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ملخّص
ةةةول

ت ناولت الدراسةةةةة ال حال ية ا حد الموااةةةيي العلم ية والتربو ية ال حدي ثة والمتعلو بال

 و د تبلورت اهدافها العامة حول إبراز مدركات األسةةةات ة،االفترااةةةية والتعليم الر مي في الجامعة
 وذلك من خالل دراسة ميدانية استعانت بالمنهج،ول االفترااية ومعو ات تطبيقها في الجامعة

لل

الوصةةة ي وتم فيها ت ةةةميم اسةةةتبيا له ا القري وتقنيني وتطبيقي على عينة من اسةةةات ة بع
 و ا، و د ا س رت الدرا سة عن جملة من النتائج منها تباينا في مدركات األ سات ة،الجامعات الجزائرية
 وهو ما سيؤثر،ول االفترااية وكي ية تطبيقها

هناك غمواا لدى اغلب افراد العينة حول م هوم ال

 ك ما ت باي نت المعو ات التي تحول دو تطبيو.حت ما في ات جا هاتهم نحو ها ودافعيتهم وادائهم ل ها
ةةةول االفترااةةةية في الجامعة وتنوعت ه ه المعو ات بين المادية وال نية والبنية التحتية وغياب

ال

.التشجيي والتكوين
.ول االفترااية؛ المدركات؛ األسات ة الجامعيين؛ المعو ات

 ال:كلمات م تاحية

Abstract
The current study tackled one of the modern scientific and educational topics
related to virtual classes and digital education in the university. Its general objectives
have crystallized around highlighting teachers' perceptions of the virtual classes and
the obstacles to its application in the university. The field study used the descriptive
approach in which a questionnaire was designed, codified and applied to a sample of
teachers from some Algerian universities. The results showed that there is a
discrepancy in the perceptions of teachers, especially the emergence of perceptions
related to the importance of virtual classes and their significance to the development
and achievement of educational quality. The obstacles to the application of virtual
classes in the university varied between material, technical and infrastructure, in
addition to the lack of encouragement and training.
Keywords: virtual classes, perceptions, University teachers, obstacles.

 المؤلف المرسل
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مقدّمة
في خضم الثورة التكنولوجية والتحوالت الر مية والمد المعلوماتي اصبح التعليم يتجي
ب ورة اكبر إلى الر منة وتوظيف التقنيات التعليمية  ،ولعل ما عاشي العالم خالل سنة 2020
من جائحة كورونا جعلي اكثر إدراكا ووعيا ألهمية صيغ تربوية جديدة تتجاوز حدود المكا
والزما ؛ما يعني التوجي إلى التعليم الر مي اإللكتروني المعتمد على التقنيات وعبر شبكة
اإلنترنت كخيار استراتيجي لتطوير التعليم والنهوي بي ،وسعي التجاوز مشكالت التعليم
التقليدي وجعل هت علما يتمتي بالتشويو والتحدي والشعور باألمن ويشجي على الت كير
والتخيل والنشاط والتعاو ويكو الطالب محور العملية التعلمية واألستاذ موجها إيجابيا في
جو من الثقة والتعاو ويساعد على االهتمام بالمادة والرغبة في تعلمها وفهمها .
فالمتتبي لتطور التعليم الر مي عن بعد يجد اني من دخول األنترنيت للمجال التعليمي
بدات تتشكل مالمح التطور في السيرورات التعليمية  ،ومن احدث ما ظهر في ه ا التطور
استخدام ال
بال

ول االفترااية في المجال التعليمي  ،وال

ول االفترااية هي ف ول شبيهة

ول التقليدية من حيث وجود المعلم والطالب ولكنها على الشبكة العالمية للمعلومات

حيث ال تتقيد بزما او مكا  ،وعن طريقها يتم استحداث بيئات تعليمية افترااية بحيث
يستطيي الطلبة التجمي بواسطة الشبكات للمشاركة في حاالت تعلم تعاونية بحيث يكو
المتعلم هو مركز التعلم( .عبد العزيز ،)2014،ونتيجة ألهميتي وما يوفره من خ ائص جاذبة
فقد تبنتي عديد المراكز التعليمية (في الجامعات والمؤسسات الكبيرة) كوسيلة تعليم مرنة،
وتعليم عن بعد ،ويؤكد (ريتش وآخرو  )2009ا ال

