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Abstract:
This research sheds light on the extent to which E-learning contributes to
upgrading and improving the scientific attainment of students in Algeria which
recently adopted this pattern, by including online platforms on the official
websites of universities. In this context, we conducted a survey on a sample of
students at the University of Boumerdes as a case study to evaluate the
effectiveness of E-learning and its positive results as an alternative to traditional
education and to identify the obstacles to adopting this type of learning under
normal circumstances. Through three main axes, we review the theoretical
framework of the study variables and the study's findings, we reached a main
result which is E-learning is not effectively contributing to the improvement of
the scientific attainment at the level of Boumerdes University. This can be
. انًإنف انًزاطم- *
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explained by the lack of resources on one hand and the inability to understand
the importance of distance learning on the other hand. These results push us to
work to activate the use of information and communication technologies as an
essential part of the learning process at the Algerian University.

Keywords: Scientific attainment, E-learning, Algerian University, ITC.
JEL Classification Codes: I23

ممخص:
يسمط ىذا البحث الضوء عمى مدى مساىمة التعميم عن بعد في الرفع وتحسين التحصيل
العممي لدى الطالب في قطاع التعميم العالي في الجزائر التي قامت بتبني ىذا النمط التعميمي
مؤخ ار ،وذلك من خالل إدراج منصات عمى المواقع الرسمية لمجامعات يتم الولوج إلييا عبر
األنترنت من قبل الطمبة .في ىذا السياق أجرينا دراسة استقصائية عمى عينة من الطالب

بجامعة بومرداس كدراسة حالة ،لتقييم مدى فاعمية التعميم عن بعد وما حققتو من نتائج
إيجابية كبديل عن التعميم التقميدي وتحديد المعوقات التي تقف أمام تبني ىذا النمط من
التعميم في الظروف العادية .من خالل ثالث محاور أساسية نستعرض فييا اإلطار النظري
لمتغيرات الدراسة وحيثيات الدراسة الميدانية توصمنا إلى نتيجة أساسية وىي عدم مساىمة
التعميم عن بعد فعميا في تحسين التحصيل العممي عمى مستوى جامعة بومرداس ويمكن

تفسير ذلك لضعف الموارد من جية وعدم استيعاب أىمية التعميم عن بعد من جية أخرى.
ىذه النتائج تدفعنا إلى ضرورة العمل عمى تفعيل استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
كجزء أساسي من العممية التعميمية في الجامعة الجزائرية.

الكممات

المفتاحية :التحصيل العممي ،التعميم عن بعد ،جامعة بومرداس ،تكنولوجيا

تصنيف

I23 <JEL

المعمومات واالتصال.
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 .1همذهت9
عرف العالم تفشي وباء كورونا المستجد الذي أدى إلى شل جميع مظاىر الحياة ما
أدى إلى تعميق جميع النشاطات والقطاعات عمى رأسيا التعميم من أجل الحد من
االنتشار الواسع لمفيروس .وضمانا الستم اررية التعميم في ظل تعميق الدراسة حضوريا،
سارعت الجامعات الجزائرية إلى وضع منصات الكترونية ،شبكات التواصل االجتماعي

والتمفزة لمتكيف مع الوضعية الجديدة ،يشكل ىذا نقطة إيجابية لمجامعات الجزائرية في
دفعيا لتبني فكرة التعميم عن بعد أو ما يعرف بالتعميم الرقمي لتواكب بذلك أنظمة التعميم
العالمية.جامعة بومرداس إحدى الجامعات الجزائرية تمكنت من الحفاظ عمى استم اررية
التعميم ،وذلك من خالل تكاثف جيود خمية اإلعالم واالتصال ،الطاقم اإلداري ،ىيئات
التدريس وجيود إضافية من طرف األساتذة.

من بين أسباب دراستنا التوعية والتشجيع عمى التحول إلى التعميم عن بعد لما فيو

من إيجابيات في أوقات األزمات ،أيضا وبشكل أكبر في تحسين ورفع مستوى التحصيل
العممي لمطالب من خالل استخدام وسائل متطورة وبرامج حديثة ،اذ يعتبر توظيف تقنية
المعمومات واألنترنت في التعميم من أىم مؤشرات تحول المجتمع إلى مجتمع معموماتي

ييتم بإعداد الطالب من ناحية القدرات والمعارف من خالل تنمية ميارات التفكير
واإلبداع والقدرة عمى اتخاذ القرار الصائب وحل المشكالت وميارات البحث المعرفي و
رفع مستوى التحصيل الدراسي لمطالب.
أ -اإلشكاليت9
من خالل ماسبق نطرح اإلشكالية التالية7
-

ىل يساىم التعميم عن بعد في تحسين التحصيل العممي في الجامعة

الجزائرية(جامعة بومرداس نموذجا)؟
يندرج تحت اإلشكالية تساؤالت فرعية وىي كاآلتي:
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-

مامدى جاىزية الجامعة الجزائرية لمتعميم عن بعد؟ وما ىي أىم

معوقات ىذه العممية؟
-

ماىي أبرز آليات تفعيل دور التعميم عن بعد في تحسين التحصيل

العممي في الجامعة الجزائرية؟
ب -الفرضياث9
لمعالجة إشكالية بحثنا ،قمنا بصياغة الفرضيات التي نعتبرىا أكثر اإلجابات احتماال
لألسئمة المطروحة ،والتي تبقى دائما قابمة لالختبار والمناقشة وىي كاآلتي7
-

ساىم التعميم عن بعد في تحسين التحصيل العممي في الجامعة

الجزائرية ،السيما في ظل ظروف األزمة العالمية كوفيد 46؛
-

تتوفر الجامعة الجزائرية عمى كل اآلليات والوسائل التكنولوجية

الالزمة لمتعميم عن بعد؛
-

تتمثل أىم معوقات التعميم عن بعد في كونو مجاال حديثا في الجامعة

الجزائرية لم يتم بعد استيعاب أىميتو.
جـ -أهذاف الذراست9
تتمخص أىداف البحث والتي نسعى إلى تحقيقيا من خالل بحثنا فيمايمي7
-

دراسة واقع التعميم عن بعد في الجامعة الجزائرية واستنباط أىم نقاط

قوة ونقاط ضعف التعميم عن بعد فييا؛
-

دراسة واقع حال التحصيل العممي والتعميم عن بعد في جامعة

بومرداس؛
-

اقتراح آليات لتفعيل التعميم عن بعد في الجامعة الجزائرية وضمان

إسياميا في تحسين التحصيل العممي؛
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د -أهويت الذراست9
تكمن أىمية البحث في كونو يسمط الضوء عمى األىمية والدور الفعال لمتعميم عن
بعد في إثراء عممية التعمم وتطوير مستوى الطمبة في الجزائرية ،خاصة في ظل أزمة
كورونا وما ترتب عنيا من تذبذب في التعميم الحضوري وىذا ماينعكس عمى تحسين
التحصيل العممي لدى الطالب.
هـ -هنهجيت الذراست9
في ىذا اإلطار ،اعتمدنا عمى المنيج الوصفي في المحور األول لتحديد مفيوم
التحصيل العممي والتعميم عن بعد؛ المنيج التحميمي في المحور الثاني لدراسة العالقة

بين التعميم عن بعد والتحصيل العممي ،ولبحث واقع الحال في جامعة بومرداس اعتمدنا
منيج دراسة حالة.
وعميو ،قسمنا بحثنا إلى ثالث محاور،كما يمي 7أوال :سنتطرق فيو إلى مفيوم

التحصيل العممي والتعميم عن بعد؛ ثانيا :أثر التعميم عن بعد لمرفع من درجة التحصيل

العممي لمطمبة؛ ثالثا:سنحاول فيو دراسة واقع التعميم عن بعد في الجامعة

الجزائرية(جامعة بومرداس نموذجا) وانعكاسو عمى التحصيل العممي لدى الطالب.

