1935عام    مارك  مليون  654.6ارتفعت اىل    مارك  مليون  482.6قدرها  

 ) P57) April 21  , ,  VOLUME I 52.No Document , 1934, Op.Cit , جندي.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d107
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d239
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v01/d52
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 اثنيا : فرنسا :   
عدم قدرة الساسة الفرنسيني على فهم و قراءة جمرايت االحداث االوربية جيدا  مما أدى اىل التباين    -    

الباحث    ويرىالفرنسية  وأتساع اهلوة بينهما ، وهو االمر الذى استغلته املانيا جيدا.     –يف املواقف الربيطانية  
عن املشكالت الداخلية ) الركود االقتصادي  أن فرنسا تبنت هذا النهج املتشدد من أجل صرف نظر الشعب  

 و الصراع السياسي الداخلي (  .  
 من املؤمتر ، وأعلنت اهنا ستحافظ على أمنها اخلاص أبي طريقة   1934ابريل عام    17انسحبت فرنسا يف    -

 اثلثا : بريطانيا :  
احلكومة الربيطانية يف نوفمرب ،    الشيوعيو تنامي املد  املرتدي يف اوراب    السياسي و العسكري  دفع الوضع  - 

اىل تشكيل جلنة خاصة اتبعة جمللس الوزراء و برائسة " ماكدوانلد " عرفت ابسم جلنة ) إعادة   1934عام  
وهي اللجنة اليت رفعت تقريرها اىل جملس الوزراء الربيطاين وكانت تنادي فيه بضرورة قبول  األملاين ( التسلح 

    (N.A, 1934 , CAB / 27/572 , 29th Nov)  "" قبوله كحقيقة غري قابلة للتغيري    إعادة التسلح األملاين
الغاء بعض األجزاء من اتفاقية فرساي مثل ) رفع  الوزراء  لس جمأيضا على أعضاء    ت هذه اللجنة كما أقرتح

معارضة عدد   وهو ما أدى اىل  القيود املفروضة على املانيا بشأن احلصول على بعض أنواع من األسلحة ( .
والذين رأوا يف التخلي عن معاهدة فرساي جتاهل جملس الوزراء الربيطاين إلعادة التسلح األملاين ،    من اعضاء

اال أن " أنتوين ايدن " رفض الرأي    (  Op.Cit,1934, CAB / 27/572 , 13 Dec)  الفرنسية   للمصاحل
على أن سياسة التعاون مع فرنسا جيب اال تؤدى أبدا اىل ان تكون  )      اً مؤكداملعارض للتسلح األملاين ؛   

يف اشارة اىل ضرورة االنفصال عن السياسة الفرنسية  ووضع املصاحل ( بريطانيا ذيال للطائرة الورقية الفرنسية 
 )PDecember 16 , 260.No Document  , 1933, Op.Cit , ( 343 الربيطانية يف املقام األول. 

هذا التقارب الذي  األملاين    -زايدة التقارب الربيطاين  أدت السياسة اليت اتبعتها اجلكومة الربيطانية اىل    -
االتفاقية البحرية    بتوقيعمسح هلتلر ابمتالك قوات جوية ألول مرة منذ معاهدة فرساي ، وتوج هذا التقارب  

   )June ,  156.No Document  , 1935, Op.Cit 7  (,  1935عام    يونيو  18ىف  بني بريطانيا وأملانيا   

165 -PP164    )من حجم 35ابمتالك اسطول عسكري حبري بنسبة    واليت مسحت مبقتضاها لالملانيا %
 ( Watt ,1956 , The Anlo – German Naval Agreement of 1935 , P 4البحرية امللكية الربيطانية ) 

 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1933v01/d260
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  :  خامتة   
مل مينع اختالف األنظمة احلاكمة يف كل من املانيا ) انزي ( وبريطانيا ) دميوقراطي ( من تالقي املصاحل       

بني كال الدولتني ، فهتلر الذي كان يطمح يف إعادة احياء اإلمرباطورية األملانية أستغل األوضاع املتدهورة  
ع األول عن الدميوقراطية الغربية وهو االمر الذي يف أورواب وتنامي قوة االحتاد السوفييت ليعلن أبنه خط الدفا 

حرصت بريطانيا على أستغالله أبقصى درجة خوفا من توسع املد الشيوعي يف أورواب  متبعة يف هذا الصدد  
سياسة عرفت اصطالح بسياسة االسرتضاء وهي السياسة اليت مسحت هلتلر ابلتسلح بل وابتالع النمسا  

 العامل كله وتسببت يف النهاية يف اشتعال احلرب العاملية الثانية .  وتشيكوسلوفاكيا على مرئى من
 

CONCLUSION  

The dissimilarity in ruling regimes in Germany (Nazi), and Britain 

(Democratic) supported the interests of convergence among both countries. 

 Hitler who was aspired to revitalize the German Empire had announced 

himself as the first line of defense for the western democracy, taking the 

advantage of the deteriorating conditions in Europe, and the growing strength 

of the Soviet Union. 

Britain as well was keen to exploit Hitler’s policy to oppose the expansion of 

the communist tide appeasement in Europe. A policy that allowed Hitler to 

arm himself and even control Austria and Czechoslovakia in view of the 

whole world, consequently resulted in the outbreak of the World War II. 
 
 
 

 :  التوثيق
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Abstract:  
   The research sheds the light on the Conference of Disarmament, which began its 

first session in Geneva in 1932.The conference was conducted by the countries’ 

members of the League of Nations with the participation of both the United States, 

and the Soviet Union.  

The main purpose of this conference aimed to reach a general treaty for limiting and 

reducing all weapons usage as much as possible thus, removing the danger of 

military competition between the countries, and minimizing the risks of a new world 

war as well. 

Iin addition, the conference aimed to alleviating the heavy burden of unproductive 

expenditures and guiding the countries to possesses weapons only for maintaining 

internal security, and defense from any external threats.   

However, the arrival of Hitler ( the anti-communist )to the judgment,  beside growing  

the strengths of the Soviet Union ,and  increasing the weakness of European 

countries, redirected the Britain policies’ objectives to use Hitler’s approach and 

ambitions to perform withstand against  the communist expansion, This in turns was 

contradicted with the French policy , resulted in  failure of the conference and  

increase the arms race of the involved countries , which paved the way for the 

outbreak of World War II. 
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 دور التقومي االلكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كورون 
 *1د/ أمال مقدم 

 )عني الدفلى(  جامعة مخيس مليانة1
amel.mokeddem@univ-dbkm.dz 

   2د/ فتيحة فوطية
 )عني الدفلى(  جامعة مخيس مليانة2

dbkm.dz-f.foutia@univ 
 

 2021/ 10/ 28اتريخ القبول:             2021/ 10/ 23: االرسال اتريخ 
 

 ملخص: 
هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل تبيان دور التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف       

املمارسات ظل جائحة كوروان، حيث يعد هذا األخري توجها حديثا يف الفكر الرتبوي وحتوال جوهراي يف  
التقليدية السائدة يف تقومي وقياس حتصيل وأداء املتعلمني يف املراحل العملية التعليمية التعلمية، ويقوم بتحسني  

التدريسية، و  الفعالية  التعلم ويدعم  على   ويعمل األفكار اجلديدة واملبدعة  طرح على الطلبة  يشجععملية 
 تقوميه  يف بنفسه الطالب ثقة  على بناء يعمل كما وعمليا، حياتيا  هلم الالزمة  املتعددة املهارات إكساهبم

الوقت واجلهد،  عالوة ألدائه ويوفر  لالختبارات،  نظرته  وتغيري  من   التأكد يف التقومي أمهية  على الذايت، 
ومة  منظ على ابالعتماد التقومي ودقة  ، 19التعلمية يف ظل أزمة كوفيد   التعليمية  العملية  ودقة  العمليات  سالمة 

 متعددة، حماولني توضيح أهم مميزاته وخصائصه ومعوقات تطبيقه يف امليدان.     تقومي وأدوات إسرتاتيجيات
 التقومي اإللكرتوين، جودة يف التعليم العايل، جائحة كوروان. : الكلمات املفتاحية

 
 

 
  dbkm.dz-amel.mokeddem@univاالمييل: د/ أمال مقدم  املؤلف املرسل:  * 
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 مقدمة: 
ابملهام اليت أوكلتها له احلضارات التعليم نظام تربوي راق حيتاج إىل دعم مستمر وتطور دائم ليقوم  

اإلنسانية، وذلك ملواكبة ومسايرة ركب احلياة بشكل متناسق ومتكيف مع التغريات التكنولوجية والتقدم يف 
احلقيقية ألفراد اجملتمع، فهو مفتاح العمل وعجلة  والثروة  الزاد األكرب  التعليم  البشرية. كما يشكل  املعرفة 

الرز  لكسب  ووسيلة  واجتماعياً  احلياة،  ثقافياً  ابإلنسان  االرتقاء  إىل  ابإلضافة  هذا  الدخل،  ومصدر  ق، 
 وسلوكياً، إلعداد املواطن الصاحل لنفسه وجمتمعه. 

اجلامعي   التعليم منظومة  على فرض  مما التكنولوجية، املستحداثت يف كبريًا تنوعاً  احلايل العصر يشيد
املواقف  فاعلية  لزايدة و إمكاانهتا بوظائفها واإلفادة والتعلم التعليم عملييت يف املستحداثت تلك توظيف

 حيث التكنولوجية، املستحداثت أهم من اإلنرتنت شبكة  وتعد. إجيابية  تعلم خمرجات التعليمية لتحقيق
 بناء يف املشاركة  من املتعلم مكنت كما  وقت، أي أي مكان، ويف من التعلم إمكانية  للمتعلمني أاتحت

 . متلقيا للمعرفة  كان أن بعد و إنتاجها املعلومات
 واليت بعد، عن التعليم وخصوصا التعليم يف املستخدمة  الشائعة  النظم من اإللكرتوين التعليم ويعد

الربامج   حتسني يف  فوائد من هلا ملا  متزامن، وغري متزامن بشكل العلمية املصادر إىل تساعد الطلبة للوصول
 التعليمية.  العملية  يف وفاعليته اإللكرتوين، التعلم أدوات نتيجة تطبيق التدريسية؛
يف  التعليمية  اخلدمات بتقدمي اخلاصة  املشكالت من العديد جتاوز يف  ساهم قد اإللكرتوين التعليم 

 هلا عناصرها تعليمية  منظومة  أصبح حىت حاجاته، وتلبية  التعليم وتفريد بعد عن التعليم نظم اجملتمع، ودعم
 داخل االتصال املباشر وضرورات واملكان الزمان قيود  حتده ال الذي العام، النسق إطار يف وأدواهتا وتعمل

 . التقليدية  الفصول الدراسية 
التعليم حىت أيخذ شكل املنظومة  التكنولوجية الكبرية حنن حباجة إىل ثورة يف  الثورة  يف ظل هذه 

فيما التعليمية، ونستبدل بذلك   الثوب القدمي ثواب جديدا، ليس يف درجة جاذبيته الشكلية فقط، ولكن 
يكمن وراءه، أي يف جوهر املنظومة التعليمية مبكوانهتا املختلفة، كما نساير عصر ثورة املعلومات، وما يرتبط 

،  2021مري،  هبا من شبكات ربط املعلومات لننتقل من حالة التعليم اجلامد إىل التعلم املرن. )حسن علي األ
 على  الطلبة وقدرهتم مدارك اتساع مع خاصة  كبرية جدوى ذات التقليدية  التعليم طرق تعد (، ومل242ص  

املعلومات  لتكنولوجيا وتطبيقات تكنولوجيات من ما ميتلكونه خالل من أنواع املعارف من العديد حتصيل
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 املعلمني اليت جلهود هناية  وال للمتعلمني أساسياً  ميثل هدف املعرفة  حتصيل يعد ومل أيديهم، يف واالتصاالت
 يتحصل عليه الذي أثر التعلم، قياس أبرزها جديدة أهداف فظهرت لطالباهتم، املعارف إيصال يف تبذل

وبظهور تطبيقات    .للطالبات تدريسها يتم اليت والكفاايت املعارف تقييم خالل من حيدث ما وهو الطالب،
يف جمال التصميم وتطوير املقررات اإللكرتونية دعت احلاجة إىل أمهية إجياد أدوات   التعليم اإللكرتوين خاصة 

تقومي جديدة، وبديلة عن أدوات تقومي التقليدية تتناسب مع تلك املقررات وتراعي اقتصادايت املعرفة وتتالءم  
 مع أساليب التعلم الذايت. 

 تركت قد األخرية  الفرتات يف العامل يشهدها اليت واملعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  أن فيه  ال شك مما
 أقصى  حققت اليت النواحي هذه أبرز أحد هو التعليم  ولعل احلياة، جوانب على مجيع جلية  واضحة  آاثرها

 أنواع خمتلف تطبيق إىل األساتذة خاص الرتبويون وبشكل يسعى حيث الثورة، هذه من ممكنة  استفادة
عملية  والتعلم التعليم عملية  حتويل يسهم مبا التدريس جمال يف الرقمية  التكنولوجيات  جذابة  شيقة  إىل 

 ومع التعليمية، العملية  وأهداف  أهدافهم  حتقيق يف وتسهم  ونفوسهم سلوكهم يف  عميقا أثرا ترتك للطالب
 أهداف، جماالت مشلت اليت التغريات من الكثري ظهرت والتعلم التعليم جمال  يف الرقمية  تطبيق التكنولوجية 

 اليت احلديث التعليم بطرق الصلة  ذات املصطلحات املسميات من ظهرت العديد كما التعلم، وأساليب
 والتعليم املباشر، والتعليم اإللكرتوين، املصطلحات التعليم هذه ومن احلديثة، التكنولوجية  تقنيات طبقت

 تطبيقات ابلدرجة األوىل تعكس املصطلحات هذه ومجيع  ريها،وغ املوابيل خالل من والتعليم بعد، عن
   (.2013 اجلابري هنيل، (والتعلم التعليم جماالت يف الرقمية  التكنولوجيا
أبهنم   لدى الطلبة  التعلم أثر تقييم خالهلا من  ميكن اليت الوحيدة األداة هو التقليدي التقومي يعد ومل

 حيل أن الطبيعي فمن اإللكرتوين، التعلم مسمى حتت اإللكرتونية  وسائط خالل من التعليمي يتلقون احملتوى
حبيث يتم من   أيضاً، إلكرتونيا التقومي ويكون إلكرتونيا التعلم ليكون التقومي التقليدي حمل اإللكرتوين التقومي

لتقنية  توظيف  إجراء املعلومات خالله   Scottish) معني   بنشاط يتعلق تقييم أي يف 

Qualifications authority, 2008). 

تعد املرحلة اجلامعية منعرجا هاما يف حياة الطالب، فهي مبثابة احلجر األساس ملا هلا من وزن يف بناء  
مستقبله الشخصي واملهين خاصة، ويصادف الطالب يف هذه املرحلة العديد من العقبات اليت تؤثر سلبا  

املعاملة اإلدارية والتوقيت غري املناسب ونقص وسائل البحث وقلة على مساره، فكثرة اإلضراابت وسوء  
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النقل، كلها عوامل تدخل الطالب يف دوامة من لالتزان   األفواج وكذا مشاكل  املراجع واالكتظاظ داخل 
بعيدا عن استخدام حواسه ألدراك املثريات من   واكتئاب جتعله يتصرف ويتعامل معها دون وعي وانتباه، 

تطيع توجيه حياته بطريقة مستقلة، وهذا ما يتطلب منه أن يكون حاضرا جبسمه وعقله يف  حوله لكي يس
اللحظة احلاضرة ويشعر بعواطفه وانفعاالته بشكل كامل واضح، أما إذا كان سلوكه غري يقظ ذهنيا فهو  

 يؤدي إىل صعوبة التعامل مع هذه املثريات واالستجابة بدقة هلا. 
( أبن التقومي يعد عنصرا أساسيا يف منظومة العلية التعليمية،  2011السيد،  علي حممد  ويضيف ) 

فهو يؤدي دورا فعاال يف إجناحا مبا حيدثه من توازن وتكامل بني خمتلف عناصرها، ومبا حيدثه فيها من تعديل 
لتعلم أو تصويب يف ضوء البياانت واملعلومات اليت تنشأ عنه، إذ أن تغيري حمتوى املنهج وأساليب التعليم وا

غري ذي جدوى دون رؤية واسعة للتقومي، رؤية تتخطى حدود النظر إىل التقومي على أنه جمرد اختبار يقدمه  
املعلم لطالبه، فكما هو معروف أن املتبع يف املدارس اقتصار التقومي على إجراء االمتحاانت اليت تقيس  

الطلبة واختصرت مجيع نواتج التعلم   التحصيل، وأصبح االمتحان هو الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى
يف جانب واحد فقط هو حتصيل املعلومات املقررة يف الكتب املدرسية، األمر الذي جعل االمتحان هدفا 
يف ذاته، مما يعدو شكال من أشكال اهلدر الرتبوي الذي يفقد املنتج الرتبوي قيمته وقدرته على املنافسة يف  

ن حتدايت، أي أن التقومي عملية إصدار حكم أو قرار على العمل الرتبوي اجملتمع املعاصر بكل ما حيمله م
ونظرا للظروف اليت يعاين منها العامل أبكمله يف الوقت احلايل املتمثلة ابنتشار فريوس كوروان، فقد وأهدافه.  