ول االفترااية تجعل الطالب مشاركا

في صني العملية التعليمية التعلمية وتساعده في إمكانية الدراسة في اي مكا من العالم دو
التقيد بحدود جقرافية ويملك الحرية في اختيار الو ت والمادة التعليمية ،وكما انها تساعد في
تقديم بيئة تعليمية سهلة االستخدام.
ه ه األهمية جعلتي محور عديد الدراسات والندوات والملتقيات وفي ه ا ال دد اوصت
دراسة (عوي اهلل  2013وباركر  2007وأسماء بنت ناصر)2017وغيرها بضرورة البدء في
عملية تحسين وتطوير نظام التعليم عن بعد بنظام ال

ول االفترااية في جميي المدارس

وخاصة في التعليم العالي ،وتكثيف الدورات التدريبية والنشرات اإلعالنية لزيادة الوعي بأهمية
ال
بع

ول االفترااية كو ه ه األخيرة تؤدي إلى تطور م هل وسريي في العملية التعليمية.
كما ابرزت دراسةكيلليوبيتي((Khalili- petei2000اثر تقنية ال

ول االفترااية في حل

المشكالت التعليمية مثل مشكالت الطالب ال ين يتركو

الدراسة او ال ين يزيد

اعمارهم عن سن الدراسة واالست ادة من خبرة الخبراء ونقلها من اماكن مختل ة في العالم .
ولكن على الرغم من األهمية المتزايدة له ا النمط التعليمي في البلدا

المتقدمة

تكنولوجيا إال ا الوا ي في بلداننا العربية يختلف  ،حيث توصلت عديد الدراسات كدراسة
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القحطاني ( )2016والعنزي واالسطل ()2013إلى وجود استخدام متوسط وا ل من المتوسط
له ا النمط كما ا هناك غمواا في ت ورات األسات ة له ا النمط التعليمي وه ا نتيجة عديد
المعيقات التقنية وال نية وال خاصة بالبنية التحتية  ،ما يجعلنا في وا عنا المحلي اي الجامعات
الجزائرية امام إشكاالت عدة مطروحة في ه ا المجال ك الم هوم واالتجاه نحو ه ا النمط
التعليمي ومسايرة التحديات في تجسيده وتطبيقي والقدرة على تجاوز المعيقات المختل ة ،
خاصة وا التعليم الر مي االفترااي عندنا مازال يتأرجح بين بع

المحاوالت ال ردية وغياب

التحول المؤسسي  ،ومن ا هم العناصر المرتبطة به ا النوع من التعليم العن ر البشري وال ي
يبرز فيي األستاذ الجامعي ال ي يعتبر محور العملية التعليمية الجامعية ومحركها الناب
وعليي يتو ف باألساس نجاح اي تطوير وتحديث للمنظومة التعليمية الجامعية ،وله ا فإ
ول االفترااية ومعو ات تن ي ها

التعرف على مدركاتي وت وراتي ال هنية نحو مواوع ال

ذو اهمية بالقة خاصة وا المدركات هي من تحدد السلوك والسلوك هو من ي ني الوا ي  ،له ا
تحاول ه ه الدراسة وهي من الدراسات الم حلية القليلة في ه ا الشأ تناول إشكالية مدركات
ال

المتقيرات المؤثرة في ذلك من خالل طرح

ول االفترااية ومعو ات تطبيقها وبع

األسئلة التالية:

-2تساؤالت الدراسة
ما طبيعة مدركات اسات ة الجامعة لل

ول االفترااية؟

ما مستوى وطبيعة المعو ات التي تحول دو تطبيو ال

ول االفترااية في الجامعة من

وجهة نظر األسات ة؟
هل لسنوات التدريس دور في مدركات اسات ة الجامعة لل

ول االفترااية وك ا معو ات

تطبيقها؟

-3فرضيات الدراسة
 -1يتمتي األسات ة الجامعيو بمدركات وااحة وإيجابية على ال
 -2تتنوع المعو ات التي تحول دو تطبيو ال
 -3تأثر سنوات التدريس في مدركات األسات ة لل

ول االفترااية .

ول االفترااية من وجهة نظر األسات ة.
ول االفترااية ومعو ات تطبيقها.

-4أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية لبلوغ األهداف التالية:
 الكشف عن طبيعة مدركات اسات ة الجامعة لل

ول االفترااية

 الكشف عن مستوى وطبيعة المعو ات التي تحول دو استخدام ال
في الجامعة
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 الكشف عما إذا كا لسنوات التدريس دور في مدركات اسات ة الجامعة لل

ول

االفترااية وك ا معو ات تطبيقها في الجامعة
 بناء اداة لقياس مدركات األسات ة نحو ال

ول االفترااية ومعو ات تطبيقها.