 .2التحصيل العلوي وعاللته بالتعلين عن بعذ
إن مفيوم التحصيل العممي من أكثر المفاىيم تداوال ،لما لو من أىمية باعتباره

الطريق المؤدي الختيار نوع الدراسة والمينة ،والقول بوجود عوامل تؤثر عمى مستوى
التحصيل العممي لدى الطالب ال يمكن نكرانو ومع تطورات الثورة الرقمية في مجاالت
المعمومات واالتصال ،التعميم كغيره من المجالت تأثر بيذه التطورات مما نتج عنو ما
يسمى بالتعميم عن بعد ،وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا المحور إضافةً إلى التحصيل
العممي.
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2.1

هاهيت التحصيل العلوي

يعتبر التحصيل العممي من األىداف السامية التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا،
وذلك من خالل برامج التربية والتعميم باعتبار التحصيل ىو المؤشر األساسي لمعرفة
مدى نجاح العممية التعميمية وتحقيقيا لألىداف المسطرة.
تعريف التحصيل العلوي9
2.2.1
ىنالك عدة تعاريف لمتحصيل العممي من بينيا7
يعرف الدكتور "فاخر عاقل" كممة التحصيل أنو اكتساب والحصول عمى المعارف
والميارات ،ويحدد بالمغة الفرنسية  Acquisitionوباإلنجميزية ( .Attainmentعاقل،
)1791

وي ّعرف التحصيل العممي بأنو "مقدار ما يحصل عميو الطالب من معمومات أو
ُ
معارف أو ميارات ،معب ار عنيا بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معو قياس

المستويات المحددة( .وأخرون)3003 ،

ومن ىنا استخمصنا أن التحصيل العممي ىو مصطمح تربوي وىو جممة المعارف

والميارات والمكتسبات التي يتمقاىا الطالب في فترة زمنية تعميمية معينة.
أنىاع التحصيل العلوي
1.2.1
ىناك نوعان من التحصيل العممي وىما كاآلتي7
 التحصيل الجيد :وىو سموك يعبر عن تجاوز األداء التحصيمي لمفرد لممستوىالمتوقع منو في ضوء قدراتو واستعداداتو الخاصة ،أي أن الفرد المفرط في

التحصيل يستطيع أن يحقق مستويات تحصيمية عممية تتجاوز متوسطات أداء
أقرانو من نفس العمر ويتجاوزىم بشكل غير متوقع( .الرفاعي ،1797 ،صفحة

)759
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 التحصيل العممي الضعيف :حسب "عبد السالم زىران" 7ىو حالة ضعف أو نقصعدة عوامل بحيث تنخفض درجة الذكاء من
أو عدم اىتمام النمو التحصيمي نتيجة ّ
المستوى العادي( .زهران)1775 ،
أهويت التحصيل العلوي
2.2.1

مما ال شك فيو أن التحصيل العممي لو أثر كبير في شخصية الطالب ،فيو يجعمو

يتعرف عمى حقيقة قدراتو وامكانياتو ،كما أن وصول الطالب إلى مستوى تحصيمي
مناسب في دراستو لممواد المختمفة يبث الثقة في نفسو ،ويدعم فكرتو عن ذاتو ،أما فشل
الطالب في التعمم المناسب يؤدي بو إلى فقدان الثقة في النفس واإلحساس باإلحباط.
)(Fonr, 1973

التحصيل العممي مؤشر لنجاح الطالب في الحياة الدراسية واليومية والقدرة عمى

التفاعل والتعايش مع اآلخرين في المستقبل ،يعتبر المعدل الذي يحصل عميو مقاسا

لقدراتو ،ومن ثم قبولو في الجامعة بصورة عامة وبعض التخصصات بصورة خاصة
حيث أنيا تطمب معدالت مرتفعة جدا لدخول تخصص معين( .بوخالفة)5115 ،

كما ويكتسي التحصيل العممي أىمية كبيرة بالنسبة لمطالب أو أسرتو أو مجتمعو،

باعتباره سبيال إلى تحقيق الذات وتقديره.
أهذاف التحصيل العلوي
3.2.1
لمتحصيل العممي عدة أىداف بواسطتيا يستطيع الفرد أن يدرك مدى أىمية التحصيل
العممي والفوائد المحققة منو والتي تعود عمى المنظومة التعميمية ومن بين ىذه األىداف
نذكر7
-

إن التحصيل العممي يعتبر كمرجع أو كمعيار يحدد لألستاذ مستوى

الطمبة وامكانياتيم لتحصيمو ،وعمى ىذا يقول" 7نعيم الرفاعي" أن اليدف من معرفة

تحصيل الطالب ىو ترتيب الطالب ومعرفة مدى قدرتيم عمى استيعاب المعارف
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والميارات المختمفة في المادة المعينة من خالل فترة زمنية محددة(.الرفاعي،

 ،1797صفحة )754

وال يتوقف ىدف التحصيل عند ىذا الحد بل إلى أىداف أخرى معينة نذكرىا في
النقاط التالية( 7عثمان)5115 ،
-

يقدم لنا بطاقة فنية عن معارف الطالب من معرفة مستواه العممي

ورتبتو.
-

يعتبر وسيمة تحسين أداء المدرسين وأساليب تعميميم.

-

إمكانية التعرف عمى مدى تحقيق األىداف التعميمية والتربوية.

-

تطوير المناىج والكتب باإلضافة إلى أساليب وبرامج متطورة إليصال

المعمومة لمطالب.
-

اتخاذ الق اررات اإلدارية الخاصة بالقبول وتحديد المستويات والتشعيب

والتنبؤ باألداء مستقبال.
العىاهل الوؤحرة في التحصيل العلوي
4.2.1
يمكن إجماليا في النقاط اآلتية7
-

الذكاء :فالذكي ىو أقدر عمى التحصيل والتعمم كما أنو أسرع وأدق

-

اإلرشاد والتوجيه :من أجل رفع المستوى التحصيمي لمطالب لتعمُم

-

النشاط الذاتي :الذي يجعل الطالب فعاال في عممية البحث واالطالع

في الفيم واإلدراك والحفظ والتعامل مع االخرين( .النيال)5112 ،
األساليب الصحيحة منذ البداية( .احمد ،1779 ،صفحة )57

واكتشاف الحقائق العممية بنفسو مما يساعد في ترسيخ المعمومات واستذكارىا
إضافة إلى زيادة الثقة بالنفس واالعتماد عمى الفكر والتدبير في األمور والتحميل
والمناقشة ونقد بناء ،وىذا من شأنو أن يولد روح المبادرة وتحمل المسؤولية وكذا
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االستقاللية حيث يعتبر مبدأ االستقالل من مبادئ التربية الحديثة( .احمد،1779 ،

صفحة )55
-

الوضعية االقتصادية لألسرة :يمعب المستوى االقتصادي لألسرة دو ار

ىاما في حياة المتعمم خصوصا في تأثيره عمى تحصيمو الدراسي كون الطبقة

االجتماعية وسيمة يمكن الرجوع إلييا في اإلنذار بطموحاتو وتوقعاتو وسموكياتو.