يم والتعلم،  وجدت املؤسسات الرتبوية نفسها جمربة على التحول للتعلم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعل
(،  (Yulia,2020استخدام شبكة االنرتنت واهلواتف الذكية واحلواسيب يف التواصل عن بعد مع الطلبة 

وأسهمت التكنولوجيا يف تطوير مفهوم القياس والتقومي، فلم يعد التقومي يقوم على األدوات التقليدية، بل 
دام التقومي اإللكرتوين كأداة لتـأكيد تعلم تولدت اهتمامات متنوعة بني خمتلف املؤسسات التعليمية الستخ

 (  32، ص 2017خليل،حنان الطالب)
ومع ظهور املستحداثت التكنولوجية يف الفرتة األخرية، مثل اإلنرتنت، الوسائط املتعددة، والواقع 

لتواكب ه إعداد املعلم  النظر يف برامج  والتعلم اإللكرتوين، أصبح مثة حاجة ملحة إلعادة  ذه  االفرتاضي، 
الطالب  إتقان  وأصبح  فيها،  وأثرت  التعليمية  العملية  انعكست على  اليت  التكنولوجيا،  التغريات يف جمال 

 (  24، ص  2011زين الدين، حممد ملهاراهتا مطلبا أساسيا من متطلبات برامج إعداد املعلم وتدريبه. ) 
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ان جودة التعليم العايل يف  ومن هنا برزت مشكلة البحث لدينا ملعرفة دور التقومي االلكرتوين يف ضم
ظل جائحة كوروان، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل التايل: ما دور التقومي االلكرتوين يف ضمان جودة  

 ؟  التعليم العايل يف ظل جائحة كوروان
إىل الكشف عن دور التقومي االلكرتوين يف ضمان   الورقة البحثية وهتدف الباحثتان من خالل هذه  

. كما تربز أمهية الدراسة من أمهية املوضوع حبد ذاته كونه موضوع  19م العايل يف ظل أزمة كوفيد  جودة التعلي
هام يستحق التناول والبحث فيه، وإضافة لألدب الرتبوي، خاصة وأنه يتناول موضوع ميثل جوهر عملية  

ذي تكاد تنعدم فيه املراجع.  ( ال19التعليم والتعلم، ويركز الضوء على واقعه يف الظروف احلالية )أزمة كوفيد  
كما يساهم يف مواكبة االجتاهات احلديثة يف استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين وتفعليها يف التقومي اإللكرتوين  

 واالستفادة منها كذلك يف العملية التعلمية.  
 امليدان يف أدواته وتفعيل اإللكرتوين، التقومي أمهية  خالل من أمهية هذه الورقة البحثية  تظهركما  

 الرقمية  التقنيات على كبرية بصورة واالعتماد  الرقمي  العصر ملتطلبات وتلبية  أييت انسجاما  كونه الرتبوي
 تيسري النشاطات البيداغوجية.  يف تسهم كوهنا

 أوال: اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 .  حتديد املفاهيم األساسية للدراسة: 1

  لغة:  . التقومي1.1
 اجلهة  إىل مساره عدل أي الشيء  وقوم تقومي، يقوم، ومنها ،)قوم(الثالثي الفعل  التقومي هو من 

 وقوم اعوجاجه، وأزال عدَّله أي املعوج قوَّم   ويقال: به، املوجود والقصور وأصلح اعوجاجه فيها املرغوب
 واستوا. اعتدل واستقام على قيمته، وحكم ووزنه، قدره مبعىن الشيء

 اْلُقْرآَن يـَْهِدي َهَذا ِإنَّ  تعاىل ﴿ قال أقوم؛ منها: لفظة  القرآن؛ يف قدوَّم للفعل  مشتقات عدة وردت  وقد 
  (. 2013خضر، أمحد (. )9﴾. )اإلسراء:  أَقْـَومُ  ِهيَ  لِلَّيِت 

  اصطالحا:  . التقومي2.1
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على(عرفه   التغيريات   بعض حدوث مدى معرفة  قصد للمعلومات املنظم اجلمع" أنه: الدريج( 
 املالئم احلكم و إصدار تلميذ كل لدى مستواها ومراقبة  املتعلم، لدى األهداف يف واملتضمنة  املقصودة

 ( 2003الدريج، حممد (القرارات املناسبة. "   واختاذ
عملية مجع معلومات ابستخدام أساليب معينة عما حيدث مـن تغريات معرفية، :"  أبنه) زيتـون(ويعرفه  

ومهارية، ووجدانية يف تعلم الطالب، نتيجة تلقيهم تعليماً حملتوى حمدد واحلكـم علـى جودة هذا التعليم يف 
 ( 114، ص 2010زيتـون، حسن )"ضوء معـايري معينـة، ومن مث إصدار قرارات تعمل على حتسينه

   اإللكرتوين:  لتقومي. ا3.1
يعرفه الطاهر وعطية أبنه:" العملية املستمرة ومنتظمة اليت هتدف إىل تقومي أداء الطالب عن بعد ابستخدام      

 (. 71، ص 2012عطية، رضا  الطاهر ورشيدة  الشبكات اإللكرتونية ")
 عن  )أو كيفية  كمية (ماتمعلو  أو بياانت وتفسري وحتليل، وتصنيف، مجع، عّرفه اخلليفة أبنه: "عملية    

اخلليفة،  حسن  قرار معني" ) أو حكم إصدار يف استخدامها بقصد سلوك أو تعليمي، موقف أو ظاهرة،
   (169، ص 2014

 املتعددة التعليمية  واملادة التعليمية  والربجميات الكمبيوتر وجتهيزات املعلومات شبكات توظيف عملية  وهو   
 على التدريس هيئة  عضو يساعد مبا الطالبات استجاابت وحتليل لتجميع التقييم وسائل املصادر ابستخدام

 كمية  بياانت على قائم مقنن حكم إىل للوصول التعليمية  ابلعملية  الربامج واألنشطة أتثريات وحتديد مناقشة 
 (. 2009إمساعيل، زاهر (الدراسي.  ابلتحصيل متعلقة  كيفية  أو

التقومي اإللكرتوين أبنه:" عملية توظيف شبكات املعلومات، وجتهيزات  أما منال مبارز وفخري عرفت  
الكمبيوتر، والربجميات التعليمية، واملادة التعليمية املتعددة املصادر، ابستخدام وسائل التقييم لتجميع وحتليل  

ابلعملية  استجاابت الطلبة مبا يساعد عضو هيئة التدريس على مناقشة وحتديد أتثريات الربامج واألنشطة  
مبارز منال  ) التعليمية، للوصول إىل حكم مقنن قائم على بياانت كمية وكيفية متعلقة ابلتحصيل الدراسي"

 (.    166، ص 2013فخري، أمحد  و
 :اإللكرتوين للتقومي اإلجرائي . التعريف4.1

 مستثمرة الرتبوي التقومي يف تستخدم اليت واألساليب األدوات من جمموعة  التقومي االلكرتوين هو
اإللكرتونّية  التعليمّية  وأبشكاهلا الشبكات   يف أهدافه وحيّقق التقومي عملية  خيدم مبا كافة  ومستحداثهتا 
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التعليمية وفقا ملعايري العملية   واالختبارات اإللكرتوين، اإلجناز مثل: ملفات وآمنة،  حمددة علمّية  التعلمية 
 .اخلاإللكرتونّية....  األسئلة  وبنوك اإللكرتونّية،

 
 

  . مفهوم جائحة كورون وأعراضه: 5.1
قبل التعرف على جائحة كوروان نشري إىل بعض املصطلحات ذات العالقة ابألمراض الوابئية واجلوائح         

مبرض معني   ملصابنييعرف أبنه:" زايدة أعداد ا ((Outbreakاملستجدة واملنبعثة، وهي: مصطلح الفاشية  
يف منطقة جغرافية حمددة أو جمتمع معني عن العدد املتوقع، وقد تصنف حالة مرضية واحدة فقط أو عدد  

فاشية " يف حال حدثت يف جمتمع يتوقع غياب املرض فيه هنائيا، أو يف جمتمع غاب    قليل من احلاالت "
يف عدد حاالت املرض على حنو  هو:" زايدة مفاجئة وسريعة ( Epidemic) الوابءأما  عنه املرض مدة. 

أعلى من املتوقع يف جمتمع معني كما هو احلال مع الفاشية، لكنه ميتد على رقعة جغرافية أوسع. يف حني 
فتحدث عندما ينتشر الوابء إىل عدة بلدان أو قارات وعادة ما يصاب عدد (  Pandemic)  اجلائحة 

 (. 07، ص 2020ملكاوي، حنان كبري من السكان)
ريوسات كوروان فصيلة كبرية من الفريوسات اليت تسبب أمراض متنوعة لإلنسان كالزكام/نزالت الربد  ومتثل ف

ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد    MERS-COV))العادية، ومتالزمة كوروان الشرق األوسط التنفسي  
 (.  SARS-COVسارس )الوخيم 

يسبق حتديدها وإصابتها للبشر من ( ساللة جديدة مل  2SARS-COVويعد فريوس كوروان املستجد)
" املسبب ملتالزمة االلتهاب 2وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات تسمية "فريوس كوروان   قبل.

( الوخيم  احلاد  اجلديد يف2SARS-COVالرئوي  للفريوس  رمسياً  امساً  فرباير  11  (  ،  2020شباط/ 
كوروان الذي سبب فاشية متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد  واختري هذا االسم الرتباط الفريوس جينيا بفريوس  

هو االسم الرمسي   19، وأعلنت اللجنة ومنظمة الصحة الدولية أن كوفيد  2003سارس( يف عام  (الوخيم  
 (. 16، ص  2020ملكاوي، حنان هلذا املرض اجلديد الذي يسببه هذا الفريوس)

هاق والسعال اجلاف، وقد يصاب بعض املرضى  ، احلمى واإلر 19وتشمل األعراض ملرض كوفيد         
الذوق وفقدان حاسة  واإلسهال،  احللق،  وأمل  امللتحمة،  والتهاب  والصداع،  األنف،  الشم،      ابحتقان  أو 
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وظهور طفح جلدي أو تغري لون أصابع اليدين أو القدمني، وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ  
ى دون أن يشعروا إالّ أبعراض خفيفة جدا ويتعاىف معظم الناس بشكل تدرجيي. ويصاب بعض الناس ابلعدو 

من املرض دون احلاجة إىل عالج خاص، ولكن األعراض قد تشتد عند بعض األشخاص املصابني مبرض  
واألشخاص    19كوفيد   املسنني  بني  وخيمة  مبضاعفات  اإلصابة  خماطر  وتزداد  التنفس.  يف  صعوبة  من 

ثل: ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان، املصابني مبشاكل صحية أخرى، م
 (. 18، ص 2020ملكاوي، حنان ) .وقد تؤدي إىل الوفاة

أو ما يطلق   19( على أن كوفيد  2020)  حسب ما جاء يف الصفحة الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية       
الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان، ومن  فريوسات كوروان هي:" ساللة واسعة من  عليه  

تنفسية ترتاوح حدهتا من نزالت الربد   أمراض  البشر  املعروف أن عدداً من فريوسات كوروان تسبب لدى 
الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل: متالزمة الشرق األوسط التنفسية)مريس(، واملتالزمة التنفسية احلادة  

، إذ هو مرض معد بدء تفشيه  19(. ويسبب فريوس كوروان املُكتشف مؤخراً مرض كوفيدالوخيمة )سارس
اآلن إىل جائحة تؤثر    19، وقد حتّول كوفيد  2019يف مدينة ووهان الصينية يف كانون األول/ ديسمرب  

 (. 2019منظمة الصحة العاملية، على العديد من بلدان العامل. )
ني لنا أن فريوس كوروان هو من الفريوسات املستجدة املعدية اليت عرفت  ومن خالل هذه التعريفات يتب      

البعض ابملوت يف ظرف   أعراضا تشبه األنفلونزا، وتنتهي لدى  انتشارا واسعا يف اآلونة األخرية، وُتسبب 
 اآلن إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل. 19وقد حتّول كوفيد قياسي، 

 اجلودة يف التعليم:مفهوم  3.2
التعليمية         االرتقاء ابلعملية  إىل  اليت هتدف  العملية  تلك  أهنا:"  على  التعليم  اجلودة يف  تعريف  مُيكن 

وحتقيق نقلة نوعية من خالل تطبيق حزمة من اإلجراءات واألنظمة التعليمية وتوثيق للربامج التعليمية املُختلفة، 
يتكون من خالل رفع املستوايت املُختلفة لدى الطالب،  وجدير ابلذكر أن هذا االرتقاء يف العملية التعليمية  

سواء كانت هذه املستوايت على الصعيد اجلسمي أو النفسي أو حىت االجتماعي والعقلي مما يؤدي إىل 
التعليمية املختلفة، وال تقتصر   القيام ابلعمليات  الطالب وقدرهتم على  التعليمية هلؤالء  حتسني املستوايت 

الطالب فقط، بل تشمل أيضاً نواحي خمتلفة كاملُعلم واملنهج الدراسي واجملتمع املدرسي جودة التعليم على  
   (2014عامر إيهاب املصري،  طارق،عبد الرؤوف والبيئة احمليطة ")
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 . الدراسات السابقة: 2
 الويب على قائم برانمج فاعلية  إىل التعرف إىل (2017دراسة )حممد جمدي عبد البديع،  هدفت

االختبارات مهارات إلكساب  طنطا، جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  لطالب اإللكرتونية  التفاعلية  إنتاج 
 ابلقياس واحدة جمموعة على القائم التجرييب التصميم طبق حيث شبه التجرييب املنهج الدراسة  واستخدمت

 تكنولوجيا قسم ثالثةال الفرقة  طالب من طالب (52من) عينة البحث ومتثلت  البعدي، والقياس القبلي
 وبطاقة  املعريف التحصيلي االختبار من كل الدراسة  طنطا، واستخدم جبامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  التعليم

 القبلي  التطبيقني  يف  الطالب درجات  متوسطي بني  دال إحصائيا فرق وجود إىل النتائج وأسفرت املالحظة،
 لصاحل اإللكرتونية  التفاعلية  االختبارات إعداد ملهارات املالحظة وبطاقة  املعريف التحصيل الختبار والبعدي
 املقرتح. للربانمج فاعلية  وجود على بالك معدل كسب حساب نتائج ودلت البعدي، التطبيق

سليمان، وهدفت أمحد  )صبحي  معرفة 2020الدراسة  إىل  املودل  منصة  استخدام فاعلية  ( 
(Moodleيف )  ظفار، جبامعة  التدريس هيئة  أعضاء اإللكرتونية لدى االختبارات تصميم مهارات تنمية 

اإللكرتونية  االختبارات  تصميم لقياس مهارات مالحظة،  وبطاقة معريف، اختبار من الدراسة  أداة وتكونت
 طبقت ،)اإللكرتوين االختبار اإللكرتوين، إدارة االختبار خصائص ضبط اإللكرتوين، االختبار أسئلة  )إنشاء
والعلوم بكلية  التدريس هيئة أعضاء من ( 25عددها )  بلغ عينة على الدراسة   جبامعة  التطبيقية  اآلداب 
 التدريس هيئة  أعضاء حتليل احتياجات يف الوصفي املنهج الباحثان اتبع مقصودة، بطريقة  اختيارهم مت ظفار،

 القبلي القياس ذات   ريبية الواحدةالتج اجملموعة  تصميم يف  التجرييب شبه واملنهج  الدراسة، أدوات و إعداد
 ( يفMoodleمنصة املودل ) استخدام فاعلية  الدراسة  وأثبتت املتغري املستقل، فاعلية  ملعرفة  والبعدي

 وكانت جبانبيه املعريف واألدائي، التدريس هيئة  أعضاء  لدى اإللكرتونية  االختبارات تصميم مهارات تنمية 
 ورفع مستوى ظفار كليات جامعة  جبميع التدريس هيئة  أعضاء تدريب ضرورة الدراسة  توصيات أهم من

 يف طلبة اجلامعة  على اإللكرتونية وتطبيقيا االختبارات وتصميم املودل، نظام  استخدام اهتماماهتم حول
 (. 315  -288، ص 2020العليا.)صبحي أمحد سليمان،  والدراسات البكالوريوس مرحلة 

( إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف 2017هدفت دراسة )اجلنزوري، 
ابململكة العربية السعودية حنو توظيف التقومي اإللكرتوين ابستخدام نظام البالك بورد يف العملية التعليمية،  

وأشارت النتائج إىل    من أعضاء هيئة التدريس من جامعة اجلوف،( عضوا  86وتكونت عينة الدراسة من )
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وجود نتائج إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقومي اإللكرتوين، كما أظهرت النتائج 
رغبة عينة الدراسة وحاجاهتم إىل املزيد من التدريب على استخدام نظام البالك بورد، كما أظهرت النتائج  

ابستخدام نظام البالك بورد تعزى إىل  التقومي اإللكرتوين  عدم وجود فروق يف االجتاهات حنو توظيف أدوات  
 (.     139 -127، ص 2017اجلنزوري، عباس متغريات )اجلنس، الدرجة العلمية، التخصص(. )

)الغبيشي،   إىل ( 2012دراسة  الدراسة  االختبارات   تصميم متغريات بعض أثر حتديد هدفت 
 التجرييب، املنهج الباحث واستخدم حنوها، واجتاهاهتم ي،الثانو  الثالث الصف طالب اإللكرتونية على أداء