-5أهمية الدراسة
تتجلى اهمية الدراسة في النقاط التالية:
 تعود اهمية المواوع ألهمية ال

ول االفترااية كتقنية حديثة في العملية التعليمية د

تسهم في حل العديد من المشكالت التربوية خاصة مي األزمات ال حية العالمية
والتحديات التربوية واالجتماعية واال ت ادية.
 اهمية الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات واستخداماتها في الجانب التعليمي
 تعد الدراسة إاافة جديدة في الدراسات العربية المتعلقة بمعو ات تطبيو ال

ول

االفترااية ل ضرورة إيجاد افضل الطرائو وانجي الوسائل المعنية بتوفير بيئة تعليمية
ت اعلية مناسبة لج ب اهتمام الطلبة وحثهم على التعلم.
 استقالل التكنولوجيات الحديثة من خالل إيجاد بيئات ثرية وغنية بم ادر التعلم والتعليم
بما يحقو احتياجات واهتمامات الطلبة وتعزيز دافعيتهم.


د يسهم البحث الحالي في تقديم توايح حول إمكانية تطبيو ال

ول االفترااية

وإنشاء الجامعات الم توحة في بلدنا.

-6مفاهيم الدراسة
-1-6الفصول االفرتاضية
عرفها(عبد الرازق )2016 ،ادوات وتقنيات وبرمجيات على الشبكة العالمية للمعلومات،
تمكن المعلم من نشر الدروس واألهداف وواي الواجبات والمهام الدراسية واالت ال بطالبي
من خالل تقنيات متعددة ،كما انها تمكن الطالب من راءة األهداف والدروس التعليمية وحل
الواجبات ،وإرسال المهام والمشاركة في ساحات النقاش والحوار واالطالع على خطوات سيره
في الدرس والدرجة التي تح ل عليها.
ويراها (الثبيتي،2014 ،ص )38انها" عبارة عن بيئة تعلم وتعليم ت اعلية عن بعد تقي على
شبكة االنترنيت وتحاكي ه ه البيئة ال ف ال يزيقي المعتاد من حيث عناصره وما يحدث فيي
من ت اعالت ص ية وما يستخدمي المعلم من استراتيجيات تدريسية من اجل تعلم وتعليم
مقرر دراسي معين".
وإجرائيا :هي بيئة مهيأة للتعليم تتم في فضاء افترااي تعتمد على التقنيات التكنولوجية
الحديثة لت قديم نظام تعليمي متميز يتكامل دورها بجانب ال

ول التقليدية فهي ف ول

ت اعلية وتعاونية تتخطى كل الحواجز المكانية والزمانية من خالل توفير برامج وادوات
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لالت ال تربط بين كل من المتعلم والمعلم بشكل متزامن او غير متزامن وتستخدم ال وت
وال يديو والن وص والمحادثات الكتابية ال عالة ،كما تستخدم انواع مختل ة من األجهزة
ال كية.
-2-6املدركات
هي الت ورات واألفكار التي يحملها ال رد اتجاه مواوع معين ،وفي دراستنا ه ه تتمثل
المدركات في ت ورات وآراء األسات ة حول ال

ول االفترااية.

-3-6املعوقات
ول االفترااية في الجامعة من وجهة

هي العوامل التي تمني او تحد من استخدام ال

نظر اسات ة الجامعة د تكو صعوبات بشرية مرتبطة بعدم وعي األسات ة بأهمية ال

ول

وتعودهم على التدريس التقليدي ،فضال عن المعيقات المادية المتمحورة حول اعف تدفو
االنترنيت وغياب المعدات واألجهزة والبرمجيات ،ومعو ات ن سية كالتخوف من الولوج لمثل
ه ه التكنولوجيات الحديثة ،ومعو ات معرفية ككثافة المنهج وانتشار الم اهيم الخاطئة
حول ال

ول االفترااية ،ومعو ات تنظيمية كنقص التمويل واعف البنى التحتية.

-7بعض الدراسات السابقة
نظرا ألهمية المواوع وحداثتي سنستعري بع
بع

الدراسات العربية والمحلية المهتمة بال

الدراسات العربية واألجنبية ومن بين

ول االفترااية ومعو اتها ن كر منها:

دراسة املهنا ()2012
حيث هدفت الباحثة إلى معرفة اتجاهات اعضاء هيئة التدريس نحو استخدام ال
ال كية ومعرفة المعو ات التي تواجي اعضاء هيئة التدريس عند استخدامهم لل

ول

ول ال كية،

حيث اجرت الباحثة الدراسة على ( )84عضو هيئة تدريس في السنة التحضيرية بقسم
الطالبات ،واستخدم المنهج الوص ي في الدراسة ،و د تبين ا نتائج الدراسة ظهرت إيجابية
حول اتجاهات افراد عينة الدراسة نحو استخدام ال
تواجي اعضاء هيئة تدريس استخدام ال