(غالب.)1795 ،

العوامل المدرسية :يتأثر التحصيل العممي بظروف البيئة االجتماعية

-

والمادية ،المدرسة والجامعة وبأنظمة االمتحانات فييا ومدى توافق الطالب مع

محيطيا ،وبعالقتو مع زمالئو ومدرسيو ،ويتأثر مستوى التحصيل العممي إيجابا
كمما كانت العالقة بين المدرس والطالب قائمة عمى االحترام المتبادل(.بسماء،

)5111
-

عوامل خاصة باألستاذ :إن جودة مخرجات التعميم تعتمد بدرجة كبيرة

عمى األستاذ وكيفية إعداده وتأىيمو مع استم ارره بالتدريب أثناء الخدمة( .الحريري،

 ،5111صفحة  .)11فيو مطمب حيوي لمواجية تحديات الحاضر والمستقبل
بمختمف أشكاليا (محمود ،5119 ،صفحة .)99

 4.1التعلين عن بعذ وخصائصه
في اآلونة األخيرة كثر الحديث عن استخدام التعميم عن بعد ،حيث يعد نمطا جديدا

من أنماط التعميم ووسيمة إليصال المعمومات لممتعممين ،خاصة في ظل االزمة الصحية

العالمية (جائحة كورونا) وفي ىذا المحور سوف نتطرق ألىم تعريفات التعميم عن بعد،
الخصائص التي يتميز بــيا ىذا النمط من التعميم.
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 1.5.5تعريف التعلين عن بعذ
التعميم عن بعد نمطا جديدا من أنماط التعميم ،ولقد ظير في أواخر القرن التاسع
عشر عن طريق التعميم بالمراسمة الذي ينقل المواد المطبوعة إلى المتعممين ثم تطور ىذا
النوع من التعميم في الستينيات من القرن العشرين إلـى استخدام الوسائـط المتعددة ،حيث

يسمح بنقل وتوصيل المادة العممية عبر وسائل الكرتونية متعددة دون الحاجة إلى
حضور الطالب عمى قاعة التدريس بشكل منتظم.
يعرف ىولمبرج) (Holmbergالتعمم عن بعد" 7بأنو ذلك النوع من التعميم الذي
يغطي مختمف صور الدراسة في كافة المستويات التعميمية التي ال تخضع فييا العممية

التعميمية إلشراف مستمر ومباشر من المدرسين في قاعات الدراسة ،بمعنى ىناك

انفصال بين المعمم والمتعمم في كافة صور التعميم عن بعد ،ويحدد ذلك التنظيم مكانة

الوسائط التقنية في العممية التعميمية ،ودورىا في تحقيق االتصال بين المعمم والمتعمم
دون االلتقاء وجيا لوجو"( .مدني ،5119 ،الصفحات )19-15

ويؤكد تعريف ىولمبرج ،عمى عنصرين أساسين في عممية التعميم عن بعد وىما7


انفصال المعمم عن المتعمم أي وجود مسافة بينيما.



التنظيم اإلداري الذي ينظم ويدير العممية التعميمية ،ويوفر األدوات والوسائط
التقنية المطموبة( .بكر ،5111 ،صفحة )12

يعرف مور ) (Moorالتعميم عن بعد 7بأنو "طريقة من طرق التدريس ،يتم فييا فصل

سموكيات التدريس جزئيا عن سموكيات التعمم ،حيث يتم تحقيق االتصال بين المعمم
والمتعمم عن طريق توفير المواد التعميمة المطبوعة وااللكترونية والمسموعة والمرئية،
وتوفير المناخ المالئم لحدوث عممية االتصال حيث يتم التعمم بحرية تامة"( .مدني،

 ،5119صفحة )19
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أما بيترز) (Petersيعرفو 7بأنو "طريقة لنشر المعرفة واكساب الميارات واالتجاىات ذات
المغزى ،وذلك بتكثيف العمل في تنظيم مكونات التعمم عن بعد إداريا وفنيا ،واستخدام

الوسائط التقنية المتعددة من أجل إنتاج مادة تعميمية ذات جودة عالية تفيد الدارسين في عممية
التعمّم من تمقي المعرفة في أماكن تواجدىم"( .مدني ،5119 ،صفحة )19

كما يعرف أنو" 7نظام يسمح بإمكانية نقل وتوصيل المادة العممية عبر وسائل متعددة
دون حاجة الطالب الحضور إلى قاعات الدرس بشكل منتظم ،فالطالب ىو المسئول عن
تعميم نفسو"( .الزاحي ،5115_5111 ،صفحة )57

وبذلك فالتعميم عن بعد ىو نمط تعميمي يعتمد عمى توظيف تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت لتقديم دروس ومحاضرات الكرتونية ضمن منظومة موجية بيدف توفير
خدمة تعميمية عالية المستوى في الكفاءة والفعالية ومتحررة من النمطية والتقميدية في
التعمُّم .وقد ساىمت التقنيات الحديثة في انتشار وتطوير طرق وأساليب التعميم الجديدة.
(فالته ،5117 ،صفحة .)57
 5.5.5أنماط التعميم عن بعد
-

التعميم المتزامن):(Synchronous e_Learningىو التعميم الذي يجتمع

فيو المعمم والمتعمم في الوقت نفسو بشكل متزامن في بيئة تعميمية حقيقية ،وذلك من

خالل لقاء إلكتروني مباشر يتمكن الطرفان فيو من المناقشة والحوار وطرح األسئمة
والتفاعل باستخدام الموح االفتراضي والحائط التفاعمي والتعميق عمى الوسائط المشاركة،
ويكون ذلك عبر غرف محادثة أو من خالل تبني الدروس عبر ما يعرف بالفصول
االفتراضية إضافة إلى أدوات أخرى(microsoft, 2020) .
-

التعميم غير المتزامن ) :(Asynchronous e – Learningىو تعميم

متحرر من الزمن ،إذ يمكن لممعمم أن يضع مصادر التعمّم مع خطة التدريس والتقويم
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عمى الموقع التعميمي ،ثم يدخل المتعمم الموقع في أي وقت ،ويتبع إرشادات األستاذ
في إتمام التعمم من دون أن يكون ىناك اتصال متزامن مع المتعمم،وذلك عن طريق

توظيف بعض أساليب وأدوات التعميم اإللكتروني كالبريد اإللكتروني ،الشبكة العنكبوتية
العالمية ،القوائم البريدية ،مجموعات النقاش ،نقل الممفات ،األقراص المدمجة( .الكريم،

 ،5115صفحة .)115

ىذا النوع من التعميم يسمح لممتعمم أن يختار الوقت والزمان المناسب لو إلنياء المادة

التعميمية واعادة مادة التعمم ودراستيا والرجوع إلييا إلكترونيا في أي وقت.