 الثانوي الثالث الصف طالب من طالبا (80من ) مكّونة  عيّنة  على تطبيقها االستبيان مت يف ومتثلت األداة
عدم  النتائج إىل وتوصلت اإللكرتوين، اختبار التحصيل على أدوات الدراسة واشتملت  العربية، يف اململكة

استجابة  (وجمموعة   ،)املنسدلة  القائمة  استجابة (درجات جمموعة   متوسطي بني إحصائيّا دالة  فروق وجود
 بصرف النظر عن زمن الفيزايء مادة يف التحصيلي اإللكرتوين االختبار على األداء  واإلفالت( يف السحب

 استجابة (درجات جمموعة   متوسطي إحصائيّا بني دال فرق وجود  عدم إىل النتائج أشارت كما االستجابة،
االجتاهات على  )واإلفالت السحب استجابة (وجمموعة   ،)املنسدلة  القائمة  االختبارات   مقياس  حنو 

 بنمط االستجابة  االختبار اإللكرتوين أدت اليت اجملموعة  االستجابة لصاحل زمن عن النظر بصرف اإللكرتونّية 
 ( 2012أمحد،   بن الغبيشيهناري املوقوتة. ) غري

  تعليق على الدراسات السابقة: 
 يف االستفادة منها مت  ، واليتالتقومي التقوميية موضوع   تناولت  اليت السابقة  الدراسات عرض  خالل من     
 النقاط:    ببعض تتميز هذه الورقة البحثية  ّّ أن النظرية، إال  اجلوانب بعض
تنفرد عن بقية هذه الدراسات كوهنا تركز على دور التقومي  هذه الورقة البحثية تكاد   أن املالحظ  من     

اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كوروان. فالدراسات اليت تناولت التقومي اإللكرتوين  
إنتاج   مهارات إلكساب الويب  على قائم فهي متنوعة ويف بيئات خمتلفة، منها ما ركزت على فعالية برانمج

 استخدام فاعلية  لطالب للباحث حممد جمدي عبد البديع، وأخرى ملعرفة  اإللكرتونية  التفاعلية  راتاالختبا
التدريس  هيئة  أعضاء اإللكرتونية لدى االختبارات تصميم مهارات تنمية  ( يفMoodleاملودل ) منصة 

حيث اجلنس والتخصص  يوجد فروق جوهرية يف استخدامها من    وإقباهلم الواسع على مثل هذه املنصات وال
 واملؤهل العلمي.
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ومن املعلوم  ، لتطوير ومسايرة التغريات السريعة لذلك فإن جل اجلامعات أخذت على عاتقها مسؤولية ا    
أن العملية التعليمية تقوم على عدة عناصر أساسية من بينها األستاذ الذي تغري دوره من انقل للمعرفة إىل  

وميسر   استخإلكساهبامسهل  مع  للمتغريات  ،  مواكبني  واملعاصرة،  احلديثة  والتقومي  التدريس  طرائق  دام 
 املعلوماتية والتقنية والرتبوية حبيث تكون خمرجاهتا على درجة عالية من اجلودة.                

 اثنيا: مقارنة بني التقومي اإللكرتوين والتقومي التقليدي: 
)            العمروسيويوضح نيللي  تقليدي يف أوجه عديدة،  خيتلف التقومي اإللكرتوين عن التقومي ال      

 اجلدول التايل:   الفرق بينهما يف (150 ص، 2014
 
 
 

 (: مقارنة بني التقومي اإللكرتوين والتقومي التقليدي01اجلدول)
 التقومي التقليدي التقومي اإللكرتوين 

 .املقوم بذاتية  وتتأثر املوضوعية  تنخفض • موضوعية التقومي وعدالته •
 االختبارات الغالب يف التقومي أساليب • تتنوع أساليب التقومي املستخدمة  •
 .فورية  بصورة تُقدم ال الراجعة  التغذية  • التغذية الراجعة فورية ومستمرة •
 التأمل)  العليا التفكري مهارات  يوظف •

 .(التحليل الرتكيب، التحليل،
  التذكر، ) حمدود تفكري مهارات يوظف •

 (االستيعاب
 املعلم  بني الفعال التواصل حيقق •

 بضعهم مع الطالب  وبني والطالب
 .البعض

 والطالب املعلم بني التواصل ينخفض •
 الفردية  واإلجاابت األعمال  على ويعتمد

 الطالب شعور خفض يف أساليبه تسهم •
 .والتوتر ابلقلق

 على كبرية ضغوطاً  تشكل االختبارات •
 .الطالب
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 التعلم،  من متعددة جوانب يقيس •
 .ووجدانية  ومهارية، معرفية 

 اجلوانب  األحيان غالب يف يقيس •
 .مستوايهتا أدىن يف املعرفية 

 احلاسوب أجهزة توظيف على يقوم •
 .اإلنرتنت وشبكات

 تقومي أدوات على الغالب يف  يقوم •
 .والورقة  كالقلم تقليدية 

 واملكان الزمان، حتديد يف عالية  مرونة  •
 .التقومي أسلوب واختيار

 التقومي وأسلوب ومكان، بزمان مقيد •
 ( التقليدية  االختبارات) سلفاً  حمدد

 : مميزات تطبيق التقومي اإللكرتويناثلثا: 
 ( مميزات تطبيق التقومي االلكرتوين:2019  الزيد،حنان توضح )        

 .الطالب لدى اإلجابة  وقت اختيار يف مرونة  ووجود واملعلم للطالب الوقت توفري -
 لديهم بشكل وضعف قوة نقاط على التعرف يف يسهم مبا الطلبة  إجاابت على وقتية  تغذية الراجعة  توفري  -

 .القوة نقاط على والرتكيز ضعفه نقاط مع الفوري، والتعامل للتدخل سريع
 .الراجعة  التغذية  وتقدمي والتحليل التصحيح عمليات يف والبشرية  املادية  املوارد ختفيض -
 ميكن بشكل مركزية  التخزين عملية  وتكون اإللكرتوين، بشكل ابلطالبات اخلاصة  ابلسجالت االحتفاظ   -

 .هلا احلاجة وقت من مراجعتها من  التعليمية  املؤسسة  وإدارة  أمور وأولياء معلمني وطالبات من املعنيني مجيع
 ( 514، ص  2019الزيد، حنان وقت. ) أي يف البياانت استخدام سهولة  -

 :االلكرتونية االختبارات خصائص رابعا: 
 منها: اخلصائص من مبجموعة  االلكرتونية  االختبارات تتميز 

 كما  هلم، السريع الرد إمكانية  توفري مع للطالبات املهام من  جمموعة  تقدمي يتم أن يف  تتمثلالتفاعلية:    -
 على املتوفر الربانمج أو احلاسب عليه يعرضه وما املتعلم بني فعل ورد  فعل عبارة عن االختبارات هذه أن

 وضبطها عليه، عرضه يتم فيما التحكم من املتعلم متكني  االلكرتونية يف  االختبارات تسهم مث من االنرتنت،
 .املتاحة واخليارات والتتابع التسلسل حيث من
 للطالبات ميكن االلكرتونية  االختبارات خالل : فمنالطلبة متنوعني مع متزامن تفاعل خلق على القدرة   -
 .الوقت نفس يف متنوعني طالبات مع تفاعالت خمتلفة  يف يدخلوا أن
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 املهام تكون أن يف يسهم الذي األمر وهو التقومي لعرض  متنوعة  وسائط توظيف يتمالوسائل:   تعدد  -
 .أكثر واقعية للطالبات املمنوحة 

 لتوظيف كنتيجة  التقييم مبوضوع املعنية  اجلهات خمتلف بني الربط ميكن أنه أي الشبكات:  توظيف  -
 .الشبكات

 للجميع يسمح الذي ابلشكل املشاركون عليها يسري قواعد جمموعة  توجد أنه يعين ما وهو التنميط:   -
للجميع.   وعرضها املتاحة  املعلومات معاجلة  يف تسهم حموسبة  بيئات يف املتاحة والدخول املعلومات ابستخدام

 .( 133-132، ص 2017 اجلنزوري،)عباس 
 :االلكرتوين التقومي أدوات أنواعخامسا: 

 :منها االلكرتوين، التقييم ألدوات مناذج (2011 إمساعيل، حسنو  العباسيحممد(قدم  
 واستيعاب أداء مستوى حول الراجعة  تغذية على املعلم  حيصل واحدة  ضغطة  خال من : الضغطات •

 .لالستجابة  ذايت نظام النظام هذا يعترب مث من الطلبة،
 إلدارة برامج خالل من االنرتنت شبكة  على اختبار بتصميم املعلم يقوم : الشبكة عرب اختبارات •

  Kahoot & Socrative :مثل التعليمي، احملتوى
 تسجل حيث الطلبة  لدى  القراءة مهارات تطوير يف السجالت هذه تسهم :الرقمية السجالت •

 .الواحدة الدقيقة  يف الطالب يقرأها أن ميكن اليت الكلمات عدد
  استخدام على الطالبات قدرة ومدى اإلجاابت تقييم من املعلم متكني يف تسهم:  البيانت جداول •

 .العليا التفكري مهارات
 على  شرائها يتم تطبيقات أو التعليمية  ابملؤسسة  خاصة  تطبيقات خالل من :االلكرتوين الواجب •

  تغذية  تقدمي ويتم مكتملة  الواجبات هبذه الطلبة  ويرد للطلبة  الواجبات  إبرسال املعلم يقوم االنرتنت
  .class dojo edunet &  التطبيقات هذه ومن هلم الراجعة 

  حول  للطلبة   ة االلكرتوني اختبارات تطبيق خالهلا من ميكن وسيلة  هي:  االلكرتونية االختبارات •
  .الغش  مثل التقليدية  االختبارات صعوابت على التغلب يف  تسهم وهي تعلمه  مت الذي احملتوى

 . ( 2011، إمساعيلحسن العباسي و حممد  )
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 :معوقات تطبيق التقومي االلكرتوينسادسا: 
يرى أن بعض أعضاء هيئة التدريس مييلون إىل مقاومة التجديدات الرتبوية بشكل عام، وإىل مقاومة     

االسرتاتيجيات والتقنيات احلديثة املغايرة ملا أعتيد عليه بشكل خاص، ويرجع ذلك إىل قلة الوعي مبفهوم  
ستخدمة يف التعليم والذي من شأنه تكنولوجيا التعليم، والنظر إليها على أهنا جمموعة األجهزة واآلالت امل

 أن تفقده ذلك الطابع اإلنساين. 
التعليم   يف وشبكاته احلاسوب تقنيات تواجه تطبيق اليت  املعوقات ربيع هادي( أن أبرزمشعان  ويرى )     
   :يلي فيما تتمثل بشكل مباشر، اإللكرتوين التقومي عليها يعتمد اليت

 .األوىل املرحلة  يف ضخم مال رأس إىل حتتاج التحتية  البنية  إن ▪
 .واإلنرتنت احلاسوب الستخدام الالزمة  ابملهارات اخلدمة  قبل املعلمني أتهيل ضعف ▪
 .احلاسوبية  والتطبيقات الربجمة، يف واملتخصصني الفنيني، وجود قلة  ▪
 .التقومي جمال يف منها االستفادة ميكن واليت العربية، ابللغة  املكتوبة  التطبيقية  الربامج قلة  ▪

 استخدام يعيق ما التعليم جيعل  تقنيات وبني اإللكرتوين التقومي املباشر بني االرتباط أن الباحثتان وترى     
يرتبط  اإللكرتوين التقومي أن إذ  بشكل خاص؛ اإللكرتوين التقومي على ينسحب  بشكل عام التعليم تقنيات
 :يلي فيما املعوقات تلك إجيازميكن  وعليه التعليم، بتقنيات وثيقاً  ارتباطاً 
 .اآليل احلاسب معامل وجتهيزات اإلنرتنت وشبكات التحتية، البنية  يف تتمثل: مادية معوقات ▪
  املهارات  ابمتالك اإللكرتوين  التقومي بعملية القائمني أتهيل  ضعف يف تتمثل: بشرية معوقات ▪

 .احلاسوبية  الطالب مهارات ضعف وكذلك التقومي، لعملية  الالزمة 
 واملعلمني اجملتمع، من اإللكرتوين  التقومي لعملية  الرافض االجتاه  يف  وتتمثل:  اجتماعية معوقات ▪

 .التعلم عملية  يف اإللكرتوين التقومي أبمهية  الوعي وغياب
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 .اإللكرتوين  والتقومي والقياس،  الربجمة، جمال يف والفنيني اخلرباء،  نقص يف وتتمثل:  فنية معوقات ▪
 ( 232-231 ، ص2006ربيع هادي مشعان، )

 دور التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل يف ظل جائحة كورون:  سابعا: 
الدول، مما زاد من عامل   التعليمية يف كثري من  لقد أظهرت جائحة كوروان تفاواتت يف األنظمة 

عليم متوفر للجميع بشكل عادل ومتساو، الضغط النفسي على األهل واملتعلمني على حد سواء ومل يعد الت
 انهيكم عن املتعلمني من ذوي الصعوابت التعلم واالحتياجات اخلاصة.  

بعض    يف  وتسبب  وتقييمه،  الطالب  تقومي  يف كيفية  تغيريات  إجراء  املدارس  إغالق  استلزم  وقد 
ن، ومت إلغاؤها يف بعضها، احلاالت بتعطيل خطري لتلك العملية، فقد مت أتجيل االمتحاانت يف معظم البلدا

ومت استبدال االمتحاانت يف بعضها اآلخر بتقييمات مستمرة أو إتباع طرائق بديلة، مثل إجراء االمتحاانت  
النهائية عرب االنرتنت. كما فرضت هذه الظروف ممارسات جديدة لعملية التقومي لدرجة أنه أصبح ميكن  

اهلاتف احملمول، وتتبع إحصاءات االستخدام واألداء    رصد تقدم الطالب بواسطة إجراء استطالعات عرب
بديلة لتلبية االحتياجات التعليمية،  عرب منصات وتطبيقات التعلم، وتنفيذ تقييمات التعلم السريعة كحلول  

 وتوفري فرص التعلم للجميع يف ظل انتشار فريوس كوروان املستجد.
أزمة كوفيد التعليم صدمة غري    19كما أن صدمة  فقد تسببت يف رجوع عقارب على  مسبوقة، 

الفئات   متناسب على  وأثرت بشكل غري  الدولية،  التعليم  أهداف  بتحقيق  يتصل  فيما  الوراء  إىل  الساعة 
األشد فقرا واألشد ضعفا. ومع ذلك، أثبتت أوساط التعليم قدرهتا على الصمود، وأرسى ذلك األساس 

 ( 23، ص 2020النتعاش القطاع. )موجز سياسيت، 
فقد أحدث تغيريا كبريا يف حياتنا، وتسبب يف حالة اخلوف واهللع    19-ومع انتشار فريوس كوفيد

والفزع يف اجملتمع، مما توجب على ذلك إجراءات صارمة فتوقفت املدارس واجلامعات والعديد من التجمعات  
 اللكرتوين. وحركة املطارات وحركة االقتصاد، مما ترتب على ذلك توجه اجلامعات إىل التقومي ا

التدريسية   طرائقه  يف  ابلتنويع  مطالب  األستاذ  أصبح  الصحية  والظروف  الوضع  هذا  مع  ومتاشيا 
واستحداث أساليبه التقوميية من أجل حتسني التدريس والتعلم، وحتفيز الطلبة على البحث العلمي وتعديل 

لتطوير اه لديهم، وتعزيز اجتاهاهتم، واستثارهتم  التعلم  تماماهتم حنو تعلم جديد حسب ما  وتطوير عادات 
 (. Ogunkol & Clifford, 2013يؤكده الباحثان )
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االلكرتوين مسح  التقومي  ووسائطه   ولعّل  وشبكاته  احلديثة من حاسوب،  االتصال  آليات  بتوظيف 
املتعددة من صوت وصورة، ورسومات وآليات حبث، ومكتبات االلكرتونية، وكذلك بواابت االنرتنت سواء 

يعمل على تقدمي اخلربات واملواقف التعليمية املتعددة واملتنوعة  بعد أم يف الفصل الدراسي. كما  أكان عن  
والغنية ابملثريات السمعية والبصرية واإللكرتونية ذات املعين ابلنسبة للطلبة، تساعد على التحول حنو طريقة  

ماع واحلفظ من جانب الطلبة،  االستكشاف والبحث بدال من التلقني والعرض من جانب املعلمني، واالست
واآلراء،   التعليمية  اخلربات  تبادل  خالل  من  والطلبة  املعلمني  بني  اإللكرتوين  التفاعل  دعم  إىل  ابإلضافة 
واملناقشات واحلوارات اهلادفة من خالل استخدام أدوات التفاعل واالتصال املتزامنة وغري املتزامنة وتوسيع 

كة االنرتنت، وعدم االقتصار على األساتذة بوصفها مصدر للمعرفة،  دائرة اتصاالت الطلبة من خالل شب
 (.  2016حجازي،  طارق والتغلب على مشكلة املكان والزمان اللذان يعرتضان الطلبة واملعلمني. )

إال أنه ومن خالل استطالعنا للواقع  التقومي اإللكرتوين يف ضمان جودة التعليم العايل،  وابلرغم من أمهية     
أبرزها ضعف  تبني   ومن  منها  االستفادة  أجل  من  املناسب  تنفيذه ابلشكل  تعوق  معوقات  هناك  أن  لنا 

احلاسوب   أجهزة  وبطء  الطلبة،  لبعض  اإلنرتنت  خدمات  توفر  وعدم  اإلنرتنت،  شبكة  يف  اإلمكانيات 
صة ابملنصات  واإلنرتنت، وكثرة األعطال يف شبكة اإلنرتنت وضعف امليزانية املخصصة القتناء التجهيزات اخلا

عدم   التعليمية االلكرتونية، وقلة تدريب و إعداد األساتذة والطلبة يف التعامل مع املنصات االلكرتونية بسبب
االستعداد الفعلي لألساتذة والطلبة اجلامعيني هلذه املرحلة االنتقالية املفاجئة، وقلة الوسائل الالزمة اليت متكن 

ة الكافية يف اجلانب التقين اليت تسمح إبدارة عملية التقومي عن بعد  من دعم التعليم عن بعد، وعدم اخلرب 
إىل جانب عدم قدرة الطلبة على التعلم يف    وى التعليمي املالئموتنفيذها على أكمل وجه أو صناعة احملت

صفوف افرتاضية يف بعض التخصصات اليت تتطلب أعماال تطبيقية وتدريبات وتقييمات مباشرة يف ورش 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  الالزمة. )منظمة  واملعدات  واملواد  األدوات  استخدام  يلزمها   ،العمل، 

 (. 20ص  ،2020
يعيق الطلبة من االستفادة من خدمات املنصات التعليمية االلكرتونية األمر  لعوامل وغريها قد  كل هذه ا      

الطلبة،   التقومي الذايت لدى  نزاهتها  وعدم وضوحالذي أدى إىل اخنفاض مهارات  التقومي وضمان  آليات 
  وتنفيذها من قبل املتعلم نفسه.