ول ال كية ،وبينت ا ابرز المعو ات التي

ول ال كية هي عدم توفير التدريب المناسب والكافي

ونقص ال يانة الدورية وعدم توفير احتياجاتهم من دعم فني ومتطلبات مادية بشكل
سريي(.أسماء بنت ناصر.)2017
دراسة االسطل ()2013
هدفت الدراسة إلى التعرف على وا ي ال

وف االفترااية في تدريس المقررات

التربوية في جامعة القدس الم توحة وسبل تطويرها ،وتمثلت اداة الدراسة في استبانة مكونة
من ( )39فقرة موزعة على مجالين وطبقت ه ه األداة على عينة من ( )94عضو هيئة تدريس
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بكافة فروع الجامعة في طاع غزة ،واتبعت الدراسة المنهج الوص ي التحليلي ،وتوصلت إلى
وجود فروق ذات داللة إح ائية في وا ي استخدام ال

وف االفترااية تعزي لمتقير الدورات

التدريبية عند اعضاء هيئة التدريس كما كش ت الدراسة عن ال عوبات المادية وال نية
واإلدارية التي تواجي اعضاء هيئة التدريس في الجامعة اثناء تدريس المقررات التربوية بتقنية
ال

وف االفترااية ،من اهمها عدم توفر اعات مجهزة ،واعف إتقا مهارات التعامل مي

ال

وف االفترااية .كما

وف االفترااية ،وتقيب معظم الطلبة عن اللقاء المتزامن عبر ال

اوصت الدراسة بضرورة توفير اإلمكانات المادية والدعم ال ني ألعضاء هيئة التدريس لمواجهة
ا عطال فنية في تجهيزات ال ف االفترااي وتوفير بيئة فيزيقية نوعية لتحقيو األهداف
التربوية المرسومة.
دراسة أسماء بنت ناصر()2017
سعت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام اعضاء هيئة التدريس لل

ول ال كية

بجامعة الملك سعود ،ومدى وجود فروق ذات داللة إح ائية تعزى لمتقيرات الكلية ،الرتبة
العلمية ،وسنوات الخبرة ،الدورات التدريبية في مجال ال

ول ال كية وتقنياتها وانواعها ،كما

سعت إ لى تحديد اهم المعو ات التي تحد من استخدام اعضاء هيئة التدريس لل

ول ال كية

و د استخدمت الدراسة المنهج الوص ي التحليلي ،عبر استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة
والتي بلقت ( ) 166عضو هيئة تدريس في الكليات اإلنسانية والتي تستخدم ال

ول ال كية ،

وتوصلت إلى عدة نتائج ابرزها :ا استخدام اعضاء هيئة التدريس لألجهزة والتقنيات في
ال

ل ال كي اثناء العملية التعليمية كانت متوسطة وبشكل إيجابي ،عدم وجود فروق تعزي

لمتقيرات الكلية او المؤهل العلمي او مستويات الخبرة في التدريس او حتى وجود الدورات
التدريبية ،كما دمت الدراسة عدة توصيات مقترحة في مجال استخدام ال

ول ال كية في

التعليم العالي ،وعده آليات في مجال تطوير مهارات عضو هيئة التدريس نحو استخدام
ال

ول ال كية .

خـالد رجــم وعبد الغني دادن  -الجزائر ))2013
حيث هدفت الدراسة إىل تقييم فعالية التعليم االفترااي في الجامعة الجزائرية من
خالل دراسة حالة مو ي التعليم االفترااي بجامعة ور لة ،و د حاولت إبةراز اهميةة التعليم
االفترااي في اما جودة التعليم العالي في عدة نقاط  ،ثم محاولة تقييم تجربة مو ي
التعليم االفترااي لجامعةة ور لةة ومدى استجابة األسات ة و الطلبة له ه الطريقة الحديثة من
خالل استخدامها اداة للتعليم ،والتواصل ،وتبادل المعارف ،ونشر المعلومات وحتى إجراء
االمتحانات على الخط  ،وذلك خالل ال ترة الممتدة بين سنتي ، 2014-2013حيث توصلت
الدراسة إ لةى ا مختلةف األستاذة متحمسو الستخدام ه ه التقنية على عكس الطلبة ال ين
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ابلوها بمقاومة نظرا لتخوفهم منها جراء عدم معرفتهم بها ،ولكن طلبة بع

المستويات

على غرار الماستر ال ين كانت لهم تجربة خالل الموسم ال ارط ابدوا استعدادهم وتحمسهم
لها.
اما الدراسات األجنبية على تنوعها وكثرتها باعتبار المواوع تطور عند الجامعات القربية اكثر فن كر
من باب اإلشارة بع