 التعميم المدمج) 7 (Blended Learningالتعميم المدمج يشتمل عمى مجموعة منالوسائط التي يتم تصميميا لتكمل بعضيا البعض ،وبرنامج التعميم المدمج يمكن أن

يشتمل عمى العديد من أدوات التعمم ،مثل برمجيات التعميم التعاوني االفتراضي الفوري،
المقررات المعتمدة عمى االنترنت ،ومقررات التعميم الذاتي ،وادارة نظم التعميم ،التعمّم
المدمج كذلك يمزج أحداث متعددة معتمدة عمى النشاط تتضمن التعمم في الفصول

التقميدية التي يمتقي فييا المعمم مع الطالب وجيا لوجو والتعمم الذاتي فيو مزج بين التعمم

المتزامن وغير المتزامن( .الكريم ،5115 ،صفحة .)112

 2.5.5أهويت التعلين عن بعذ
وتتمخص أىمية التعميم عن بعد فيما يمي7
-

استمرار الحاجة الدائمة لمتعميم والتدريب بسبب التطور في مختمف

المجاالت المعرفية.
-

الحاجة لمتعميم والتدريب في الوقت المناسب والمكان المناسب لممتعمم.

يوفر التعميم عن بعد ثقافة جديدة ىي الثقافة الرقمية وىو ما يتوافق

مع نظرية التعميم البنائي.
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-

يعمل التعميم عن بعد عمى تقميص مختمف التكاليف ويوفر مبالغ

كبيرة من تكاليف التعميم والتدريب.
-

يساعد التعميم عن بعد عمى تبادل الخبرات والمعارف وتبادل اآلراء

والتجارب مما يساىم في تحسين فاعمية العممية التعميمية.
-

استقاللية المتعمم ،بحيث تكون تنظيم موضوعات المنيج وأساليب

التقويم حسب قدرات المتعممين( .اليونيسف)5119 ،

 7.5.5هزايا التعلين عن بعذ
-

توفير فرصة ألكبر عدد من الطمبة لمتعمٌم.

-

توفير الوقت و مصاريف شراء المواد والكتب الدراسية.

-

تنويع اختيارات البرامج الدراسية لمطالب.

-

يقوم التعميم عن بعد باعتماد المتعمم أساسا عمى نفسو( ،الدين.)3002 ،

-

الحفاظ عمى استم اررية التعميم وعدم تعميق الدراسة في ظل وجود أزمات.

 5.5.5تحذياث و هعىلاث التعلين عن بعذ
كثير من الدول اتجيت نحو التعميم عن بعد مع تعميق الدراسة بسبب جائحة كورونا،
من ىنا واجو العديد من الفاعمين تحديات فرضيا كل من الواقع التقني والموارد البشرية
واإلمكانات المتاحة في كل بمد من بينيا7
 عدم االستعداد الفعمي لممعممين ليذه المرحمة االنتقالية المفاجئة من حيث الموارد
وتقبل المتعممين وأولياء األمور لمبدأ التعمّم عن بعد؛
والخبرة وكذا عدم استعداد ُ

 اضطرابات ناتجة عن التفاوتات الموجودة في النظم التعميمية بين األسر ذات

الدخل الضعيف والمتوسط ومحدودة اإلمكانيات(.اليونيسكو ،5151 ،صفحة )17
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 عدم تناسب ىذا النمط مع بعض التخصصات التي تتطمب أعماال تطبيقية
وتدريبات وتقييمات مباشرة في ورش العمل ،يمزميا استخدام األدوات والمعدات

الالزمة (كالرعاية الصحية مثال)؛

 التحديات التقنية في البنى التحتية وضعف شبكات االتصال وصعوبة الولوج الييا؛
 ال يم ّكنو ىذا النوع من التعميم اكتشاف المواىب والقدرات لدى المتعممين،

العالقات االجتماعية والقدرة المفظية لدى الطالب؛


يتطمب ىذا النمط من التعميم من الطالب الرغبة والدراية الكافية

باستخدام التكنولوجيا وكيفية االستفادة من المادة التعميمية.
فكل ىذه العيوب يجب أخذىا بعين االعتبار عند اختيار التعميم عن بعد لتقييم مدى
استفادة الطالب من ىذا النظام التعميمي.

 .3أهويت التعلين عن بعذ لتحميك التحصيل العلوي في الجاهعت
نظام التعميم عن بعد ىو ليس خيا ار سيال ألي دولة فيو عممية تعميمية جديدة
محفوفة بالمخاطر والنتائج قد تكون إيجابية أو سمبية لكن الجامعات ولعدة أسباب كانت

السباقة الستخدام آليات التعميم عن بعد.

 1.2هبرراث استخذام التعلين عن بعذ في الجاهعت
يمكن تمخيص ىذه المبررات في العناصر اآلتية (السرطاوي7)5112 ،

 1.1.2الوبرر االجتواعي:الذي يؤكد عمى ضرورة تعريف الطمبة باستخدامات

ومحددات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،ونشر التوعية الحاسوبية.

 5.1.2الوبرر الوهني 9الذي ييدف إلى المساعدة في تأىيل الطمبة لمحصول عمى

فرص عمل في المستقبل التي أصبحت تعتمد أساسا عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصال.
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 2.1.2الوبرر التعليوي :الذي ينص عمى أن تكنولوجيا المعمومات واالتصال تسيم

في تحسين العممية التعميمية ،وأنيا تتميز عن كثير من الوسائل التقميدية األخرى
بمساىمتيا في إثراء وتحسين وتطوير المساعدة عمى التعميم والتعمّم.

 7.1.2الوبرر الحاث أو الوحفز على التغيير :ينص ىذا المبرر عمى أن تكنولوجيا

المعمومات واالتصال تفيد في تغيير أسموب تعمم الطمبة من حفظ واستذكار المعمومات
إلى أسموب آخر يتطمب منو معالجة المعمومات وحل المشكالت مع إعطاء فرصة
لمطالب ليتحكم بتعممو ،وتشجعو عمى التعمم من خالل المشاركة أو من خالل كل من

التعمم التعاوني ،والتعمم النشط ،وليس من خالل المناقشة الفردية فقط.
ىذا إضافة إلى ضرورة ضمان استم اررية التعميم في ظل تعميق الدراسة حضوريا
أوقات األزمات ،وأفضل مثال عمى ذلك وقائع جائحة كورونا وما ترتب عمييا من تعميق

الدروس.

 4.2خصائص استخذام التعلين عن بعذ في الجاهعت
نمخص خصائص استخدام التعميم عن بعد في الجامعة كما يمي7
-

الوفرة اليائمة في مصادر المعمومات مثل 7الكتب االلكترونية ،الدوريات ،قواعد

-

االتصال المباشر الذي يتم عن طريق التخاطب في المحظة نفسيا بواسطة عدة

البيانات ،الموسوعات ،والمواقع التعميمية.