 خامتة:  : اثمنا
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إن التقومي يعد عنصرا أساسيا يف منظومة العملية التعليمية، فهو يؤدي دورا فعاال يف إجناحا مبا حيدثه       
من توازن وتكامل بني خمتلف عناصرها، ومبا حيدثه فيها من تعديل أو تصويب يف ضوء البياانت واملعلومات 

لتعلم غري ذي جدوى دون رؤية واسعة للتقومي، اليت تنشأ عنه، إذ أن تغيري حمتوى املنهج وأساليب التعليم وا
رؤية تتخطى حدود النظر إىل التقومي على أنه جمرد اختبار يقدمه األستاذ لطالبه، فكما هو معروف أن املتبع 
الوسيلة  هو  االمتحان  وأصبح  التحصيل،  تقيس  اليت  االمتحاانت  إجراء  التقومي على  اقتصار  املدارس  يف 

مستو  على  للحكم  حتصيل الوحيدة  هو  فقط  واحد  جانب  يف  التعلم  نواتج  مجيع  واختصرت  الطلبة،  ى 
املعلومات املقررة يف الكتب املدرسية، األمر الذي جعل االمتحان هدفا يف ذاته، مما يعدو شكال من أشكال 

من   اهلدر الرتبوي الذي يفقد املنتج الرتبوي قيمته وقدرته على املنافسة يف اجملتمع املعاصر بكل ما حيمله
 يلي:  لذلك نقرتح ماحتدايت، 

أداء   • يف  واستخدامها  العلمي  الوعي  نشر  يف  دورها  لتفعيل  التعليمية  ابملنصات  االهتمام 
 االمتحاانت.  

 تفعيل الدورات والتدريبات املختلفة من أجل إكساب األساتذة املهارات التفاعلية.  •
 .املتنوعة  رتويناإللك التقومي برامج توظيف على اجلامعات يف األساتذة تشجيع •
 .اإللكرتوين التقومي جمال يف جديدة وبرجميات تطبيقات ابتكار جمال يف العلمي البحث تشجيع •
 تصبح حىت االلكرتوين التقومي تطبيقات استخدام على اجلدد التدريس هيئة  ألعضاء تدريب توفري •

 .للطلبة ومتعة  جاذبية  أكثر احملاضرات
 . تناسبهم اليت إلكرتونية  تقومي أداة الختيار هلم الفرصة   إاتحة  و للطالب الدراسية  األعباء تقليل •
 .التعليم تكنولوجيا مع التعامل مهارات والطالب األساتذة إكساب •

CONCLUSION: 
       Evaluation is an essential element in the educational process system, as 

it plays an effective role in making it a success due to the balance and 

integration it brings about between its various elements,  and the modification 

or correction it causes in them in the light of the data and information that 

arise from it, as changing the curriculum content and methods of teaching and 

learning is useless. It is feasible without a broad view of the assessment, a 

vision that goes beyond looking at the assessment as just a test that the 

professor gives to his students. In one aspect only is the collection of the 
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information prescribed in the textbooks, which made the exam a goal in itself, 

which is a form of educational waste that loses the educational product’s 

value and ability to compete in contemporary society with all the challenges 

it carries. Therefore we suggest the following:  

•Paying attention to educational platforms to activate their role in spreading 

scientific awareness and using them in performing exams. 

•Activating the various courses and exercises in order to provide the 

professors with interactive skills. 

•Encouraging university professors to employ various electronic assessment 

programs.  

•Encouraging scientific research in the field of creating new applications and 

software in the field of electronic calendar. 

•Providing training for new faculty members on the use of electronic calendar 

applications so that the lectures become more attractive and enjoyable for 

students. 

•Reducing students' study loads and giving them the opportunity to choose an 

electronic assessment tool that suits them. 

•Providing teachers and students with the skills to deal with educational 

technology. 
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Abstract: 

   Through this research paper, we aim to know the role of electronic evaluation in 

ensuring the quality of higher education in light of the Corona pandemic, as the latter 

is a recent trend in educational thought and a fundamental shift in the traditional 

practices prevailing in evaluating and measuring the achievement and performance 

of learners in the educational and learning process stages, and it improves The 

learning process supports the teaching effectiveness, encourages students to put 

forward new and creative ideas, and works to provide them with the multiple skills 

necessary for them in life and in practice. It also works to build the student’s self-

confidence in evaluating his self-performance, changing his view of exams, and 

saving time and effort, in addition to the importance of evaluation in ensuring From 

the safety of operations, the accuracy of the teaching-learning process, and the 

accuracy of evaluation based on a system of multiple evaluation strategies and tools. 

Keywords: electronic calendar, quality in higher education, corona pandemic. 
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 صعوابت التعلم االلكرتوين من وجهة نظر طلبة كليات الرتبية 
 *1أ.د. ندى فيصل فهد

 العراق   –كلية الرتبية للبنات –جامعة بغداد 1
nada.fhd2017@gmail.com 

 2 ابحثةعباس رسل 
 العراق  2

 
 2021/ 10/ 05اتريخ القبول:           2021/ 09/ 29: االرسال اتريخ 

 : ملخص
جامعة –التعرف على ابرز الصعوابت اليت واجهتها عينة من طالبات كلية الرتبية للبنات    هدف البحث :   

. و مت استعمال منهجية البحث   2021-2020بغداد اثناء استعمال التعلم االلكرتوين للعام الدراسي  
املتاحة   الوصفي لرصد  هذه الصعوابت من وجهة نظرهن ،كون هذا النوع من التعلم اصبح الوسيلة الوحيدة

امام الطلبة و الكوادر التدريسية للتواصل و عدم ايقاف عجلة التعلم ، بسبب ظروف اجلائجة الصحية 
( اليت دمهت العامل امجع مما ادى اىل فرض االغالق التام جلميع املؤسسات التعليمية .و من ابرز  19)كزفيد  

نقطاع التيار الكهرابئي ، فضال عن الصعوابت اليت واجهتها عينة البحث ، ضعف شبكات االنرتنت و ا
اجللوس لوقت طويل امام شاشات الكمبيوتر ، و قلة توافر اجهزه متطورة لدى بعض الطلبة بسبب التكلفة  

جامعة بغداد  -طالبات قسم علوم القران الدراسة الصباحية يف كلية الرتبية للبنات تكونت العينة مناملادية .
 تخدمت )االستبانة( كأداة لتحقيق هدف البحث. اس،   2021 .-2020للعام الدراسي 

 
  ada.fhd2017@gmail.comnاالمييل:  أ.د. ندى فيصل فهداملؤلف املرسل:  *
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طالبات قسم علوم  القران ) عينة  نتائج البحث : تبني من خالل التحليل االحصائي لنتائج البحث ان  
االنرتنت  شبكات  بسبب ضعف  وذلك  االلكرتوين  التعلم  يف  عايل  مبستوى  من صعوبة  (يعانني  البحث 

. و    84.21سباب ، حيث بلغ متوسط الوزن املئوي لالستبانة  وانقطاع التيار الكهرابئي و غريها من اال
جاءت توصيات البحث تدعو اىل توفري بىن حتتية جيدة خلدمات االنرتنت .و توفري خدمات انرتنت جمانية  

   .للطلبة  خالل أوقات الدراسة و االمتحاانت .فضال عن توفري التيار الكهرابئي وخصوًصا يف اوقات الدوام
 صعوابت التعلم االلكرتوين –: التعلم االلكرتوين  ملفتاحيةالكلمات ا

 
 

 مقدمة 

تكمن أمهية البحث يف كونه يتناول دراسة مهمة تتناول صعوابت التعلم االلكرتوين اليت واجهت 
من وجهة نظر الطلبة لكوهنم املستهدفني ابلعملية التعليمية، و هم االكثر  الطلبة من وجهة نظرهم ، و البد 

متاساً مع ما يتم تقدميه وعدم االستهانة أبرائهم لكوهنم يف مستوى من النضج يسمح هلم ابن يعوا ويقيموا 
)ابراهيم،   ليس املقصود بصعوابت 533، ص2000بشكل مناسب مايدور حوهلم وما يقدم هلم  (. و 

هنا تشخيص اعاقات التعلم اليت ترجع اىل خلل يف اجلوانب احلسية و العصبية او نقص الذكاء و  التعلم  
القدرات ، و امنا املقصود بصعوابت التعلم تشخيص العقبات و املشكالت اليت تقف حائال ضد التعلم  

( و   251،  2002اجليد و قلة استفادة بعض املتعلمني من خربات و انشطة التعلم املتاحة هلم ) منسي :
للتواصل و عدم مل التدريسية  الطلبة و الكوادر  اليوم الوسيلة الوحيدة املتاحة امام  التعلم االلكرتوين  ا كان 

. مما ادى اىل اليت دمهت العامل امجع     (19ايقاف عجلة التعلم ، بسبب ظروف اجلائجة الصحية )كزفيد  
تزداد أمهية التعلم  اإللكرتوين عاماً تلو آخر؛    علم .وتوجه املؤسسات التعليمية كافة اىل هذا النوع من الت

بسبب سرعة  التغري  والتطّور التكنولوجي يف شىت اجملاالت ، فضال عن الظروف اليت متر هبا البشرية من  
حني الخر مثل الكوارث الطبيعية وأالزمات اليت ميكن أن تعرقل حتقيق متطلبات املؤسسات التعليمية. اال  
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ع من التعليم تكتنفه بعض السلبيات على الرغم من الفوائد الكثرية له، حيث إّن اغلب الطلبة   إن هذا النو 
قد ال تتوّفر لديهم أجهزة كمبيوتر نظرا لظروفهم االقتصادية أولعدم توفر شبكة اتصاٍل داعمة للتعلم عرب  

إضافة إىل أنه رمبا يسبب    اإلنرتنت ، كما قد جيد البعض صعوبة يف تنظيم عملهم، وإمتامه يف وقٍت حمدد، 
العزلة؛ بسبب تعامل الطلبة مع أالجهزة بداًل من التواصل مع أقراهنم والنقاش وتبادل اآلراء معهم، مما قد 

   يؤدي اىل االحساس ابلوحدة واالنعزال

هدف البحث :التعرف على ابرز الصعوابت اليت واجهت الطلبة اثناء استعمال التعلم االلكرتوين للعام 
.    2021-2020راسي الد  

مشكلة البحث : معاانة الطلبة من بعض الصعوابت اليت واحهتهم اثناء التعلم من خالل االجهزة االلكرتونية 
، اليت فرضتها الظروف الصحية اليت مير هبا العامل  جراء اجلائحة الصحية اليت دفعت النظام التعليمي يف  

االلكرتوين االفرتاضي كبديل عن التعلم التقليدي بسبباالغالق  املؤسسات التعليمية اىل االجتاه حنو التعلم  
 التام للمؤسسات التعليمية . 

 فرضيات البحث :
توجد صعوابت تكتنف التعلم بواسطة االجهزة االلكرتونية ، يعاين الطلبة من صعوابت اثناء استعمال التعلم 

 االلكرتوين 
ية بناء استبيان ملعرفة  الصعوابت اليت يعاين منها الطلبة منهجية البحث : مت استخدام املنهج الوصفي المكان
 و اليت قد تواجههم اثناء استعمال التعلم االلكرتوين  

 
 التعلم االلكرتوين     أوال: 

يعد هذا النوع من التعليم فرصة لشرحية كبرية من الطلبة حرمت من االخنراط   امهية التعلم االلكرتوين : -1
العملية   اليوم احلل الوحيد الستمرار  التعليم احلكومي لسبب او الخر . زايدة على كونه اصبح  يف نظام 
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ل التعليمية بعد اجراءات الغلق و احلضر الصحي اليت تسبب هبا تفشي املرض الوابئي الذي تعاين منه دو 
العامل املتقدمة و النامية على حد سواء . و املقصود ابلتعلم االلكرتوين هنا هو استعمال الوسائط االلكرتونية  
يف التعلم و التعليم عن بعد من خمتلف مصادر املعرفة اليت تتيحها البوابة االلكرتونية ، من خالل مناهج مت  

النوع من ال التعلم و اكثرها استمرارا ، فهو حتويلها اىل كتب الكرتونية . و يعد هذا  انواع  تعلم من ارقى 
يشجع على التعلم مدى احلياة فضال عن انه ال يتحدد بوقت معني اذ يرتك خيار حتديد الوقت للمتعلم 
بني   الفردية  الفروق  يساعد على مراعاة  اذا  فهو  الذاتية  و قدراته  وفقا المكانياته  املتعلم  فيه  يسري  حيث 

بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على املتعة يف التعلم و على جمهود املتعلم يف البحث و االستقصاء املتعلمني و يوفر  
، اذ ان اجلهاز االلكرتوين حبد ذاته يعد مشوق و ميتلك امكانيات تيسر التعلم و تسرعه و الن معظم  الناس 

استخدامه القدرة  على   هلا  االلكرتونية  و  يتم  اليوم شغوفة ابمتالك االجهزة  فلم ال  يسر،  و  ببساطة  ا 
استخدامها للتعلم ابقصر وقت و اقل جهد و اكثر فائدة  بدل اضاعة الساعات يف ما ال فائدة منه .)عبود  

 ( .  2009و مهدي:
ّكن التعليم اإللكرتوين الطّالب اليوم من أن يتعّلم من منزله، دون احلاجة للذهاب إىل القاعة الصفّية؛ و   ميم

املمّتصل بشبكة  حيث   أو اهلاتف الذكي  اللوحية  أو األجهزة  يتلّقى درسه عن طريق جهاز احلاسب اآليل 
كن  اإلنرتنت، ليتفاعل مع حصته الدراسية اليت يبثها إلكرتونياً مدرس املادة ابلصوت والصورة لطالبه، كما ميم

حيحها، مما يمسهّ ل عملّية حل الواجب  الطالب من حّل واجباته املنزلّية، وإعادهتا إىل اليه إلكرتونياً؛ لتص
 املنزيل، وجيعله أكثر متعة. 