ه ه الدراسات

دراسة كيلي وبيتى ((Khalili- petei (2000
هدفت ه ه الدراسة الوص ية إلى معرفة مدى تأثير (ال

ول االفترااية) على العملية

التعليمية التقليدية وتحسينها والمعتمدة على التعليم المباشر ومناهجها بجامعة ناتال ()Natal
بجنوب إفريقيا ،وتضمن ذلك دراسة كافة البرامج واآلليات الممكنة وتقييم اثر التعلم من خالل
تقييم المعلم والمتعلم واستخدامهم آلليات االت ال الحديثة ،واشتملت عينة الدراسة على عدد
من طالب المرحلة الثالثة والرابعة وبع

معلميها .وتوصلت نتائج الدراسة إلى ا استخدام

خدمة شبكة اإلنترنت في التعليم ومنها خدمة ال

ول االفترااية تؤدي إلى تطور م هل

وسريي في العملية التعليمية وتحسنها وتؤثر إيجاباً في طريقة اداء المعلم والطالب وإنجازهما
في غرفة ال

ل االفترااي وذلك من خالل االست ادة من تقنيات الشبكة العالمية االنترنت

بمختلف صورها ،كما اثرت تقنية ال

ول االفترااية في حل بع

حل مشكالت الطالب ال ين يتركو الدراسة او بع

المشاكل التعليمية مثل

الطالب ال ين يزيد اعمارهم عن سن

الدراسة واالست ادة من خبرات الخبراء ونقلها من اماكن مختل ة في العالم بأسرع و ت.
دراسة باركر) Parker)2007
هدفت ه ه الدراسة الوص ية إلى اكتشاف السمات و ال
يتمتي بها معلمو كلية المجتمي في إدارة (ال

ات والمهارات والتقنيات التي

ول االفترااية) المتميزة بمدينة سا

فرانسيسكوفي والية كالي ورنيا واشتملت عينة البحث على () 11استاذا من اسات ة الكلية
المميزين من  10اعوام وكانت جميي اعمارهم ما بين ()62- 39عاما وكانت خبرتهم العملية من
 30-17عاما ،وتمثلت اهم ادوات ه ه الدراسة لجمي البيانات المقابلة واالستبيا ،وتوصلت نتائج
الدراسة إلى ا هناك عدد من المميزات و المهارات و التقنيات التي ساعدت المعلمين في كلية
المجتمي في تسهيل عملية نقل العملية التعليمية من المرحلة التقليدية إلى مرحلة ال

ول

االفترااية وكانت اهم ه ه المميزات والمهارات التي يجب ا يتمتي بها المعلمو األداء الممتاز
والضمير وااللتزام وتحمل المسئولية والمعرفة الواسعة و الترغيب عند عملية التدريس ووعي
وإدراك اهداف العملية التعليمية  ،وتعتبر عملية التعليم الممتازة من اكثر الوسائل إ ناعا
وترغيبا للطالب في التعليم كونها السبب الرئيس في تقدمهم في تح يلهم الدراسي.
التعليق
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من خالل االستعراي المخت ر لبع

..... .

الدراسات السابقة نجد ا هناك شبي ات اق لدى

افراد العينة وخاصة من األسات ة على اهمية ه ه اإلستراتيجية التعليمية ودورها المستقبلي،
كما اظهرت النتائج تباينا واختالفا في نوع وحجم المعيقات التي تحول دو تطبيو ه ه النهج
التعليمي وكانت مختلف الدراسات تنتهي بتوصيات بتدعيم ه ا النوع من التعليم وآليات تجاوز
معيقاتي.
اما من حيث التناول المنهجي و األداتي والعيني فكا هناك اختالف في بع

العينات واألدوات

وتشابي في توظيف المنهج الوص ي باعتبار اغلب ه ه الدراسات هي استقراء للوا ي  ،ومن
خالل راءة تمواي البحث الحالي امن الدراسات السابقة نجد ا المواوع استمرار للنهج
الخاص بالكشف عن مدركات وممارسات األسات ة له ا النوع من التعليم االفترااي حيث ا
الدراسة الحالية د است ادت من الدراسات السابقة من حيث المحاور واإلجراءات المتبعة وصياغة
األدوات وكانت بمثابة اعدة انطلقت منها .ولكن ما تتميز بي الدراسة الحالية هو الخ وصية
المحلية وتناول مواوع المدركات وك ا ببناء ادوات مختل ة واستهداف عينات اخرى خاصة في
ظل نقص كبير في الدراسات في بيئة العمل في الجامعات الجزائرية .