طرق منيا 7التخاطب الكتابي حيث يكتب الشخص ما يريد قولو بواسطة لوحة
المفاتيح ،التخاطب الصوتي ،التخاطب بالصورة والصوت.
-

االتصال غير المباشر حيث يستطيع الطمبة االتصال فيما بينيم بشكل غير مباشر

ودون اشتراط حضورىم في نفس الوقت باستخدام عدة رسائل منيا 7البريد
االلكتروني والبريد الصوتي( .زروق)5111 ،

-

حرية المؤسسات التعميمية في استحداث برامج وأنشطة تربوية ومناىج جديدة،
وتصميم المقررات وتحديــد أساليب التقويم وغير ذلك من مكونات العممية التعميمية.

148

مجلة (ال ُمد ّبــر) مجلد  ،08رقم  ،02السنة 2021
ISSN 2392-5345/E-ISSN 2661-7129
ص.ص من 431 7إلى434 7

-

إشراك الطالب بشكل ايجابي في مختمف مراحل العممية التعميمية فيو في ظل نظام
التعميم عن بعد ،وبيذا كان تعميم التفكير ىو أساس المعرفة ،وىو ما يتطمب التفاعل
والتواصل وبذلك يكون التعميم عن بعد أكثر فكرة مميزة لمتعمم في عصرنا( .الزاحي،
 ،5115_5111صفحة .)59

2.2

آحار استخذام التعلين عن بعذ في لطاع التعلين العالي

تبرز آثار استخدام التعميم عن بعد في قطاع التعميم العالي فيما يمي (زروق،

 ،5111صفحة 7)11

 -توسيع نطاق التعميم :بما يسمح لمطالب مواصمة العمل والبحث ويشجعو عمى

التزود من المعرفة.

 -الديناميكية المتجددة :بخالف النصوص الثابتة التي يتم نشرىا في تواريخ

محددة.

 -تعزيززز مفمززوم التعمززيم عززن بعززد :الــذي يســمح بتــوفير الوقــت المناســب لمد ارســة

والمرونة في المحتوى.

 -مراعاة الفروق الفردية :حيث يمكن لمطالب اختيار المحتوى ،الوقت ،مصادر

التعمّم ،أساليبو ،وسائمو وطرق التقويم التي تناسبو.

 -تسميل عممية التعامل :من خالل المساعدة عمى تأليف المعارف وتقديم

مؤتمرات بعدية من أجل برمجة الق اررات.(Labruffe, 2003, p. 200).
-

 .4والع التعلين عن بعذ في الجاهعت الجزائريت -دراست
حالت جاهعت بىهرداس-
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لموصول إلى تحقيق مبتغى الو ازرة في تجسيد التعميم عن بعد ثم ضبط أجندة عمى
المدى القصير ،المتوسط والبعيد تعكس االىتمامات اآلنية والمتوسطة والبعيدة نوعا ما،

وذلك قصد تخفيف نقائص التأطير من جية ومن أجل تحسين نوعية التكوين تماشيا مع
متطمبات ضمان النوعية ،ثم إدخال طرائق جديدة لمتكوين والتعميم تتضمن إجراءات
بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين ،ليذا تم إطالق المشروع الوطني لمتعميم عن بعد
والذي يرمي إلى تحقيق أىداف تتوزع عمى ثالثة مراحل(7نسيم،5119 - 5119 ،

الصفحات )175 -177

 -المرحمة األولى :وىي مرحمة استعمال التكنولوجيا ،المحاضرات المرئية عمى

الخصوص قصد امتصاص األعداد الكبيرة لممتعممين مع تحسين محسوس لمستوى
التعميم والتكوين (سياق عمى المدى القصير).
 -المرحمة الثانية :تشيد اعتمادا عمى التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة خاصة

عمى الواب (التعمم عبر الخط أو التعمم االلكتروني) ،وذلك قصد تحقيق ضمان
النوعية (سياق عمى المدى المتوسط).
 المرحمة الثالثة :ىي مرحمة التكامل حيث ُيصادق خالليا عمى نظام التعميمعن بعد ويتم نشره في كل الجامعات ،التي يتعدى مجال استعماليا واالستفادة منيا
بكثير النطاق الجامعي أين تستيدف جميو ار واسعا من المتعممين 7أشخاص يريدون
توسيع معارفيم ،أشخاص يحتاجون ألمور متخصصة ،أشخاص في العقد الثالث من
أعمارىم ،مرضى متواجدون في المستشفيات ،أشخاص في فترة النقاىة ...الخ.

يرتكز التعميم عن بعد حاليا عمى شبكة منصة المحاضرات المرئية والتعميم
االلكتروني ،موزعة عمى غالبية مؤسسات التكوين مع أن الدخول إلى ىذه الشبكة ممكن
عن طريق الشبكة الوطنية لمبحث" ،"ARNلتتوزع نماذج التعميم عن بعد في الجزائر عمى
سبيل المثال ال الحصر في( 7نسيم ،5119 - 5119 ،الصفحات )177-175
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 شبكة المحاضرات المرئية :يتعمق األمر عمى المدى القصير أوال بعقمنة

استعمال الموارد البشرية والمادية ،و يرتكز التعميم عن بعد عمى شبكة منصة
لممحاضرات المرئية والتعميم اإللكتروني  ،موزعة عمى غالبية مؤسسات التعميم العالي
منيا  43مؤسسة لمتعميم العالي موقعا لإلرسال واالستقبال في آن واحد ،في حين 31

مؤسسة أخرى ستكون موقع استقبال ،وبيذا سيغطي مشروع التعميم عن بعد مؤسسات
التعميم العالي الـ  44المنتشرة عبر التراب الوطني ،منيا جامعات ومراكز جامعية
ومدارس عميا ،في حين سيكون مركز البحث العممي والتقني النقطة المركزية

لممشروع(.العشي ، )5151 ،ورغم أن ىذه الشبكة تسمح بتسجيل وبث غير مباشر
لمدروس فيي مستعممة أساسا في شكل متزامن يستمزم الحضور المصاحب لألستاذ،

المرافق والطالب.
 نظام التعميم عن بعد 7عمى المدى المتوسط ثم ضبط نظام تعميم عن بعد،

يسمح بإدماج خصوصيات التعميم اإللكتروني وتسييالت التمفزيون ضمن تصور
يتعدى حتى حدود الجامعة الذي ىو موضوع أصال في صالحيا ،وسوف يبقى إذن

موجيا أولويا لألسرة الجامعية ،ولكن يبقى بمقدوره أن يكون مفيدا لجميور واسع
أكثر من المتعممين الساعين لمترقية االجتماعية  ،أو ببساطة متعطشين لمزيد من
المعارف ( موظفين في المؤسسات ضمن التكوين المتواصل أو في الرسكمة،
متعممين عصاميين ،مرضى مقيمين بالمستشفيات ،أشخاص داخل مراكز إعادة

التأىيل ،أشخاص في العقد الثالث)(.نسيم ،3044 - 3043 ،صفحة )466

قصد تخفيف نقائص التأطير من جية ومن أجل تحسين نوعية التكوين تماشيا مع
متطمبات ضمان النوعية ،ثم إدخال طرائق جديدة لمتكوين والتعميم تتضمن إجراءات
بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين في جامعة بومرداس عمى غرار الجامعات

الجزائرية من أجل ىدف أساسي ضمان استم اررية التعمي في ظل تفشي وباء كورونا.
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 1.7هجتوع وعينت الذراست
يتمثل مجتمع الدراسة في طمبة جامعة بومرداس الجزائرية ،وتم اختيار طمبة قسم
عموم التسيير (العموم اإلدارية) بجامعة بومرداس من طوري الميسانس والماستر ،والذين
يقدرون بحوالي  4000طالب جامعي كعينة لمدراسة ،وتم توزيع االستمارة اإللكترونية
عمييم ،وتم تمقي إجابة  344طالب بما يعادل  %34.4من العينة المستيدفة.