 
يساعد االهتمام بدراسة صعوابت التعلم على معرفة اسباهبا    امهية دراسة صعوابت التعلم االلكرتوين : –  2

و وسائل عالجها مبكرا و بذلك تزيد نسبة التحسن يف عالج هذه الصعوابت و ابلتايل القدرة على حل 
التعلم يف حالة عدم عالجها اىل  التعلم و صعوابته  . اذ تؤدي صعوابت  الطلبة عن  مشكالت  انقطاع   

الدراسة و التخلف عن احملاضرات كما قد تؤدي اىل تراكم الضغوط االنفعالية و النفسية اليت يتعرض هلا  
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 : .)منسي  املتعلم ككل  شخصية  على  تؤثر  حبيث  بدراسة    244ص  2002املتعلم  االهتمام  ان  ( كما 
الظروف املناسبة لتطوير البيئة احمليطة به صعوابت التعلم يساعد يف زايدة الفهم ملتطلبات التعلم و تكييف  

 مما ايعد املتعلم على اجتياز هذه الصعوابت و حيسن امكانيات التعلم لديه . 
يواجه استعمال التعلم االلكرتوين يف جمال الرتبية و التعليم العديد من العقبات و املشكالت منها عدم توفر  

ة املدرسني املدربني و املعدين على كيفية استخدامه ، اضافة  قناعة كافية لدى املستفيدين منه ، فضال عن قل
تعريب  يواجه مشكلة  انه  اىل  اضافة   ، االلكرتوين  التعلم  يقدمها  اليت  اخلدمات  توفري  تكاليف  ارتفاع  اىل 
الربامج و عدم توفر االخصائيني املؤهلني لذلك اذ ان معظم الربامج التعليمية اجليدة قد مت تصميمها ابللغة  

نكليزية ، هذا فضال عن قلة الربامج االلكرتونية املناسبة بسبب صعوبة تصميم و كتابة هذه الربامج ، اال
اضافة لكثرة مشاكل االجهزة االلكرتونية و عدم توفر الفنيني املتخصصني و قطع الغيار الالزمة هلا ، اضافة  

خرى مما ال يسمح للطالب و املدرس  اىل تزاحم اجلدول املدرسي و تتابع احلصص الدراسية واحدة تلو اال
ابالستفادة من برامج التعلم االلكرتوين ، زايدة على قلة توافر الربامج التعليمية املناسبة للطلبة و عدم توفريها 

 (   2014،  15من قبل املؤسسات التعليمية ) ابو الداير :
 تعريف املصطلحات :  

عرف ابنه :نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات و شبكات احلاسوب االيل يف   التعلم االلكرتوين : 
تدعيم و توسيع نطاق العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها اجهزة احلاسوب االيل ، 

غلوم : الشبكة العاملية للمعلومات و الربامج االلكرتونية املعدة من قبل املختصني يف جماالت االلكرتونيات)
( و عرف ابنه : هو طريقة للتعليم ابستخدام اليات االتصال احلديثة من حاسوب و    2003، 3

شبكاته و وسائطه املتعددة من صوت و صورة و رسومات و اليات حبث و مكتبات الكرتونية فضال عن  
ابقصر وقت و اقل بواابت االنرتنت ، و هو استخدام التقنية جبميع انواعها يف ايصال املعلومة للمتعلم 

(    2005، 113جهد .) املوسى و املبارك :   
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 صعوابت التعلم :
عرفت أبهنا :عدم استطاعة املتعلم االفادة من خربات و انشطة التعلم املتاحة يف الفصل املدرسي او خارجه 

 (  1،ص  1979على الرغم من خلوه من اي نوع من انواع االعاقة اجلسمية او العقلية .) عثمان :
مصطلح عام يصف جمموعة من الطلبة يظهرون اخنفاضا يف التحصيل الدراسي مع   و عرفت على اهنا:   

اهنم يتمتعون بذكاء عادي فوق املتوسط ، اال اهنم يظهرون صعوبة يف بعض العمليات املتصلة ابلتعلم كالفهم 
ذوو   منهم  يستبعد  و  القراءة...اخل  او  االنتباه  او  االدراك  او  التفكري  و  او  انفعاليا  املضطربون  و  االعاقة 

 (  2010،  148املصابون أبمراض و عيوب السمع و البصر )غين : 
لصعوابت التعلم : هي املعوقات و العقبات و املشاكل اليت واجهتها عينة البحث اثناء التعريف االجرائي  

( خالل العام  19فيد  استعمال التعلم االلكرتوين يف الدراسة خالل مدة احلجر الصحي بسبب جائحة  )كو 
 .   2021-2020الدراسي 

 اثنيا :جوانب نظرية و دراسات سابقة : 
يعترب مفهوم صعوابت التعلم من املفاهيم احلديثة نسبيا و هو خيتلف عن :    صعوابت التعلم االلكرتوين

خ . و مفهوم اعاقات التعلم و هي االعاقات الناجتة عن االختالالت االدراكية او اختالل بعض وظائف امل
العقلي او االضطراابت   التخلف  او  البصرية او احلركية  السمعية او  التعلم ال ترجع اىل االعاقة  صعوابت 
االنفعالية او احلرمان الثقايف و االجتماعي . لذا ميكن القول اهنا كل مشكلة او عقبة تواجه املتعلم يف اثناء  

و من شأن هذه العقبات او تلك املشكالت ان    عملية التعلم ، او عندما يقدم على تعلم موضوع معني ،
حتد من اجلهد الذي يبذله املتعلم و تعمل على تثبيط نشاطه و تكون واحدة من العوائق املهمة اليت تقف 
التمكن من املهارات او  التعلم يف ضعف مستوى  التعلم .و قد تظهر اعراض صعوابت  يف طريق حتقيق 

تعلم للمهارات او املعلومات او حل املشكالت ، و رمبا تظهر يف عدم  املعلومات ، او البطء يف اكتساب امل
منسي  النقص.)  و  املتعلم ابلشعور ابلعجز  او رمبا أبحساس   ، للمتعلم  التتابعي  النمو  العادية يف  الزايدة 

:2002  ،233،242   ) 
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هناك الكثري من الصعوابت و املعوقات اليت قد تواجه الطلبة و املؤسسات التعليمية اثناء استعمال التعلم 
 االلكرتوين منها :

 .االفتقار للبنية التحتية املناسبة لالتصاالت مع اجلهة الباعثة للتعليم

 .عدم توفر ذوي اخلربات والكفاءات يف جمال إدارة التعليم اإللكرتوين 

القدرة على توفري الصيانة السريعة لألجهزة يف بعض األماكن البعيدةعدم   . 

 .صعوبة اإلقناع والعدول عن فكرة التعليم التقليدي واالنتقال للتعليم اإللكرتوين 

 .نقص اإلمكانيات املادية الالزمة للشروع ابلعمل يف جمال التعليم اإللكرتوين 

لكرتويناالفتقار للوعي اجملتمعي حول التعليم اإل  . 

 .عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن انتهاج هذا األسلوب يف التعليم

 . .احلاجة امللّحة لتمكني املتعلمني واملعلمني وتدريبهم على كيفّية استخدام اإلنرتنت للتعلم والتعليم 

 اسرتاتيجيات للتقليل من صعوابت التعلم االلكرتوين   
يوفرها التعليم اإللكرتوين أكرب من العقبات اليت من املمكن أن يواجهوهنا  يعترب املعلمون الفرص اليت           

مهارات   تعمل على حتسني  اإللكرتوين  ابلتعليم  اخلاصة  الرتتيبات  إن  النظام، حيث  التدريس هبذا  خالل 
التعليم   يتطلب  والتنظيم:  التخطيط  يلي: حتسني  مبا  اإللكرتوين  التعليم  اسرتاتيجيات  وتتلخص  التدريس، 
اإللكرتوين وضَع خطٍط جديدة، واليت حتتاج بعض الوقت إلعدادها، ولكّن احملتوى الرئيسي ملوضوع التعليم 
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اإللكرتوين يظّل اثبتاً ابلرغم من هذه التعديالت، وميكن التخطيط ملناهج التعليم اإللكرتونية من خالل أحد  
 :هذه املقرتحات

ريق دراسة نتائج األحباث اخلاصة هبذا اجملال. فهم وحتليل  البدء بعملية التخطيط للمناهج الدراسية عن ط 
نقاط القوة والضعف يف األساليب املتّبعة للتواصل مع الطاّلب، مثل: الصوت، والصورة، والبياانت. التدرُّب 
على تكنولوجيا التوصيل سواء كان األمر للطاّلب أو للمعلمني. التأكد من إعداد املواقع ابملعدات اخلاصة  

تقوية ابل تتطلب  اإللكرتوين  التعليم  فعالية  زايدة  إّن  الفّعال:  التدريس  مهارات  استعمال  والعمل.  تواصل 
مهارات   ألّي  أساساً  تكون  أصالً كي  املوجودة  املهارات  ترسيخ  على  ويمنصح ابلرتكيز  وزايدهتا،  املهارات 

د احلاجات الفردية لكّل طالب، جديدة. حتسني التغذية الراجعة والتفاعل املتبادل: ميكن للمدرس أن حيدّ 
املتبادل، وهناك بعض  للتفاعل  الفّعالة  الراجعة، واخلطط  التغذية  ويسعى إىل حتقيقها عن طريق استخدام 
األمور اليت ميكن اعتمادها من أجل حتسني التغذية الراجعة، ومنها: تشجيع الطلبة على التفكري التحليلي،  

قبل بداية الدرس. طلب املعلّ م من الطلبة االتصال معه أو التواصل    عن طريق استخدام األسئلة التحضريية 
مع الطاّلب اآلخرين من خالل الربيد اإللكرتوين، مما يشعرهم ابلراحة وجيعلهم يتشاركون معاً. دمج عدة  
طرق من وسائل االتصال والتغذية الراجعة، حبيث تتضمن غرف احلوار اخلاصة أو اجلماعية، ابإلضافة إىل 

نتدايت والربيد اإللكرتوين. التواصل مع كل طالب بشكل أسبوعّي إن أمكن، وخصوصاً عند بدء استخدام  امل
نظام الدراسة اإللكرتوين. إبداء الرأي حول املهمات الكتابية، مع الرجوع إىل عدد من املصادر اإلضافية من 

دون أتخري. توفري حاجات الطالب: أجل حتصيل املعلومات التكميلية، مث إرسال تلك املهمات يف موعدها و 
إّن كفاءة التعليم وفعاليّته تتطلب شعور الطالب ابلراحة اجتاه طبيعة التعّلم اإللكرتوين، ولذلك جيب أن تمبذل 
اليت   االسرتاتيجيات  اتّباع هذه  املمكن  ومن  احتياجاهتم،  الطاّلب ومالءمة  أجل حتفيز  من  اجلهود  بعض 

األمو  بتلك  القيام  على  التواصل،  تساعد  تكنولوجيا  اجتاه  ابلراحة  شعوراً  إلعطائهم  الطالب  مساعدة  ر: 
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ابإلضافة إىل حّل املشاكل اليت قد تظهر خالل الوقت املخصص للحصول على املعلومات. تعزيز الوعي  
 لدى الطاّلب اجتاه أنظمة االتصاالت اجلديدة املستخدمة خالل 

احلصص الدراسية، من خالل توفري الوسائل احلديثة لالتصال، مما جيعل الطالب على اتصال ابملوقع التعليمي 
 اخللفيات احلضارية واالجتماعية للطالب، ومعرفة خربهتم وجتارهبم يف التعليم اإللكرتوين بشكل دائم. دراسة 

 فوائد التعليم االلكرتوين :
للتعليم اإللكرتوين عدة فوائد ، وهي كما يلي: إمكانية التواصل مع املعلمني أو الطاّلب اآلخرين بكمل 

غمرف احلوار، أو الربيد اإللكرتوين، أو جمالس  سهولة، وذلك بسبب تنوع وسائل االتصال اليت تتمّثل يف
 .النقاش.

توفري الوقت للممعلمني من أجل متابعة الطاّلب والقيام مبهامهم. زايدة عدد الطاّلب اململتحقني ابلشُّعب 
 .الدراسية، مع حّل مشكلة قّلة اإلمكانيات املمتاحة وضيق القاعات الدراسية 

ق التعليم، مما يمسهّ ل على الطالب اختيار الطريقة املمناسبة يف تلقي زايدة فاعلّية املعلمني. تعدد طمر 
الدروس، مما يعمل على اختصار الوقت واجلهد وزايدة الكفاءات يف حتقيق األهداف التعليمية. حصول 

الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر، مما يسهّ ل معرفة التقّدم الذي وصل إليه. توفري مصادر ثرية 
علومات للطاّلب، يسهمل الوصول إليها خالل وقت بسيطابمل . 

ختفيض تكاليف التعليم، حبيث يكون يف متناول مجيع أفراد املمجتمع. تقدمي اخلدمات املمساندة للطاّلب،   
واليت تتمّثل يف التسجيل املمبكّ ر، وبناء اجلداول الدراسية، وإدارة الشُّعب الدراسية. تعويض نقص الكوادر 

بية يف بعض قطاعات التعليم، وذلك عن طريق استخدام الفصول االفرتاضية. توسيع املدارك لدى التدري
املعلّ م والطالب، ويكون ذلك من خالل وجود روابط إلكرتونية هلا عالقة ابالهتمامات النظرية، والعلمية،  

ع ممتطلبات العصر أو اخلطط والرتفيهية. تغيري الربامج واملناهج بسرعة كبرية على شبكة اإلنرتنت، مبا يتب
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ختطي العقبات اليت متنع وصول املواد العلمية  اليت تسري عليها الوزارة، ودون وجود أي تكاليف مرتفعة. 
(  2020للطاّلب، سواء كانوا يف أماكن انئية أو خارج حدود الدول )طه:  

 الدراسات السابقة : 
) دارسة   حنو  الدراسة   هذه  :هدفت   ( 2013شاهني وراين  املفتوحة  القدس  جامعة  طلبة  اجتاهات  إىل  التعرف 

التعيينات اإللكرتونية، وعالقتها مبهارات التعلم املنظم إلكرتونياً يف ضوء بعض املتغريات، واستخدم الباحث املنهج  
هاهتم حنو  داللة يف اجتا  ذات  فروق  ( من الطلبة، وأظهرت النتائج وجود 353الوصفي التحليلي، ومتثلت العينة، بـــــ ) 

التعيينات اإللكرتونية تعزى ملتغري مستوى السنة الدراسية، ووجود اشرتاك إنرتنت منزيل، ومستوى املهارات احلاسوبية،  
 ومل تكن الفروق دالة تبعا ملتغري، اجلنس، والربانمج الدراسي، واحلالة الوظيفية. 

إللكرتوين من؛ وجهة نظر أعضاء اهليئة  ( هدفت للكشف عن معوقات استخدام التعلم ا 2011)   احلوامدة دراسة  
(  96التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة:) 

عضواً, وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن املعوقات املتعلقة ابجلوانب اإلدارية واملادية  
وقات, تالها املعوقات املتعلقة ابلتعلم اإللكرتوين، أما املعوقات اليت تتعلق ابملدرس والطلبة جاءت ابملرتبة  أكرب املع 

 الثالثة. 

 ( وشاهني  راضي،  معرفة 2010دراسة  إىل  هدفت  الرتبية    (  برانمج  يف  اإللكرتوين  التعليم  توظيف  معوقات 
التقنية دير البلح, واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي،  التكنولوجية، وسبل التغلب عليها يف كلية فلسطني  

(, وأظهرت النتائج معوقات إدارية تتمثل يف: ضعف الربامج التدريبية املوجهة  37وتكون جمتمع الدراسة من ) 
بثقافة  للعاملني، وقصور يف متويل متطلبات التعليم اإللكرتوين، وأخرى تتعلق ابحملاضرين مثل قلة وعي احملاضرين  

التعليم اإللكرتوين، ومعوقات مشلت البنية التحتية، والدعم الفين متثلت يف: ندرة اإلمكاانت املادية، وعدم توفري  
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مركز إلنتاج الوسائط التعليمية, وأخرياً معوقات تتعلق ابلطلبة متثلت يف: ضعف وعيهم بثقافة التعليم اإللكرتوين،  
 وعدم إتقاهنم ملهارات استخدامه. 

( هدفت إىل معرفة حتدايت استخدام التعلم اإللكرتوين اليت تواجه الطلبة يف كلية  2009دراسة جروان، واحلمران) 
(  200احلصن اجلامعية من وجهة نظرهم، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، ومتثلت عينة الدراسة يف) 

داللة بني متوسطات تقديرات الطلبة يف حكمهم  من الطلبة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل: عدم وجود فروق ذات  
على مدى وجود حتدايت حتول دون استخدام التعلم اإللكرتوين يف الكلية وذلك وفق متغري اجلنس، إال أن هناك  

 فروقاً ذات داللة وفق متغري املستوى األكادميي، والتخصص الدراسي. 
واستخدم   هدفت التعرف إىل معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة,   ( 2007دراسة غالم, ) 

القاعات مرتبطة ابإلنرتنت, وقلة  التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة: عدم وجود حواسيب يف  الباحث املنهج الوصفي 
توافر التمويل الالزم لدعم التعلم اإللكرتوين, وصعوبة احلصول على الربجميات ابللغة العربية، عدم وجود فروق ذات  

 داللة إحصائية يف استخدام التقنيات احلديثة الختالف الكليات ابلنسبة ألعضاء اهليئة التدريسية. 