الجانب النظري
جاء التطور العلمي والتقني فوفر اشكاال كثيرة للتعليم ،وحيث ا التعليم وظي ة اساسية
في المجتمعات البشرية كا طبيعيا ا تتقير اشكال التعليم بوجي عام وتتطور ،ومي انتشار
االنترنيت في العالم برزت العديد من األنظمة التي ساهمت في تطوير العملية التعليمية منها
ال

ول االفترااية.

-1مفهوم الفصول االفرتاضية
عرفت من بل حجازي ،هنداوي (")2016بأنها انظمة إلكترونية تتوفر فيها العناصر
األساسية التي يحتاجها كل من عضو هيئة التدريس والطالب حيث تتيح الت اعل مي عضو هيئة
التدريس بال وت وال ورة من خالل عري كامل للمحتوى التعليمي عبر االنترنيت وتستخدم
في تقديم الدروس المباشرة والمحاارات على االنترنيت باإلاافة إلى التدريب عن
بعد(".حجازي ،هنداوي،2016 ،ص ، )556و اشار عبد الحافظ (" )2012بأ ال

ول االفترااية

غرف خاصة مجهزة بأنظمة إلكترونية تعمل بوصالت واسالك او باستخدام موجات

يرة عالية

التردد تربط عادة باأل مار ال ناعية او بوسائل ات ال اخرى د يكو األنترنيت احدهما بحيث
يتيح التواصل والت اعل بين المعلم والمتعلم من ناحية وبين المتعلمين ان سهم من ناحية
اخرى وبين عدة مدارس من ناحية ثالثة بال وت وال ورة من خالل عري كامل للمحتوى
التعليمي على الهواء مباشرة(".حسني ، )2012،بينما عرفها(خليف ،2009 ،ص" )62بأنها وسيلة
حديثة تعتمد على اسلوب التعليم الت اعلي لتقديم الدروس المباشرة والمحاارات على
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االنترنيت والتدريب عن بعد حيث تتوفر فيها العناصر األساسية التي يحتاجها كل من المعلم
والطالب ".امافيدا( )Veda.2010فيرى "انها من ة إلكترونية لتقديم الدروس من خالل المعلم
عبر بيئة تعلم افترااية سواء في المدرسة او خارجها مي إمكانية الوصول للمتعلم في اي مكا
تكاليف اخمة ".

بدو إعدادات مكل ة ،وايضا وصول المتعلم إليها بسهولة ودو
))Vida.2010.p467
*من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص مجموعة نقاط حول الفصول االفتراضية
 بيئة ال ول االفترااية هي بيئة ت اعلية تحاكي البيئة التقليدية بها مجموعة انشطة تشبيل التقليدي غير انها تتم في الشبكة العالمية للمعلومات.

ال

 هي بيئة تعليم حديثة يحدث بها ت اعل بين المتعلم والمعلم عن طريو األنترنيت. -تجمي بين معلمين ومتعلمين ي

ل بينهم مسافات مكانية شاسعة.

باستطاعة المتعلمين المتباعدين مشاهدة المحاارات اإللكترونية وعروي الوسائلالمتعددة والمنا شة الت اعلية.
-2مزايا الفصول االفرتاضية
تتمثل مزايا ال


ول االفترااية في:

توفير كم كبير من األسس المعرفية المتوفرة على االنترنيت من مكتبات وموسوعات
ومراكز بحث وغيرها



تشجيي الطالب عل المشاركة وتمكيني من تجاوز حواجز عدة منها الخوف والخجل.



باعتماد التقنيات الحديثة تعمل على االرتقاء بمستوى المعلم والتعامل وتمكيني من
اكتساب المزيد من المعارف والخبرات.



إتاحة الحرية الكاملة للطالب الختيار الو ت والمادة التعليمية والمعلم مما يمكن من
تنويي م ادر المعرفة ويضمن افضل استيعاب.



مراعاة ظروف المعلمين والطالب ال ين د تحرمهم اإلعا ة او المري من الحضور
(محمد السيد ،ص ص)66 65

-3بعض إيجابيات وسلبيات الفصول االفرتاضية
ي كر كل من (خليف  ،)2009،و(النجار، )2014،و(دادن ،رجم )2015،مجموعة من إيجابيات
وسلبيات ال

ول االفترااية من وجهة نظر المعلمين والطالب وهي ملخ ة في الجدول التالي

:
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جدول ( :)1يبين إيجابيات وسلبيات ال
*إيجابيات ال

..... .