تم تصميم االستمارة متضمنة أربع محاور ،المحور التمييدي مخصص لمبيانات
الشخصية ومدى جاىزية الطمبة لمتعميم عن بعد يتضمن  5أسئمة ،المحور األول يقيس
مدى جاىزية الجامعة إلنجاح التعميم عن بعد يتضمن  6فقرات ،المحور الثاني لتحديد
صعوبات ومعوقات التعميم عن بعد يتضمن  6فقرات ،والمحور الثالث لتحديد مساىمة
التعميم عن بعد في تحسين التحصيل العممي لمطالب يتضمن  6فقرات.
 1.1.7األدواث اإلحصائيت الوستخذهت في تحليل البياناث
تم تحميل البيانات ومعالجتيا بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية الموجية لمعموم
االجتماعية  SPSSاإلصدار رقم  ،32وقد تم قياس االعتمادية لمتأكد من ثبات أداة
الدراسة من خالل معامل ألفا-كرونباخ ،كما تم تحميل الفقرات من خالل مقاييس
اإلحصاء الوصفي (التك اررات ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري).
كما أن الفقرات تم التأكد من تحققيا وترتيبيا وفقا الختبار ستيودنت لمعينة الواحدة

)(One Sample T-testاألحادي االتجاه ،إضافة إلى استخدامو الختبار الفرضيات
عند مستوى الداللة (.)0.02
 5.1.7تحليل حباث وصذق فمراث هحاور االستبانت
تم اختبار درجة وصدق فقرات كل محور من محاور االستبيان من خالل اختبار
ألفا-كرونباخ ،والنتائج مبينة في الجدول التالي7
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الجدول رقم ( :)11قيم ثبات وصدق االستبيان (ألفا كرونباخ)

الوحىر
خاْشٚح اندايؼح إلَداذ انرؼهٛى ػٍ تؼذ
يؼٕلاخ ٔصؼٕتاخ انرؼهٛى ػٍ تؼذ
يظاًْح انرؼهٛى ػٍ تؼذ ف ٙذحظ ٍٛانرحصٛم
انؼهًٙ
الوحاور السابمت هعا

عذد
الفمراث
;
;

هعاهل
الخباث
%:8.:8
;%98.1

هعاهل
الصذق
;%;1.3
%:8.:8

;

;%:;.:

%;8.:3

16

%73.27

%82.64

المصدر :نتائج االستبيان باالعتماد عمى SPSS

يتضح أن معامل ألفا كرونباخ مقبول بالنسبة لالستبيان بجميع محاوره نظ ار أنو قوي

جدا يفوق نسبة %51بالنسبة إلجمالي المحاور ،إضافة إلى أن ىذا المعامل قوي بالنسبة
لفقرات كل المحاور حيث أنو يتراوح من  %42إلى  ،%60وىذا مؤشر عمى ثبات فقرات
ومحاور االستبيان ككل ،كما أنو يتميز بمعامل صدق (الجذر التربيعي لمعامل ألفا
كرونباخ) عال جدا يقارب %63إلجمالي المحاور ما يدل عمى صدق مختمف بياناتو.
 2.1.7تحليل خصائص عينت الذراست
تتمثل أىم خصائص العينة فيما يمي7
-

 %33.31من العينة إناث ،في حين أن  % 33.33ذكور ،وىو ما

-

 %33.40من طمبة طور الميسانس ،في حين  %34.20من طمبة

يؤكد ىيمنة الطالبات وكثرة تواجد العنصر األنثوي في الحرم الجامعي؛

طور الماستر ،وىو ما يؤكد التفوق العددي لطمبة الميسانس عمى نظرائيم من
الماستر ،وىذا راجع لعدم إكمال الكثير من الطمبة دراستيم في طور الماستر
واكتفائيم بشيادة الميسانس؛
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-

 %20.50من الطمبة المستجوبين يتحكمون بدرجة متوسطة في

تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،في حين  %33.34منيم يعاني ضعف في التحكم
في التكنولوجيا الحديثة ،فقط  %33.53منيم من يتحكم بشكل جيد في تكنولوجيا
المعمومات واالتصال ،وىو ما يدل عمى ضرورة تكوين وتدريب الطمبة عمى ىذه
التكنولوجيا لتجييزىم لمتعميم عن بعد؛
-

 %60.32من الطمبة المستجوبين يتوفرون عمى ىاتف ذكي ،ما

-

 %14.64من أفراد العينة يتوفرون عمى جياز إعالم آلي ،وىو ما

يعتبر مؤشر جيد لجاىزيتيم لمتعميم عن بعد؛

يؤكد أن أكثر من نصف الطمبة ال يمتمكون حواسيب لمعمل بيا والتعمم عن بعد؛
-

 %41.42فقط من الطمبة المستجوبين يمتمكون لواحق جياز اإلعالم

اآللي من طابعات وناسخات وماسحات ضوئية ،وىو ما يبرز ضرورة توفيرىا
لمطمبة لتجييزىم لمتعميم عن بعد؛
-

 %36.54من أفراد العينة مستوى تدفق األنترنت الخاص بيم

متوسط ،في حين  %22.33مستوى تدفق األنترنت الخاص بيم ضعيف خاصة في
مناطق الظل والمناطق النائية %1.20 ،فقط من يمتمكون دفق أنترنت قوي
الستعمالو في الدراسة ،وىو ما يفرض ضرورة تحسين جودة وسرعة التدفق لألنترنت

حتى يتم تجييز الطمبة لمتعميم عن بعد بكل أريحية؛
-

%23.06من أفراد العينة يستخدمون تكنولوجيا المعمومات واالتصال

بشكل متوسط ،في حين  %36.25يستخدمونيا بشكل ضعيف %45.33 ،فقط

يستخدمونيا بشكل قوي ومكثف ،وىو ما يبين ضرورة تسطير دورات تحسيسية
وتكوينية لجذب الطمبة نحو االعتماد عمى ىذه التكنولوجيا الحديثة.
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 5.1.7تحليل نتائج االستبانت
باستخدام األدوات اإلحصائية تم قياس نتائج المحاور الثالثة لالستبانة وتحميميا،
والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل7
رلى
انًحٕر

الجدول رقم ( :)15تحميل نتائج االستبانة
يظرٕٖ
يدال
انًرٕطظ االَحزاف
لًٛح اخرثار T
انذالنح
اإلخاتح
انحظات ٙانًؼٛار٘

13

3.:8

1.8:

ضؼٛف

-18.893

1.111

18

1.89

1.88

يٕافك

38.888

1.111

11

8.83

1.;8

غٛز يٕافك

-33.8;:

1.111

انمزار

انزذثح

انًحٕر
غٛز يحمك
انًحٕر
يحمك
انًحٕر
غٛز يحمك

المصدر :نتائج االستبيان باالعتماد عمى SPSS

يبين الجدول السابق أن المحور األول المتمثل في جاىزية الجامعة إلنجاح التعميم
عن بعد غير محقق في جامعة بومرداس ،وىو ما يدل أنيا غير جاىزة لتبني وانجاح
عممية التعميم عن بعد ،كما أنو يوضح أن المحور الثاني محقق في جامعة بومرداس،
أي أنو ىناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تعرقل التعميم عن بعد بيذه الجامعة،
ويبرز عدم تحقق المحور الثالث في جامعة بومرداس ،أي أن التعميم عن بعد لم يساىم
في تحسين التحصيل العمم لدى طمبة جامعة بومرداس بل أدى إلى تراجعو ،وىذا نتيجة
عدم اعتماده بأسموب فعال يمكن من إدماج الطالب في ىذا النمط التعميمي الجديد وىو
ما أدى إلى فشمو في الرفع من التحصيل العممي لمطالب في جامعة بومرداس.
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 .5الخاتوت
لقد حاولنا من خالل ىذه الورقة البحثية إلى إبراز أىمية التعميم عن بعد وتأثيره عمى
تطوير ودعم التحصيل العممي لدى الطالب ،خاصةوأن التعميم العالي يجسد قمة اليرم
التعميمي لكل المجتمعات فيو يسعى لتزويده بكافة الخبرات والمكتسبات الضرورية لحياة
أفضل حاض ار وتكوين ميني مستقبال ،وكل ذلك يتأتى باإللقاء والتمقين وتقديم بعض

الخبرات لممتعممين ،أو إدخال التكنولوجيا كتقنية والعمل عمى توظيفيا لتطوير العممية
التعميمية ،وتقديم التعمم األنسب لكل طالب خصوصا وأن معيار التقدم الدول يقاس
بمستوى مواردىا البشرية ،والجزائر كباقي الدول كانت من بين الدول التي تبنت نمط
التعميم عن بعد وتبقى تجربة يمكن تثمينيا من خالل عممية التقييم لالعتماد عمى التعميم
الجامعي عن بعد في الظروف العادية ،وىذا باالعتماد عمى المقدرات المادية والبشرية
التي تحوز عمييا الجزائر.
نتائج اختبار الفرضياث
-

الفرضية األولى" 7ساىم التعميم عن بعد في تحسين التحصيل العممي في

الجامعة الجزائرية ،السيما في ظل ظروف األزمة العالمية كوفيد  "46غير محققة في
جامعة بومرداس ،وىو ما تظيره نتائج المحور الثالث في الجدول رقم ()03؛
-

الفرضية الثانية" 7تتوفر الجامعة الجزائرية عمى كل اآلليات والوسائل

التكنولوجية الالزمة لمتعميم عن بعد" ،غير محققة في جامعة بومرداس حسب نتائج

المحور األول المبينة في الجدول رقم ()03؛
-

الفرضية الثالثة" 7تتمثل أىم معوقات التعميم عن بعد في كونو مجاال

حديثا في الجامعة الجزائرية لم يتعد بعد استيعاب أىميتو" محققة في جامعة
بومرداس ،وذلك من خالل نتائج المحور الثاني الموضحة في الجدول رقم (.)03
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تىصياث البحج9
من أجل دعم تفعيل ودعم عممية التعميم عن بعد وتحقيقيا لألىداف المرجوة في الرفع
من درجة التحصيل العممي لدى الطالب نقترح جممة من التوصيات7
 االىتمام بتفعيل استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في قاعات التدريس وتحسينكثافة تدفق الشبكات وكذا في المكتبات خاصة أنيا بؤرة ميمة في العممية التعميمية.

 -توفير خدمات األنترنت في جميع مناطق الوطن مع مجانية المصادر التعميمية.

 التفكير في آلية تسمح لمطمبة بامتالك أجيزة إعالم آلي مرتبطة بتدفق معقول لألنترنت. الدمج بين الوسائل التعميمية (تمفزيون ،ىاتف ،تعميم متزامن وغير متزامن) لتحقيقتفاعل أكبر.

 ضرورة تفعيل خاليا تكوين األساتذة بتشديد دورات تدريبية خاصة باإلداريينواألساتذة والطمبة فيما يخص استخدام الرقمنة في مجال التعميم.
 يجب تقييم العممية التعميمية الجديدة اعتماداً عمى آراء األساتذة والطمبة واإلدارةلتحديد اإليجابيات والسمبيات ىذا النمط الجديد من التعميم.

 التطمع لحماية الحقوق الفكرية لألساتذة من أجل تشجيعيم عمى إعطاء محاضراتيمعن طريق التعميم عن بعد.
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 .6الوراجع
 5.2الوراجع باللغت العربيت
 آدو تظًاء .)8113( .انًُٕ انخاللٔ ٙػاللرّ تانرحصٛم انذراطٔ ٙانًظرٕٖ
االخرًاػٔ ٙااللرصاد٘ نالطزج .ديشك< كهٛح انرزتٛح.
 أدٚة يحًذ انخانذ٘ .)8111( .طٛكشنٕخٛح انفزٔق انفزدٚح ٔانرفٕق انؼمه. ٙ
تٛزٔخ،ط < 3دار ٔائم نهُشز.
 أكزو يصثاذ ػثًاٌ .)8118( .يظرٕٖ انظزج ٔػاللرّ تانظًاخ انشخصٛح
نالتُاء .تٛزٔخ< دار اتٍ حشو.
 االٌ خٌٕ رٖٔ .)811:( .انذكاء اإلتذاػٔ ،ٙاإليكاَاخ ٔانمذراخ .يصز،ط<8
انًُظًح انؼزتٛح نهرًُٛح اإلدارٚح.
 انًالذ يحًذ ػثذ انكزٚى .)8138( .انًذرطح اإلنكرزَٔٛح ٔدٔر االَرزَد فٙ
نرؼهٛى< رؤٚح ذزتٕٚح .ػًاٌ< دار انثمافح.
 خًال تٍ سرٔق .)8133( .ادياج ذمُٛاخ االػالو ٔاالذصال ف ٙانرؼهٛى انؼانٙ

انطزٚك َحٕ ضًاٌ اندٕدج،انًإذًز انؼزت ٙحٕل انرؼهٛى انؼانٔ ٙطٕق انؼًم.
طكٛكذج.
 خٕدج أحًذ طؼادج ،ػادل فاٚش انظزطأ٘ .)8111( .اطرخذاو انحاطٕب
ٔاالَرزَد ف ٙيٛاد ٍٚانرزتٛح ٔانرؼهٛى .األردٌ ،ط <1انشزٔق نهُشز ٔانرٕسٚغ.
 حايذ انظالو سْزاٌ .)3;;8( .انصحح انُفظٛح ٔانؼالج انُفظ .ٙانماْزج<1 ،
دار انؼهى انحذٚث نهُشز.
 حظٍ شحاذّ ،سُٚة انُدارٔ ،أخزٌٔ .)8111( .يؼدى انًصطهحاخ انرزتٕٚح
ٔانُفظٛح .انماْزج< انذار انًصزٚح نهثُاَٛح نهُشز.
 حهًٛح انشاح .)8138_8133( .ٙانرؼهٛى االكرزَٔ ٙتاندايؼح اندشائزٚح<