دفت إىل الكشف عن معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر  ه  ( 2006دراسة حممد، وآخرون ) 
طلبة اجلامعة اهلامشية, وتعرف أثر كل من الكلية, واجلنس, واخلربة يف االنرتنت يف هذه املعوقات, واستخدم الباحثون  

اة الدراسة من  ( من طلبة البكالوريوس, وتكونت أد 600املنهج املسحي الوصفي, هذا وقد بلغت عينة الدراسة ) 
 ( من  للتعليم  39استبانة مكونة  األداة شكلت معوقات  فقرات  أن مجيع  الدراسة:  نتائج  أظهرت  فقرة, وقد   )

على املعوقات اليت تتعلق ابجلامعة,    – تعزى إىل الكلية    – اإللكرتوين، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  
ت اليت تتعلق ابلطلبة واألداة ككل, بينما ال توجد فروق ذات  وعلى املعوقات اإلدارية واألكادميية, وعلى املعوقا 

داللة احصائياً على املعوقات اليت تتعلق ابلتعليم اإللكرتوين تعزى إىل الكلية على مجيع اجملاالت واألداة ككل,  
  وأظهرت وجود فروق ذات دالة إحصائياً تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلانث. 
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 اثلثا: اجراءات البحث 
  وحتليلها   مقارنتها  و  والبياانت  واملعلومات  احلقائق  جلمع  الوصفي  املنهج  اعتماد  مت:   البحث  منهجية1 

 وإمنا,    وتبويبها  البياانت  مجع  على  الوصفي  البحث يقتصر   وال , مقبولة   تعميمات  إىل  للوصول  وتفسريها
  البحث   يقرتن  ما  كثريا  ولذلك,    البياانت  هلذه  التفسري  من  قدرا  يتضمن  ألنه  ذلك  من  ابعد  هو  ما  إىل  ميضي

  عن   ميكن  كما   والتقومي  والتفسري  والتصنيف  للقياس  أساليب  الوصفي  البحث  يف  وتستخدم  ابملقارنة   الوصفي
   (2000  :127 ,ملحم) .  املقبلة  اإلحداث عن تنبؤات وضع الوصفي البحث طريق

  مقررات   درسوا  الذين  بغداد  جامعة   يف  الرتبية   كلياتلبة  ط  من  احلايل  البحث  جمتمع  أتلف   البحث  جمتمع
 . االلكرتوين التعلم  ابستعمال 2021-2020  الدراسية  السنة 
  بغداد   جامعة   للبنات  الرتبية   كلية   يف  القران  علوم  قسم  طالبات  من  البحث  عينة   اختيار  مت   البحث  عينة

 العينة   افراد  عدد  بلغ  و..  الصحي  احلجر  لظروف  نظرا  العينة   إىل  الوصول  المكانية   ذلك  و..قصدية   بطريقة 
   طالبة ( 200)
    البحث  اداة :  اثنيا 

اختيار األداة له أمهية كبرية يف التعرف على  طريقة موضوعية مقننة لقياس العينة  وان تعد أداة البحث 
و ملا كان البحث حيتاج اىل استبانة ملعرفة الصعوابت    (Anastasi,1976:15اخلاصية املراد قياسها ) 

لذا مت الرجوع اىل االدبيات والدراسات السابقة لبناء فقرات االستبيان،  طالبات قسم علوم القران    اليت تواجه
 ومت عرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني للتاكد من صالحيتها  

( فقرة مصاغة بشكل عبارات تقريرية وامام  ١٤ألولية من ) :تكونت االستبانة بصيغتها اوصف االستبانة  
(  على التوايل ، و مت   1، 2، 3و  أتخذ االوزان ) ( بدائل هي )موافق ،غري موافق ، حمايد (٣كل فقرة )
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عرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني للتأكد من صدقها، و مت تعديل الفقرات و العبارات وفقا 
تم حذف اي فقرة  .و  بعد التحقق والتأكد من صــدق  االستبانة , مت تطبيقها على عينة  لتوجيهاهتم و مل ي

( طالبة من طالبات قسم علوم القران يف كلية الرتبية للبنات جبامعة بغداد    ٢٠٠البحث األســاســية البالغة )  
واجه الطالبات من  هبدف التعرف على صعوابت التعلم االلكرتوين اليت ت  2021  -2020للعام الدراسي  
 وجهة نظرهن 

  -    االحنراف املعياري  -الوسط املرجح      : مت استخدام الوسائل اإلحصائية االتية    الوسائل اإلحصائية: 
 النسبية  األمهية 

 رابعا: النتائج 
( ان طالبات قسم علوم  القران  1اجلدول ) بعد تفريغ االستبانة و معاجلتها احصائيا اظهرت النتائج    

)عينة البحث( تعاين من صعوبة مبستوى عايل يف التعلم االلكرتوين حيث بلغ متوسط الوزن املئوي  
( و هذا الرقم مؤشر ارتفاع مستوى الصعوبة لدرجة كبرية  .  84.21لالستبانة )  

لقة بضعف شبكات االنرتنت ، واالنقطاع و كانت  ابرز الصعوابت اليت واجهتها الطالبات الفقرات املتع
(  و)      97.67املتواصل للتيار الكهرابئي و شبكة االنرتنت حيث بلغت االمهية النسبية هلذه الفقرات )  

   (1( على التوايل  .اجلدزل )   95.33
الجهزة و هبذه النتائج مت حتقيق فرضييت البحث اليت ذهبتا اىل انه توجد صعوابت تكتنف التعلم بواسطة ا

 االلكرتونية ، و يعاين الطلبة من صعوابت اثناء استعمال التعلم االلكرتوين .
 تفسري النتائج : 

       ( الفقرة  فتح 8جاءت  اتخر  اىل  يؤدي  االنرتنت  شبكة  وهي )ضعف  للمقياس  األوىل  املرتبة  يف   )
مما جتدر االشارة اليه بصدد هذه الفقرة ان    ، و(  97.67صفحات الربانمج( حيث بلغت امهيتها النسبية )
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الضعف احلاصل يف شبكات االنرتنت يعيق سري العملية التعليمية و يؤخر الطلبة عن االلتحاق ابحملاضرات  
 يف وقتها ، فضال عن انه قد يكون السبب يف التأخر عن االمتحاانت االلكرتونية .

(من 2لكهرابئي زاد من صعوبة التعلم حيث حصلت الفقرة )اضافة اىل االنقطاع املستمر للشبكة و التيار ا
التيار الكهرابئي ( على امهية نسبية تقدر ب   االستبيان و هي ) االنقطاع املتواصل لشبكة االنرتنت و 

( و هي )يؤدي االستخدام املتواصل لالجهزة االلكرتونية اىل مشاكل صحية (  3( . اما الفقرة )  95.33)
( حيث ان اجللوس املتواصل امام االجهزة االلكرتونية رمبا يؤدي اىل مشاكل  92النسبية )اليت بلغت امهيتها 

( كانت هي االعلى يف   8،2،3يف العمود الفقري او رمبا مشاكل تتعلق حباسة البصر . و هذه الفقرات )
( و هي  76  -  85)االستبانة من حيث االمهية النسبية ، اما بقية الفقرات فقد تراوحت امهيتها النسبية بني  

نسبة ال يستهان هبا حيث اهنا تعد مؤشر على ان عينة البحث تعاين من صعوبة مبستوى عال يف التعلم  
( . اما الفقرة )صعوبة استخدام 84.21االلكرتوين ، اذ بلغ متوسط الوزن املئوي لفقرات االستبانة ككل )

(  و هي  76 مهيتها النسبية ، اذ بلغت نسبتها )األجهزة االلكرتونية( جاءت يف املرتبة االخرية من حيث  ا 
استخدام   لسهولة  مؤشر  االلكرتونية  hتعد  الطلبة  ألجهزة  قبل  وأحدث  من  التكنولوجيا  عصر  ومواكبة 

 املستجدات و هذا يعد شيئ اجيايب حيسب هلم . 
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( االوساط املرجحة و االوزان املئوية لفقرات استبانة صعوابت    1اجلدول )                             
  التعلم االلكرتوين

الوسط   تسلسل الفقرة يف املقياس  ت
 املرجح

االحنراف  
 املعياري 

االمهية  
 النسبية 

 الرتبة 

اجللوس امام احلاسوب ملدة طويلة يزيد   1
 من عزلة الطلبة 

2.55 0.70 85 5 

 6 84 0.68 2.52 يعيق تعطل االجهزة العملية التعليمية 2
لالجهزة 3 املتواصل  االستخدام   يؤدي 

 االلكرتونية اىل مشاكل صحية 
2.76 0.55 92 3 

حاسيت   4 على  االلكرتوين  التعلم  يركز 
 السمع و البصر دون بقية احلواس 

2.48 0.80 82.67 8 

من  5 الكثري  االلكرتوين  التعلم  يستغرق 
 الوقت  

2.5 0.74 83.33 7 

و   6 االنرتنت  لشبكة  املتواصل  االنقطاع 
 التيار الكهرابئي  

2.86 0.38 95.33 2 

و   7 االنرتنت  يف  الطلبة  مهارات  ضعف 
 احلاسوب 

2.56 0.68 85.33 4 

ضعف شبكة االنرتنت يؤدي اىل أتخر  8
 فتح صفحات الربانمج 

2.93 0.30 97.67 1 

 10 80.67 0.77 2.42 يزيد التعلم االلكرتوين من اعباء الطلبة  9
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يقلل من التفاعل الوجداين بني املدرس  10
 و الطلبة و بني الطلبة مع بعضهم  

2.41 0.79 80.33 11 

 9 82 0.73 2.46 الثمن الباهض لالجهزة االلكرتونية  11
 12 77.67 0.76 2.33 عدم توفر اجهزة الكرتونية لدى الطلبة  12
 14 76 0.75 2.28 صعوبة استخدام االجهزة االلكرتونية   13
التعلم  14 طريقة  من  التحول  صعوبة 

 التقليدية اىل طريقة التعلم احلديثة  
2.31 0.76 77 13 

 84.21 متوسط الوزن املئوي لالستبانة 
 

 :   اخلامتة        
جامعة بغداد اثناء االجتاه للتعلم االلكرتوين يف  –تناول البحث الصعوابت اليت واجهت عينة من طلبة كلية الرتبية للبنات     

فرتة االغالق و احلجر املنزيل بسبب اجلائحة الصحية اليت دمهت العامل ، و كان هلذا النوع من التعلم على الرغم من فوائده و 
مت اليت  السلبيات  بعض  تفريغ  امهيته  بعد  الطلبة و  استبانة وزعت على  بفقرات  الصعوابت مت صياغتها  من  ثلت مبجموعة 

 ( 84.21بياانهتات احصائيا بلغ متوسط الوزن املئوي لالستبانة )

 و هذا الرقم مؤشر على ان عينة البحث تعاين من صعوبة مبستوى عايل يف التعلم االلكرتوين .

واجهته اليت  الصعوابت  ابرز  للتيار و كانت  املتواصل  واالنقطاع   ، االنرتنت  شبكات  بضعف  املتعلقة  الفقرات  الطالبات  ا 
 .( على التوايل    95.33(   و)    97.67الكهرابئي و شبكة االنرتنت حيث بلغت االمهية النسبية هلذه الفقرات ) 

 توفري بىن حتتية جيدة خلدمات االنرتنت يف العراق . - ١و يقرتح البحث احلايل 
 توفري خدمات انرتنت جمانية للطلبة  خالل أوقات االمتحاانت .   -٢ 

 توفري التيار الكهرابئي وخصوًصا يف فرتات الدوام . -٣
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CONCLUSION 
 The research dealt with the difficulties that faced a sample of students of the 
College of Education for Girls - University of Baghdad during the trend for e-
learning during the period of closure and home quarantine due to the health 
pandemic that struck the world. It was formulated with questionnaire items 
distributed to students, and after unloading their data statistically, the average 
weight of the questionnaire was (84.21), and this number is an indication that 
the research sample suffers from difficulty at the level of High in e-learning. 
The most prominent difficulties faced by the students were the paragraphs 

related to the weak internet networks, the continuous power cuts and the 

internet, where the relative importance of these paragraphs reached (97.67) 

and (95.33), respectively. 

And the current research suggests  

1- Providing good infrastructure for internet services in Iraq. 

 2- Providing free internet services to students during exam times. 

3- Providing electricity, especially during working hours. 
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 استبيان صعوابت التعلم بصورته النهائية  ( : 1ملحق )

الفقرات          ت  حمايد  غري موافق   موافق  

   الطلبة عزلة يف يزيد طويلة ملدة  احلاسوب  امام اجللوس   1
 

   

يعيق تعطيل االجهزة العملية التعليمية     2  
 

   

         مشاكل  اىل  االلكرتونية  لألجهزة   املتواصل  االستخدام  يؤدي   3
 صحية
 

   

احلواس  بقية دون  والبصر السمع حاسيت على االلكرتوين  التعلم  يركز  4  
 

   

   الوقت  من  الكثري االلكرتوين  التعلم  يستغرق   5
 

   

   الكهرابئي والتيار االنرتنت لشبكة املتواصل  االنقطاع   6
 

   

  واحلاسوب االنرتنت يف الطلبة مهارات  ضعف   7
 

   

  الربانمج  صفحات فتح أتخر اىل  يؤدي االنرتنت أتخر   8
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   الطلبة اعباء من االلكرتوين التعلم  يزيد   9
 

   

  البعض   بعضهم الطلبة وبني املدرس  بني الوجداين التفاعل  من  يقلل   10
 

   

الثمن الباهظ لألجهزة االلكرتونية    11  
 

   

   الطلبة لدى الكرتونية   اجهزة  توفر عدم   12
 

   

صعوبة استخدام االجهزة االلكرتونية     13  
 

   

   احلديثة التعلم لطرق الطلبة بعض تقبل  عدم   14
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E-learning difficulties from the point of view of students of faculties of 

education 

Nada Feisal Fahad  
University of Baghdad - College of Education for Girls - Iraq 

Nada.fhd2017@gmail.com 
Russell Abbas: Researcher - Iraq 

Abstract: 
      The aim of the research: to identify the most prominent difficulties faced 
by a sample of female students of the College of Education for Girls - University 
of Baghdad while using e-learning for the academic year 2020-2021. And the 
descriptive research methodology was used to monitor these difficulties from 
their point of view, since this type of learning has become the only means 
available to students and teaching staff to communicate and not stop the 
learning wheel, due to the health crisis. Long in front of a computer screen, and 
the lack of fast internet networks, and the lack of advanced devices for some 
students due to the financial cost. The sample consisted of students from the 
Department of Quran Sciences, morning study at the College of Education - 
University of Baghdad for the academic year 2020-. 2021, the questionnaire 
was used as a tool to achieve the research objective. Research results: It was 
found through the statistical analysis of the research results that the students of 
the Department of Quranic Sciences (the research sample) suffer from a high 
level of difficulty in e-learning, due to weak Internet networks, power outages 
and other reasons, where the average weight of the questionnaire was 84.21. 
The recommendations of the research call for providing good infrastructure for 
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internet services. Providing free internet services for students during study times 
and exams. As well as providing electricity, especially during working hours. 
Keywords: e-learning, e-learning difficulties 
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 ( 19-حتدايت التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كوروان )كوفيد
 *1ايسر بن مجعة بن مخيس الشهومي       

 الرابط.  -كلية علوم الرتبية  -جامعة حممد اخلامس ابحث دكتوراة حتليل نظم الرتبية والتكوين1 
yasser.guma@gmail.com        

 يوسف بن صاحل بن علي احلامتي2
 2طالب دكتوراه ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

youssef.alhatmi@gmail.com 
 

 2021/ 10/ 08اتريخ القبول:           2021/ 09/ 30: االرسال اتريخ 
 ملخص: 

(  19  -هدفت الدراسة إىل معرفة  حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد
من وجهة نظر املعلمني يف سلطنة ُعمان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومت مجع البياانت  

معلمة،    1231معلم و    390( من املعلمني واملعلمات، منهم  1621من خالل استبانة، بلغت عينتها )
مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية، وتوصلت الدراسة إىل نتائج ابرزها، إن تطبيق التعليم عن بعد جاء بشكل  
مفاجئ ومل يكن أطراف العملية التعليمية )الوزارة، املدارس، املعلمني، الطلبة، أولياء األمور( مهيئني لتطبيق  

التح البنية  حتدايت  إىل  ابإلضافة  بعد،  عن  ضعف التعليم  أبرزها  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  تية 
شبكات األنرتنت، وضعف تدريب املعلمني، ابإلضافة إىل عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل واألنرتنت لبعض  
الطلبة، مما تسبب يف عدم تكافؤ فرص التعليم جلميع الطلبة. وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة  

بية والتعليم وهيئة تنظيم االتصاالت وشركات االتصاالت لتوفري متطلبات تكنولوجيا التنسيق بني وزارة الرت 
 املعلومات واالتصاالت لقطاع التعليم، وتدريب املعلمني على أساليب واسرتاتيجيات التعليم عن بعد. 