ول االفترااية من وجهة نظر المعلمين
سلبيات ال

ول االفترااية من وجهة نظر

ول االفترااية من وجهة نظر

المعلمين:

المعلمين:

-تساعد على دمج التقنية في التعليم

ادت لعدم انتظام او ات األسئلة واإلجابات بينالطالب والمعلمين
-حدوث اعطال فنية اثناء الدرس اإللكتروني

-تزيد من دافعية الطلبة للتعلم

تؤدي للت اعل والتواصل بين الطلبة -تؤدي النشقال الطالب بالحاسوب وعدمالتركيز

والمعلمين
جدول ( :)2يبين إيجابيات وسلبيات ال
*إيجابيات ال

ول االفترااية من وجهة نظر الطالب

ول االفترااية من وجهة نظر سلبيات ال

الطالب:

ول االفترااية من وجهة نظر

الطالب:

-تساعد المعلمين في توصيل المادة العلمية -عدم مقدرة بع

الطلبة على متابعة

للطلبة.

الدروس المباشرة بسبب بطء االنترنيت.

 -تؤدي الى زيادة الت اعل بين الطلبة والمعلمين.

-تحتاج لجهد كبير من الطالب.

-تؤدي لزيادة مهارات استخدام الحاسوب .

استقاللها بطريقة سيئة كالدردشة غيرالم يدة .

تنمي بع

إمكانية انتحال شخ يات مختل ة.

مهارات الت كير .

 -4عوامل ومتطلبات نجاح الفصول االفرتاضية
هناك العديد من العوامل التي تساعد في نجاح ال

ل االفترااي:

-1-4العوامل واملتطلبات التعليمية
ومن بينها اختيار المقررات األكثر مناسبة للتعلم اإللكتروني واختيار األنشطة والتدريبات
المناسبة وك ا توظيف التكنولوجيا كجزء مكمل لألنشطة التعليمية.
-2-4العوامل واملتطلبات التكنولوجية:
لقد حدد بسيوني ( )2007اإلمكانيات التي ينبقي ا تتوفر في تكنولوجيا التعليم عن بعد
كالت اعل ونقل ال وت وال ورة في اتجاهين وتوفير البرامج اإللكترونية واألجهزة والمعدات
المناسبة ،إاافة الى إ عداد الترتيبات الالزمة في المو ي الرئيسي وموا ي التعليم عن بعد.
-3-4العوامل واملتطلبات التنظيمية واإلدارية
تتمثل المتطلبات التنظيمية في إعداد موا ي التعلم عن بعد وتجهيزاتها وتنظيمها
واستقبال طلبات المتعلمين و يدهم وتزويدهم بالخطة الدراسية والمواد التعليمية.
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-4-4متطلبات خاصة بالطالب
ترى (المنتشري )2011بأ

ول االفترااية يختل و

طالب ال

عن طالب التعليم

التقليدي من حيث الخ ائص واالستعدادات فهم ي ضلو الدراسة المستقلة ولديهم الرغبة
في التعامل مي تكنولوجيا المعلومات واالت االت مي توافر المهارات الالزمة (المنتشري ،2011
ص ص)22-21

الجانب امليداني
-1منهج الدراسة
بما ا

دراستنا تتمحور حول مدركات األسات ة لل

ول االفترااية ومعو ا تطبيقها في

الجامعة واستنادا إ لى طبيعة التناول البحثي له ا المواوع فقد حدد له ه الدراسة منهج
يتماشى مي ما تتطلبي وهو المنهج الوصفي
-2مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيارها
تمثل مجتمي البحث األصلي للدراسة في اسات ة الجامعة الجزائرية ،حيث تم اختيارها
بطريقة عراية عن طريو استبيا إلكتروني نظرا لظروف جائحة كورونا ،و د تم إرسال مئات
الرسائل االلكترونية ونشر االستبيا على مختلف الموا ي التواصلية وبلقت االستجابات عددا
معتبرا إال ا اغلبها كا نا

ا  ،مما استدعى استبعادها ،وبلقت العينة النهائية  70استاذا

واستاذة  ،يتوزعو حسب الخ ائص التالية:

-3خصائص العينة
أ  -توزيع العينة حسب الجنس

حيث كانت نسبة ال كور % 65.7واإلناث%34.3

ب -جدول ( )3يبين توزيع العينة حسب سنوات التدريس
سنوات التدريس

التكرار

النسبة المئوية

أقل من 5سنوات

40

%57.1

من 10-05سنوات

19

%27.1

أكثر من  10سنوات

11

%15.7

المجموع

70

%100

ج  -من حيث التوزيي الجقرافي
بما ا االستبيا الكترونيا فقد توزعت العينة على عديد الجامعاتالجزائرية والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ( )4يبين توزيي العينة حسب التوزيي الجقرافي
الجامعة