يمٕياخ انردظٛذ ٔػٕائك انرطثٛك ،يذكز ياخظرٛز لظى ػهى انًكرثاخ ،كهٛح
انؼهٕو االَظاَٛح ٔانؼهٕو االخرًاػٛح .خايؼح لظُطُٛح.
 حُا غانة .)3;88( .انرزتٛح انًردذدج ٔأركآَا .تٛزٔخ.
 رافذج انحزٚز٘ .)8131( .طزق انرذرٚض ت ٍٛانرمهٛذ ٔانردذٚذ .دار انفكز
نهُشز< ػًاٌ.
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 طؼذ هللا ،انطاْز .)3;;3( .ػاللح انمذرج ػهٗ انرفكٛز اإلتركار٘ تانرحصٛم
انذراط ،ٙدراطح تظٛكٕنٕخٛح .اندشائز< دٕٚاٌ انًطثٕػاخ اندايؼٛح.
 طهًٛح تٕخانفح .)8138( .انصالتح انُفظٛح ٔػاللرٓا تانرحصٛم انذراط ٙنذٖ
ػُٛح يٍ طهثح انرؼهٛى انثإَ٘ يذكزج ياخظرٛز ف ٙػهى انُفض .خايؼح ٔرلهح.
 طُاء أحًذ انفرٕذ( .تال ذارٚخ) .انرؼهٛى ػٍ تؼذ َاو ذؼه ًٙٛنّ يشاٚاِ ٔػٕٛتّ .ذى
االطرزداد يٍ http://www.arageek.com/educ/online-education
ذارٚخ اإلطالع  38يا٘  8183ػهٗ انظاػح 83<18
 ضٛف هللا َظٛى .)8139 - 8138( .ذحظ ٍٛخٕدج انؼًهٛح انرؼهًٛٛح< دراطح ػُٛح

يٍ اندايؼاخ اندشائزٚح،أطزٔحح يمذيح نُٛم شٓادج دكٕراِ ف ٙػهٕو انرظٛٛز.









خايؼح انحاج نخضز تاذُح< كهٛح انؼهٕو اإللرصادٚح ٔانردارٚح ٔػهٕو انرظٛٛز.
ػثذ اندٕاد تكز .)8113( .لزاءاخ ف ٙانرؼهٛى يٍ تؼذ .االطكُذرٚح ،ط <3دار
انٕفاء انذَٛا نهطثاػح ٔانُشز .
غاخز ػالم .)3;93( .يؼدى ػهى انُفض (اَدٛش٘ ،فزَظ ،ٙػزت،)ٙط. 8
تٛزٔخ< دار انًال.ٍٛٚ
فارص ئتزاْٛى انزاشذ .)8111( .انرؼهٛى االنكرزَٔٔ ٙالغ ٔطًٕذ ،يذاخهح يمذج
َذٔج انرؼهٛى االنكرزَٔ،ٙيذارص انًهك فٛصم .انظؼٕدٚح.
فاٚشج أتٕ تكز فالذّ .)8138( .فاػهٛح انرؼهٛى االنكرزَٔ ٙف ٙانمزآٌ انكزٚى،
ط .3انًذُٚح انًُٕرج< يكرثح دار انشياٌ نهُشز ٔانرٕسٚغ.
ياٚظح أحًذ انُٛال .)8111( .انخدم ٔتؼض األتؼاد انشخصٛح .يصز< دار
انًؼزفح.
يحًذ أحًذ طؼفأٌ ،طؼٛذ طّ يحًٕد .)8119( .االذداْاخ انحذٚثح ف ٙيُاْح
انثحث ف ٙػهى انُفض انرزتٕ٘ ئػذاد ٔذذرٚة انًؼهى .انماْزج< دار انكراب
انحذٚث نهُشز.
يحًذ تٍ ٕٚطف أحًذ انؼفٛف( .ٙتال ذارٚخ) .انرؼهى ػٍ تؼذ انحاخح ئنٔ ّٛكٛفٛح
<
االخرًاػٛح
انؼهٕو
يداج
يٍ
االطرزداد
ذى
ذطثٛمّ.
 http://www.swmsa.net/art/s/896ذارٚخ اإلطالع  3:يا٘  8183ػهٗ
انظاػح 31<88
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 يحًذ ػطا يذَ .)8119( .ٙانرؼهٛى ػٍ تؼذ -اْذافّ ٔأطظّ َٔطثٛماذّ انؼهًٛح.
األردٌ ،ط <3دار انًظٛزج نهُشز ٔانرٕسٚغ ٔانطثاػح .
 يحًذ يحًٕد س ٍٚانذ .)8118( .ٍٚذطٕٚز كفاٚاخ انًؼهى نهرؼهٛى ػثز انشثكاخ
ف ٙيُظٕيح انرؼهٛى ػثز انشثكاخ .انماْزج،ط <3ػانى انكرة.
 يُظًح األيى انًرحذج نهرزتٛح ٔانرؼهٛى ٔانثمافح انَٕٛٛظكٕ .)8181( .انرؼهٛى ػٍ

تؼذ ،يفٕٓو ،ادٔاخ ٔاطرزاذٛدٛاذّ.
 يُظًح انَٕٛٛظف .)8139( .يثادرج انَٕٛٛظف حٕل انًٓاراخ انحٛاذٛح ٔذؼهٛى
يٍ
االطرزداد
ذى
انًٕاطُح.








%http://www.unicef.org/mena/medea/6146/file/LSCE
éàConceptual%20and%20Programmatic%20Framework_A
 .R.pdf%20.pdfذارٚخ اإلطالع  3:يا٘  8183ػهٗ انظاػح 38<11
َؼٛى انزفاػ .)3;8;( .ٙانصحح انُفظٛح ،دراطح طٛكٕنٕخٛح انركٛف،ط.1
ديشك< انًطثؼح اندذٚذج.
ْارٌٔ انؼش 38( .ٙأفزٚم .)8181 ,انرؼهٛى االنكرزَٔٔ ٙاندايؼح االفرزاضٛح
انزأئ<
يٍ
االطرزداد
ذى
انًأيٕل.
اندشائز..انٕالغ
فٙ
 http://www.echoroukonline.comrذارٚخ اإلطالع  81يا٘ 8183
ػهٗ انظاػح 31<11
ُْذرٚك فاٌ دٚز تٕل .)811;( .دنٛم نمٛاص ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصال
ف ٙانرؼهٛى ،يُظًحاأليى انًرحذج نهرزتٛح ٔانؼهى ٔانثمافح .يؼٓذ انَٕٛظكٕ
نإلحصاء.
ٔائم ػثذ انزحًاٌ انشؼزأ٘ احًذ .)3;;9( .أصٕل انرزتٛح انرارٚخٛح.
ػًاٌ،ط <8دار حايذ نهُشز ٔانرٕسٚغ.
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