 ، سلطنة عمان. COVID-19حتدايت التعليم عن بعد، جائحة كوروان،  الكلمات املفتاحية: 
 

 
 asser.guma@gmail.comy االمييل ايسر بن مجعة بن مخيس الشهومي : املؤلف املرسل * 
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  مقدمة: 
( يف مدينة وهان الصينية  19-مت اإلعالن عن ظهور لفريوس كوروان )كوفيد  2019ديسمرب    31يف      

العاملية رمسيا يف    19-عن تفشي جائحة كوروان املستجد  2020مارس    11،وأعلنت منظمة الصحة 
(CoronavirusCOVID-19 Pandemic)   يف العامل بعد مرور ثالثة أشهر على ظهوره يف

، مما ترتب عليه تداعيات يف خمتلف جماالت احلياة أبرزها التداعيات  2019مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب  
حيث قامت العديد من    .(Shah & Farrow, 2020)و  (Lieberman, 2020)  الرتبوية 

راءات االحرتازية منها إجراءات االغالق اجلزئي والكلي وإيقاف الدراسة يف  الدول ابختاذ جمموعة من اإلج
التعليمية ، مم تسبب يف تعطل أكثر من   العملية    290مجيع املؤسسات  العامل عن  مليون طالب حول 

دولة. ولضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم وجدت األنظمة الرتبوية نفسها   22التعليمية يف أكثر من  
أة جمربة على التحول حنو التعليم عن بُعد أو التعليم اإللكرتوين ابعتباره بديل وضرورة ملحة الستمرار فج

التعليم،  واستخدام شبكة االنرتنت واهلواتف الذكية واحلواسيب يف التواصل عن بعد مع الطلبة، يف حماولة  
 .(Yulia,2020) .لتقليل الفجوة الناجتة عن انقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة
دولة وبتنظيم من اليونسكو لتدارس تداعيات    70من أجل ضمان استمرارية التعليم ُعقد مؤمتر عاملي حبضور  

( حيث مت االتفاق على وضع خطة متكاملة لضمان استمرار التعليم خالل فرتة  19-فريوس كوروان )كوفيد
 .تعطيل املؤسسات التعليمية 

رتة انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابع الذي سامهت يف تطوير  ( يف ف19-جاءت جائحة كوروان )كوفيد
التعليم اإللكرتوين وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت سوف تكون الركيزة األساسية   تقنيات 

 .للتعليم اإللكرتوين أو التعليم عن بعد
ان هلا أتثري شبه شامل على طاليب  يف أكرب انقطاع للتعليم يف التاريخ، حيث ك  19-تسببت جائحة كوفيد

التعليم  الثانوية، ومؤسسات  التعليم االبتدائي إىل املدارس  قبل  العامل، من مرحلة ما  العلم واملعلمني حول 
  2020مارس/ آذار    28والتدريب التقين واملهين، واجلامعات، وتعلم الكبار، ومنشآت تنمية املهارات. حىت  

(، وحبلول منتصف نيسان/أبريل  JAIME, 2020دولة ) 161يم من % من الطالب عن التعل80انقطع 
بليون   58,1% من طاليب العلم على مستوى العامل قد أتثروا ابجلائحة، وهو ما ميثل  94،كان    2020

يف   العايل،  التعليم  إىل  االبتدائي  التعليم  قبل  ما  مرحلة  من  والشباب،  األطفال  وختتلف    200من  بلد. 
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واجهتها األنظمة التعليمية حول العامل من بلد إىل آخر حسب مستوى التنمية: فعلى سبيل  التحدايت اليت 
% من االطفال يف التعليم االبتدائي خارج املدارس من الناحية الفعلية خالل الربع الثاين    86املثال، كان  

ة للتنمية البشرية،  دون وجود نظام تعليمي بديل يف البلدان اليت توجد هبا مستوايت متدني 2020من عام 
% فقط يف البلدان اليت توجد هبا مستوايت عالية جدا للتنمية البشرية نظرًا لتوفر البنية التحتية 20مقابل  

االزمة للتعليم عن بعد، ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة ملعرفة  حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة  
 .لمني يف سلطنة ُعمان ( من وجهة نظر املع19 -فريوس كوروان)كوفيد

 إشكالية الدراسة: 
تباينت البدائل التعليمية املتبعة بني نظام تعليمي ألخر، واليت تتفاوتت بني توقف الدراسة بدون  
تعليق الدراسة مع عدة بدائل بسبب اجلاهزية املسبقة، كما اختلفت الدول يف اعتماد   فاعل وبني  بديل 

بشكل كامل وبعضها اعتمد التعليم املدمج وبعضها يتبع النظامني البديل فبعضها اعتمد التعليم عن بعد  
حسب تطور احلالة الوابئية، كما أن أغلب الدول واجهت حتدايت، ولكنها ختتلف يف احلدة من بلد ألخر  
حسب اإلمكاانت املادية والبنية التحتية. وبناء عليه تقوم هذه الدراسة بتحديد التحدايت اليت واجهت 

 ليمي يف كل من سلطنة ُعمان. النظام التع
   :أسئلة الدراسة

 لتحقيق األهداف حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس:
( من وجهة نظر املعلمني يف  19 -ما حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد  -

 سلطنة ُعمان؟ 
 ويتفرع من السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

 حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ما  -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املدارس بسلطنة ُعمان؟ -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املعلمني بسلطنة ُعمان؟ -
 الطالب بسلطنة ُعمان؟ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة  -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة أولياء األمور بسلطنة ُعمان؟  -
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 :أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أبرز التحدايت اليت واجهة تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف 

 من وجهة نظر املعلمني.  19ظل جائحة كوروان كوفيد
 الدراسة: أمهية 

يعد تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان من املستجدات اليت مل يشهدها نظام التعليم يف 
السلطنة من قبل وذلك بسبب ظروف جائحة كوروان، والتزاماً ابإلجراءات االحرتازية اليت حتد من انتشار 

عن التعليم  نظام  تطبيق  لذل كان  التعلمية،  العملية  أطراف  بني  والنظام    املرض  متوقع  وغري  مفاجئا  بعد 
التعليمي غري مستعد ملثل هذه الظروف، ومنطقياً أن يواجه النظام التعليمي الكثري من التحدايت، ومن اجل  
ذلك جاءت هذه الدراسة ملساعدة املسؤولني وصناع القرار يف حتديد التحدايت اليت تواجهة أطراف العملية 

 . التععليمية من وجهة نظر املعلمني
 منهج الدراسة: 

تبنت الدراسة املنهج الوصفي الذي يستند على وصف الظاهرة، واالجابة على أسئلة الدراسة ابعتباره املنهج  
 املناسب. 

 :حدود الدراسة 
 :اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود اآلتية

 .  2019/2020اقتصرت على النصف الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية: 
 .سلطنة ُعمان احلدود املكانية: 

حتديد أبرز التحدايت اليت واجهت تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف  احلدود املوضوعية: 
 من وجهة نظر املعلمني.  19ظل جائحة كوروان كوفيد

 مصطلحات الدراسة: 
ٌة، د اِهي ٌة.  جا    جائحة: لغواي:  ُْلك  ٌة : ب لِيٌَّة، هت  ِئحة )اسم(، واجلمع : جائحات وجوائُح. ويقال أ ص اب  ْتُه ج اِئح 

ٌة مثل هذه السنة: أي قاحلة، سنة جفاف، ج ْدبة، غرباء )معجم الغين،    .(1/9049"مل نعرف سنة ج اِئح 
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املرض للحيوان واإلنسان، وتسبب هي فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب    (: 19-فريوس كوروان )كوفيد
لدى اإلنسان أمراضاً للجهاز التنفسي اليت ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة 
مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية، واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشار  

 .(2019)منظمة الصحة العاملية،
  التعليم عن بعد: 

يندرج حتت التعليم اإللكرتوين حيث إنه قائم أساسا على وجود الطالب يف مكان خيتلف عن مكان املعلم. 
أي نقل الربانمج التعليمي من الغرفة الصفية إىل أماكن متفرقة جغرافيا كاملنازل عرب أنظمة إلكرتونية مثل  

لتعليم عادة يف الظروف اليت حتول دون االستمرار الكلي أو املنصات التعليمية. ويستخدم هذا النوع من ا
 (. 2020اجلزئي يف توفري التعليم الصفي املباشر)وزارة الرتبية والتعليم، 

 الدراسات السابقة: 
( هدفت إىل التعرف على واقع التعلم عن بعد وحتدايته خالل جائحة  2020دراسة )ملكاوي، 

وجهة نظر أولياء األمور يف حمافظة إربد يف األردن، واستخدمت الدراسة ( من  19  -فريوس كوروان)كوفيد
( من أولياء األمور،  953املنهج الوصفي التحليلي ، ومت مجع املعلومات من خالل استبانة، بلغت عينتها ) 

ولية أمر. وتوصلت الدراسة إىل أن واقع التعلم عن بعد وحتدايته خالل جائحة    48ويل أمر و  39منهم  
( من وجهة نظر أولياء األمور يف حمافظة إربد، يف األردن جاءت بدرجة متوسطة، 19-وس كوروان )كوفيدفري 

 وجاءت مجيع جماالت الدراسة بدرجة متوسطة. 
( هدفت التعرف على أهم متطلبات جناح التعليم اإللكرتوين 2020دراسة) الشبلي واملسلمية،  

العايل، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ومت مجع املعلومات من لدى مؤسسات التعليم    19يف ظل كزفيد  
التعلم   أدوات  حصر  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإللكرتونية،  العلمية  واملؤمترات  املقاالت،  بعض  تتبع  خالل 
اإللكرتوين املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل، وكذلك حصر التحدايت اليت تواجه 

 اإللكرتوين .التعلم 
التعليم 2021دراسة )احلضرمية،   إىل  ُعمان  التعليم يف سلطنة  معرفة أتثري حتول  إىل  ( هدفت 

الرقمي وأثره على اإللتزام التنظيمي للمعلمني يف مدارس سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كروان، اتبعت الدراسة  
العمانية السابقة عن التعليم الرقمي   املنهج الوصفي أسلوب الدراسات املسحية من خالل استقراء الدراسات
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وااللتزام التنظيمي. وتوصلت الدراسة إىل ان التعلم الرقمي أصبح ضرورة ملحة، واتضحت فاعلية التعليم 
 املدمج يف ختفيف الضغوطات على الطالب واملعلم، وتوفر العديد من الوسائط الرقمية املساعدة على التعلم. 

املستخدمة يف ضبط  ( هدفت ه2020دراسة )قديسات،   اآلليات  للتعرف على  الدراسة  ذه 
االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات األردنية خالل جائحة كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  

( عضو من 150حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة على عينة مقدراها )
التدريسية يف   اهلامشية. وخلصت الدراسة إىل  أعضاء اهليئة  بعض اجلامعات احلكومية يف اململكة األردنية 

وجود أثر ذو داللة إحصائية لآلليات املستخدمة يف ضبط االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات األردنية  
 خالل جائحة كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

قييم فاعلية التعليم اإللكرتوين يف تدريس بعض ( واليت هدفت إىل دراسة وت2011دراسة أمحد )
مقررات برانمج املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس من خالل 
معوقات   التدريس ورصد  وميزاته يف  املودل  برانمج  تفعيل  مدى  والوقوف على  )املودل(  برانمج  استخدام 

وأعضاء هيئة التدريس. وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    اإلفادة من وجهة نظر الطالب
من    8كما استخدمت االستبانة ومجاعات الرتكيز)املقابلة( كأدوات للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  

طالبا، وتوصلت الدراسة إىل عدم تفعيل كافة خواص املودل من قبل أعضاء   143أعضاء هيئة التدريس و
ريس، وأن تطوير أسلوب التدريس وزايدة التفاعل والتعامل الرقمي مع املعلومات وإثراء املادة العلمية،  هيئة التد

واملرونة يف تعديل احملتوى العلمي للمقرر من أهم مميزات املودل، وفيما يتعلق ابملشكالت كشفت النتائج  
ند استخدام املودل، بينما صعوبة  مشكالت تتعلق بعامل الوقت كأبرز مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس ع

 حتميل بعض امللفات وخاصة كبرية احلجم من أبرز املشكالت اليت تواجه الطالب عند استخدام املودل.
 : جمتمع الدراسة

والبالغ   ابلسلطنة  األساسي  التعليم  مدارس  ومعلمات  معلمي  مجيع  من  الدارسة  جمتمع  يتكون 
 م. 2019/2020ية للعام  (حسب إحصائيات وزارة الرتب676943عددهم)

 : عينة الدراسة
( معلم ومعلمة، مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية. ويوضح اجلدول 1621تكونت عينة الدراسة من )

  :( توزع أفراد العينة 1رقم )
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية للدراسة.1جدول )
 النسبة املئوية التكرار املستوايت نوع املتغري 

 % 24 390 ذكر النوع
 % 76 1231 أنثى 

 % 10.1 163 دبلوم  املؤهل الدراسي 
 % 82.5 1338 بكالوريوس 
 % 7.9 127 ماجستري
 % 0.9 15 دكتوراة

 % 9.7 157 سنوات 5أقل كم  سنوات اخلربة 
 % 19.3 313 سنوات 5-9

 % 29.4 476 سنة 10-14
 % 42.2 683 سنة 15أكثر من 

 : أدوات الدراسة
 - استخدم الباحث استبانة لتحديد حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد

( من وجهة نظر املعلمني يف سلطنة ُعمان . ومت اخضاع أدات الدراسة جلميع اخلصائص السيكومرتية،  19
 ( قيم معامالت االرتباط. 2ويوضح اجلدول رقم )
 قيم معامالت ارتباط درجة احملور الفرعي ابلدرجة الكلية للمحور الرئيس ( 2جدول رقم )

 معامل االرتباط احملور الفرعي 

 741.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة / وزارة الرتبية والتعليم
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 846.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ املدرسة

 823.** التعليم عن بعد يف السلطنة/ املعلم حتدايت تطبيق 

 747.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ الطالب

 768.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ ويل األمر 

 ( 0.01** تعين أن االرتباط دال عند مستوى داللة )
 

 اثلثا: حتليل النتائج:
 التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.نتائج احملور األول:  -1

 ( نتائج احملور األول: التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم. 3جدول رقم )
االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور

 املعياري
 الرتبة اجتاه العينة

زارة 
 الو

ول:
 األ

حملور
ا

 

تواجه الوزارة حتدايت يف تطبيق التعلم عن بعد  
شبكة  يف  التحتية  البنية  ضعف  بسبب 

 االتصاالت. 

موافق   0.715 4.65
 بشدة

1 

فئات   أغلب  لدى  بعد  عن  التعليم  ثقافة  تدين 
 اجملتمع بشكل عام. 

موافق   0.831 4.43
 بشدة

2 

املنظمة  والقوانني  واألنظمة  اللوائح  توفر  عدم 
 للتعليم عن بعد ابلسلطنة 

موافق   0.847 4.36
 بشدة

3 
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حصول الفقرة   ( نتائج احملور األول: التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم 3رقم )  نتائج اجلدوليتضح من  
" على تواجه الوزارة حتدايت يف تطبيق التعلم عن بعد بسبب ضعف البنية التحتية يف شبكة االتصاالت"

تدين ثقافة   "(، بينما حصل الفقرة  0.715(، وابحنراف معياري )4.65املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
(، وابحنراف  4.43مبتوسط حسايب )  ثانيةالتعليم عن بعد لدى أغلب فئات اجملتمع بشكل عام" على املرتبة ال

عدم توفر اللوائح واألنظمة والقوانني املنظمة للتعليم عن بعد ابلسلطنة    "، وحصلت الفقرة  (0.831معياري )
كان االجتاه العام للمحور  ،  (0.847(، وابحنراف معياري )4.36ط حسايب )مبتوس  ثالثة " على املرتبة ال
 )موافق بشدة(. 

 
 ملدرسة. اب  املتعلقة التحدايتحملور الثاين: ا نتائج -2

 ( نتائج احملور الثاين: التحدايت املتعلقة ابملدرسة.4جدول رقم )
االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور

 املعياري
 الرتبة اجتاه العينة

رسة
املد

ين: 
 الثا

حملور
ا

 

 1 موافق بشدة 0.918 4.61 ضعف شبكة االنرتنت ابملدرسة
ابألجهزة  املدرسية  الصفوف  جتهيزات  ضعف 

 الالزمة للتعليم عن بعد
 2 موافق بشدة 0.778 4.45

خمتربات   يف  بعد  عن  التعليم  جتهيزات  ضعف 
 املدرسة 

 3 موافق بشدة 0.859 4.44

توفر   لتغطية عدم  الكافية  املالية  املخصصات 
 نفقات االنرتنت 

 4 موافق بشدة 0.918 4.41

عدم وجود شبكة مدرسية داخلية تربط قاعات  
 وخمتربات املدرسة

 5 موافق بشدة 0.933 4.40

قلة اإلمكاانت املادية الالزمة لتمويل التعليم عن  
 بعد

 6 موافق بشدة 0.933 4.40
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االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور
 املعياري

 الرتبة اجتاه العينة

معدة ومدربة مسبقا لتطبيق  إدارة املدرسة مل تكن  
 التعليم عن بعد

 7 موافق بشدة 0.913 4.35

ضعف الدعم الفين والصيانة ألجهزة التعليم عن  
 بعد يف املدرسة 

 8 موافق  1.038 4.10

تدين إملام إدارة املدرسة بربامج وتطبيقات التعليم  
 عن بعد

 9 موافق  1.154 3.84

املدرسة   إدارة  معرفة  التواصل تدين  أبساليب 
 اإللكرتوين 

 10 موافق  1.222 3.55

( نتائج احملور الثاين: التحدايت املتعلقة ابملدرسة حصول الفقرة  4يتضح من نتائج اجلدول رقم )
( حسايب  مبتوسط  األوىل  املرتبة  على   " ابملدرسة  االنرتنت  شبكة  ضعف  معياري 4.61"  وابحنراف   ،)

جتهيزات الصفوف املدرسية ابألجهزة الالزمة للتعليم عن بعد" (، بينما حصل الفقرة " ضعف  0.918)
مبتوسط حسايب ) الثانية  املرتبة  معياري )4.45على  الفقرة " ضعف 0.778(، وابحنراف  (، وحصلت 

مبتوسط حسايب ) الثالثة  املرتبة  املدرسة " على  بعد يف خمتربات  التعليم عن  (، وابحنراف 4.44جتهيزات 
ت الفقرة " عدم توفر املخصصات املالية الكافية لتغطية نفقات االنرتنت" على (. وحصل0.859معياري )

(، وحصلت الفقرة "عدم وجود شبكة 0.918(، وابحنراف معياري )4.41املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) 
(، واحنراف 4.40مدرسية داخلية تربط قاعات وخمتربات املدرسة" على املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )

( عبارات،  10( عبارات على درجة موافقة )موافق بشدة( من أصل )7(، وحصلت )0.933ياري )مع
 \ ( عبارات على درجة موافق حيث كان االجتاه العام للمحور )موافق بشدة(.3وحصلت )
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 نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابملعلم. -3
 .علمالتحدايت املتعلقة ابمل : لث ( نتائج احملور الثا5جدول رقم )

 املتوسط الفقرة  احملور
االحنراف 
 الرتبة اجتاه العينة املعياري

احملور 
الثالث:  

 املعلم

التعليم   جمال  يف  للمعلم  املقدم  التدريب  ضعف 
 عن بعد

 1 موافق بشدة  0.852 4.36

تدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات التعليم عن  
 بعد

 2 موافق  1.081 3.95

عن   التعليم  تطبيق  يف  املعلمني  مهارات  ضعف 
 بعد

 3 موافق  1.120 3.89

( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابملعلم. حصول الفقرة " ضعف  5يتضح من نتائج اجلدول رقم )
(، وابحنراف  4.36) التدريب املقدم للمعلم يف جمال التعليم عن بعد " على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  

(، بينما حصل الفقرة " تدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات التعليم عن بعد " على املرتبة  0.852معياري )
(، وحصلت الفقرة " ضعف مهارات املعلمني  1.081(، وابحنراف معياري )3.95الثانية مبتوسط حسايب )

(،  1.120(، وابحنراف معياري )3.89سط حسايب )يف تطبيق التعليم عن بعد " على املرتبة الثالثة مبتو 
 جاء االجتاه العام للمحور )موافق(. 
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 .طالب: التحدايت املتعلقة ابلرابعنتائج احملور ال -4
 . طالب( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابل 6جدول رقم )

 املتوسط الفقرة  احملور
االحنراف 
 املعياري

اجتاه 
 الرتبة العينة

ب. 
طال

: ال
رابع

ر ال
حملو

ا
 

 

موافق   0.598 4.75 عدم توفر االنرتنت لبعض الطالب
 بشدة

1 

لبعض  هواتف  أو  حاسوب  أجهزة  توفر  عدم 
 الطلبة

موافق   0.655 4.73
 بشدة

2 

موافق   0.801 4.50 ضعف الوعي أبمهية التعليم عن بعد
 بشدة

3 

الطالب   بعض  لدى  اللغوية  املهارات  ضعف 
 يتجاهلون املنصة جعلهم 

موافق   0.867 4.42
 بشدة

4 

استخدام  عند  للطالب  الفين  الدعم  ضعف 
 املنصة

موافق   0.796 4.41
 بشدة

5 

موافق   0.948 4.31 يشعر الطلبة ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية 
 بشدة

6 

ابلطالب، حصول الفقرة  ( نتائج احملور الرابع: التحدايت املتعلقة 6يتضح من نتائج اجلدول رقم )
لبعض الطالب " على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ) (، وابحنراف معياري 4.75" عدم توفر االنرتنت 

(، بينما حصل الفقرة " عدم توفر أجهزة حاسوب أو هواتف لبعض الطلبة " على املرتبة الثانية  0.598)
لفقرة " ضعف الوعي أبمهية التعليم (، وحصلت ا0.755(، وابحنراف معياري )4.75مبتوسط حسايب )

الثالثة مبتوسط حسايب ) (. وحصلت الفقرة 0.801(، وابحنراف معياري )4.50عن بعد " على املرتبة 
"ضعف املهارات اللغوية لدى بعض الطالب جعلهم يتجاهلون املنصة " على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب  

فقرة " ضعف الدعم الفين للطالب عند استخدام  (، وحصلت ال0.867(، وابحنراف معياري )4.42)
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(، وحصلت الفقرة "  0.796(، واحنراف معياري )4.31املنصة " على املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )
(، واحنراف 4.31يشعر الطلبة ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية " على املرتبة السادسة مبتوسط حسايب ) 

ارات احملور على درجة موافقة )موافق بشدة( حيث كان االجتاه العام  (، وحصلت مجيع عب0.948معياري )
 للمحور )موافق بشدة(. 

 ويل األمر. : التحدايت املتعلقة بامسنتائج احملور اخل -5
 ( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابلطالب. 7جدول رقم )

( نتائج احملور الرابع: التحدايت املتعلقة بويل األمر، حصول الفقرة 7يتضح من نتائج اجلدول رقم )
يف االسرة العمانية"   "يصعب على ويل األمر توفري األجهزة للتعليم عن بعد جلميع األبناء نظرا لتعدد األبناء

االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور
 املعياري

 الرتبة العينةاجتاه 

مر. 
 األ

ويل
س: 

خلام
ور ا

احمل
 

يصعب على ويل األمر توفري األجهزة للتعليم عن 
االسرة   يف  األبناء  لتعدد  نظرا  األبناء  جلميع  بعد 

 العمانية. 

 1 موافق بشدة 0.669 4.70

مل يكن اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم 
 عن بعد.

 2 موافق بشدة 0.707 4.62

ملتابعة   متفرغ  شخص  إىل  حيتاج  بعد  عن  التعليم 
 األبناء 

 3 موافق بشدة 0.828 4.54

يف   دوره  ألداء  الكافية  املعرفة  ميلك  ويل  يكن  مل 
 التعليم عن بعد

 4 موافق بشدة 0.775 4.52

أدوات خاصة لويل األمر ملتابعة   تتوفر ابملنصة  ال 
 تعلم أبنه

 5 موافق  0.923 4.20

أولياء األمور إىل التعليم عن بعد ابنه ينظر بعض  
 لعب أكثر منه تعليم حقيقي 

 6 موافق  1.073 4.01
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(، بينما حصل الفقرة "مل يكن  0.669(، وابحنراف معياري )4.70على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
(، وابحنراف 4.62اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم عن بعد" على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )

بعد حيتاج إىل شخص متفرغ ملتابعة األبناء" على املرتبة (، وحصلت الفقرة" التعليم عن  0.707معياري )
وحصلت الفقرة " مل يكن ويل ميلك املعرفة    ،( 0.707(، وابحنراف معياري )4.62الثالثة مبتوسط حسايب )

مبتوسط حسايب ) الرابعة  املرتبة  بعد" على  التعليم عن  دوره يف  معياري 4.52الكافية ألداء  (، وابحنراف 
وحصلت  0.775) اخلامسة  (،  املرتبة  على  املنصة"  استخدام  عند  للطالب  الفين  الدعم  الفقرة "ضعف 

( عبارات  6( عبارات على درجة موافقة )موافق بشدة( من أصل )4(، وحصلت )4.31مبتوسط حسايب )
 حيث كان االجتاه العام للمحور )موافق بشدة(. 

 النتائج:  تفسري النتائجاثلثا: 
 حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ ما  السؤال األول: 

 ثالث حتدايت هي:تطبيق التعلم عن بعد تتلخص التحدايت اليت واجهت وزارة الرتبية والتعليم يف 
ألعتماد ( وذلك نظرًا  االتصاالت  شبكة   يف  التحتية   البنية   ضعفوأكثرها اتثريًا )  تحدايتكانت اول ال  -

التعليم عن بعد على شبكة االنرتنت، من حيث تغطية مجيع املناطق ومن حيث سرعة االنرتنت، وهذا يتوافق 
 (. 2021مع دراسة )الشهومي، 

، حسث مل تكن هناك توعية وال تدريب تدين ثقافة التعليم عن بعد لدى أغلب فئات اجملتمع بشكل عام  -
 عن بعد. ألطراف العملية التعليمية عن التعليم

، حيث مل تكن وزارة الرتبيبة مستعدة  عدم توفر اللوائح واألنظمة والقوانني املنظمة للتعليم عن بعد ابلسلطنة   -
لتطبيق التعليم عن بعد ومل تتوفر اللوائح والقوانيني اليت تنظم تطبيق نظام التعليم عن بعد وتوضح واجبات 

 بعد. أطراف العملية التعليمية يف نظام التعليم عن 
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املدارس بسلطنة ُعمان؟ السؤال الثاين: 

فيما تعلق ابلتحدايت اليت واجهت املدارس يف نظام التعليم عن بعد فقت كات أغلب التحدايت حتدايت 
تقنية متعلقة بشبكة االنرتنت والتجهيزات اخلاصة ابلتعليم عن بعد حيث جاءت ابرز التحدايت على  

 النحو اآليت: 
 التحتية لقطاع االتصاالت. ، وهذه مشكلة عامة بسبب ضعف البنية ضعف شبكة االنرتنت ابملدرسة -
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 .ضعف جتهيزات الصفوف املدرسية ابألجهزة الالزمة للتعليم عن بعد -
 .ضعف جتهيزات التعليم عن بعد يف خمتربات املدرسة  -
 عدم وجود شبكة مدرسية داخلية تربط قاعات وخمتربات املدرسة  -
 ضعف الدعم الفين والصيانة ألجهزة التعليم عن بعد يف املدرسة  -
  جاءت العبارات املتعلقة بتوفر اإلمكانيات املالية لدعم تطبيق نظام التعليم عن بعد، وهي:مث
 . عدم توفر املخصصات املالية الكافية لتغطية نفقات االنرتنت -
 . قلة اإلمكاانت املادية الالزمة لتمويل التعليم عن بعد -

تطبيق التعليم عن بعد، ابلرغم إهنا  مث جاءت العبارات املتعلقة بضعف تدريب إدارات املدارس على
 حصلت على درجة املوافقة )موافق( اال اهنا تعد عالية على مقياس ليكرت اخلماسي وهي: 

 .إدارة املدرسة مل تكن معدة ومدربة مسبقا لتطبيق التعليم عن بعد -
 . تدين إملام إدارة املدرسة بربامج وتطبيقات التعليم عن بعد -
 .إدارة املدرسة أبساليب التواصل اإللكرتوينتدين معرفة  -

 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املعلمني بسلطنة ُعمان؟السؤال الثالث: 
، مما تسبب يف  ضعف التدريب املقدم للمعلم يف جمال التعليم عن بعدتركزت التحدايت اليت املعلمني على  

ضعف مهارات املعلمني يف تطبيق التعليم عن  ، وابلتايل  عليم عن بعدتدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات الت
 ، وذلك عائد إىل ضعف االستعداد لتطبيق التعليم عن بعد قبل جائحة كوروان.بعد

 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة الطالب بسلطنة ُعمان؟ السؤال الرابع: 
الفنية مثل  تركزت التحدايت اليت واجهت الطالب على التحداي عدم توفر االنرتنت لبعض  ت 

ضعف الوعي أبمهية التعليم ، ابإلضافة إىل  عدم توفر أجهزة حاسوب أو هواتف لبعض الطلبة ، و الطالب
للتعليم عن بعد. ابإلضافة إىل    عن بعد اللغوية  بسبب عدم االستعداد املسبق  )القراءة،  ضعف املهارات 

حىت ال يتعرضون لإلحراج أمام زمالئهم   لدى بعض الطالب جعلهم يتجاهلون املنصة والكتابة اإللكرتونية( 
الطلبة   والذي أدى إىل شعور  ضعف الدعم الفين للطالب عند استخدام املنصة وأولياء امورهم. ابإلضافة إىل  

واجهة صعوابت فنية متنعهم من أداء االختبار  والتخوف من إحتمالية م  ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية 
 ابلصورة اجليدة. 
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  ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة أولياء األمور بسلطنة ُعمان؟السؤال اخلامس: 
للتعليم عن بعد جلميع اإللكرتونية األجهزة تركزت الصعوابت اليت واجهت أولياء األمور يف صعوبة توفري 

مل يكن اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم عن ، كما لتعدد األبناء يف االسرة العمانية األبناء نظرا 
ميلك املعرفة  وال  وال ميلك الوعي والثقافة الكافية اليت متكنه من متابعة وارشاد ابنائة يف التعليم عن بعد بعد

األبناء يف املدرسة يتطلب من ويل متابعة ابناءة،  . كما أن تعدد الكافية ألداء دوره يف التعليم عن بعد
نظًرا ألحتمالية عدم تعامل بعض الطلبة جبدية مع   التعليم عن بعد حيتاج إىل شخص متفرغ ملتابعة األبناءو 

 التعليم عن بعد عرب املنصات التعليمية. 
   : خامتة       

ليمية )الوزارة، املدارس، املعلمني،  أطراف العملية التعتناولت هذه الدراسة التحدايت اليت واجهت  
أثناء جائحة كوروان وعند بداية التحول إىل نظام التعليم عن بعد وفق املنهج الوصفي، الطلبة، أولياء األمور(  

وتوصلت الدراسة إىل نتائج ابرزها، إن تطبيق التعليم عن بعد جاء بشكل مفاجئ ومل يكن أطراف العملية 
مما نتج بعض    ارس، املعلمني، الطلبة، أولياء األمور( مهيئني لتطبيق التعليم عن بعدالتعليمية )الوزارة، املد

اللوائح واألنظمة والقوانني اخلاصة   التعليم عن بعد، وضعف يف  والثقافة بنظام  املتعلقة ابلوعي  التحدايت 
بعد عن  واالتصابلتعليم  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إىل حتدايت  أبرزها ضعف ، ابإلضافة  االت 

شبكات األنرتنت، وضعف تدريب املعلمني، ابإلضافة إىل عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل واألنرتنت لبعض  
 الطلبة، مما تسبب يف عدم تكافؤ فرص التعليم جلميع الطلبة. 

االت وشركات وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم وهيئة تنظيم االتص 
االتصاالت لتوفري متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقطاع التعليم، وتدريب املعلمني على أساليب 

كما أوصت الدراسة ابجراء املزيد من البحوث والدراسات عن واقع وحتدايت   واسرتاتيجيات التعليم عن بعد.
دراسة فاعلية منصات التعليم عن بعد يف سلطنة  التعليم عن بعد يف سلطنة عمان أثناء جائحة كوروان، و 

 عمان أثناء جائحة كوروان. 
CONCLUSION  

The study came up with a number of results: the most remarkable of 

which is that remote learning was suddenly applied without the concerned 

parties of the educational process (the Ministry, schools, teachers, students, 
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and parents) being ready for its application, in addition to the challenges of 

the information technology and communication infrastructure, such as poor 

internet networks and poor teachers’ training. Besides, the non-availability of 

the internet and computers for some students resulted in non-equivalent 

education opportunities for all students. Based on the study results, the study 

recommended the necessity of collaboration between the Ministry of 

Education, Telecommunications Regulatory Authority, and 

telecommunication companies to provide the information technology and 

communication requirements for the educational sector and training the 

teacher on the remote learning methods and strategies.  

 
 :  جعقائمة املرا

 . مؤسسة الغين للنشر.1/9049( معجم الغين 2014أبو العزم، عبدالغين)
حممد) بنت  عائشة  االلتزام  2021احلضرمية،  على  التعلم  منصات  إبستخدام  ابلرقم  الرقمي  التعلم  أثر   )

 (. 3) الشاملة متعددة التخصصات، العددالتنظيمي ملعلمي سلطنة ُعمان. اجمللة اإللكرتونية 
يف   (19كوفيد  )(. بعض حتدايت التعلم اإللكرتوين يف ظل  2020الشبلي، عبدهللا واملسلمية، فاطمة)  -1

 (. 11)مؤسسات التعليم العايل. اجمللة اإللكرتونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد
ضبط االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات (. اآلليات املستخدمة يف  2020قديسات، آايت حسوين)  -2

األردنية خالل جائحة كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: التحدايت وحلول مستقبلة.  
 (. 28اجمللة اإللكرتونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد)

فايز)  -3 األمو 2020ملكاوي، سعاد  أولياء  نظر  واقع وحتدايت من وجهة  بعد  التعلم عن  ر خالل (. 
يف حمافظة إربد يف األردن، اجمللة اإللكرتونية الشاملة متعددة  ( 19 كوفيد) جائحة فريوس كوروان
 (. 23) التخصصات. العدد

4-   ( العاملية.  الصحة  منظمة  )كوفيد2019موقع  كوروان  فريوس  (.  19-م(. 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 
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5-  ( والتعليم  الرتبية  الدراسي 2020وزارة  العام  خالل  السلطنة  يف  املدارس  لتشغيل  العام  اإلطار   .)
 (. سلطنة ُعمان. 19يف ظل استمرار جائحة كوروان )كوفيد  2020/2021

 : االجنليزيةجع اىل قائمة املراترمجة 
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Abstract:  
            This study aimed to investigate the challenges of Remote Learning during 

the COVID-19 Pandemic from the teachers’ perspective in the Sultanate of Oman. 

The descriptive-analytical approach has been used in this study. The data was 

collected using a questionnaire. The study sample consisted of 390 male teachers 

and 1231 female teachers to reach (1621) male and female teachers who have been 

chosen randomly. The study came up with a number of results: the most remarkable 

of which is that remote learning was suddenly applied without the concerned parties 

of the educational process (the Ministry, schools, teachers, students, and parents) 

being ready for its application, in addition to the challenges of the information 

technology and communication infrastructure, such as poor internet networks and 

poor teachers’ training. Besides, the non-availability of the internet and computers 

for some students resulted in non-equivalent education opportunities for all students. 

Based on the study results, the study recommended the necessity of collaboration 

between the Ministry of Education, Telecommunications Regulatory Authority, and 

telecommunication companies to provide the information technology and 

communication requirements for the educational sector and training the teacher on 

the remote learning methods and strategies.  

Keywords : Remote Learning Challenges – COVID-19 Pandemic – Sultanate of 

Oman. 
 