العدد

الجامعة العدد
الوادي

07

الطارف

05

الجزائر

05

ور لة

02

جيجل

03

ام البوا ي

04

المة

02

باتنة

42

د :توزيع العينة حسب التخصصات
جدول ( )5يبني توزيع العينة حسب التخصصات
التخ ص

التخ ص

ا ت اد ومحاسبة

ادب عربي

تكنولوجيا

حقوق وعلوم سياسية

اح اء

علوم اجتماعية

علوم التربية وعلم الن س

ادارة

-4حدود الدراسة
الحدود البشريةتمثل في عينة الدراسة البالقة عددها  70استاذا واستاذة من الجامعات الجزائرية تم
استجوابهم عن طريو االستبيا إلكترونيا.
الحدود الزمنيةاجريت الدراسة الميدانية في ال ترة بين 01افريل 10-ماي .2020

-5أدوات الدراسة
للبحث العلمي ادوات تساعد الباحث في بحثي وترتبط بمواوع البحث والمنهج
المستخدم في الدراسة ،فنجاح الباحث يتو ف على استخدامي الجيد لألدوات ،و د اعتمدت
الدراسة الحالية على اداة االستبيان ،حيث ام الباحثو ببناء ه ه األداة من خالل االطالع على
التراث النظري وبع

الدراسات السابقة .مي ربط االستبيا بإشكالية الدراسة حيث اشتمل

على محور مدركات األسات ة لل

ول االفترااية ومحور معو ات تطبيو ال

في الجامعة ال ي شمل معو ات بشرية ،مادية ،تنظيمية ،ن سية ،معرفية.
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و د تكو المقياس في صورتي النهائية من  52بندا سمت إلى محورين؛ محور المدركات 28
بندا ،ومحور ال عوبات  24بندا ،ت حح بثالث بدائل ،و د تم التأكد من صالحية االستبيا من
خالل حساب الثبات وال دق.

 -6الخصائص السيكو مرتية لالستبيان
-1-6الصدق
تم حساب ال دق عن طريو (صدق المحكمين ،صدق االتساق الداخلي ،ال دق
التمييزي):
*صدق املحكمني
منا بعري االستبيا في صورتي األولية على مجموعة من االسات ة ال ين لديهم
اهتمام وتوجي في تكنولوجيات التربية في سم علم الن س وعلوم التربية وذلك من اجل
تحكيمي ،وكا الهدف هو الكشف عن مدى مالئمة العبارات وانتمائها للبعد ،وواوح ال ياغة
اللقوية ،ومالئمة البدائل.
و د اشار المحكمو إلى عدة مالحظات سمحت بتعديل بع

البنود وح ف عدد من ال ين ات و

المحكمو على عدم صالحيتها.
*صدق االتساق الداخلي
منا بحساب صدق االتساق الداخلي عن طريو حساب معامل االرتباط .بين البند والبعد
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جدول( :)6يبني صدق االتساق الداخلي
البنود
البند 1
البند2
البند3
البند4
البند5
البند6
البند7
البند8
البند9
البند10
البند11
البند12
البند13
البند14
البند15
البند16
البند17

معامل
االرتباط
*0.29
**0.07
*0.24
**0.32
*0.27
**0.42
**0.34
**0.32
**0.38
**0.42
**0.38
**0.37
*0.28
*0.27
**0.70
**0.34
**0.30

البنود
البند18
البند19
البند20
البند21
البند22
البند23
البند24
البند25
البند26
البند27
البند28
البند29
البند30
البند31
البند32
البند33
البند34

معامل
االرتباط
**0.36
**0.44
**0.30
*0.23
**0.30
*0.28
*0.26
**0.43
**0.41
**0.47
*0.23
*0.30
*0.29
*0.04
**0.23
*0.01
*0.45

البنود
البند35
البند36
البند37
البند38
البند39
البند40
البند41
البند42
البند43
البند44
البند45
البند46
البند47
البند48
البند49
البند50
البند51
البند52

معامل
االرتباط
*0.20
*0.05
**0.13
**0.55
*0.69
**0.67
**0.63
*0.49
**0.54
**0.78
**0.66
**0.66
**0.60
**0.69
**0.60
*0.61
**0.52
*0.67

* دال عند
0.05
** دال عند
0.01

من خالل الجدول نجد ا كل البنود مقبولة حيث كانت معامالت ارتباطها مي الدرجة الكلية دالة
مما يدل على صدق االستبيا .
*الصدق التمييزي
منا بحساب ال دق التمييزي عن طريو المقارنة الطرفية بين ال ئة األدنى واألعلى واعتماد
اختبار ت لعينتين مستقلتين بعد التأكد من مالئمتي اإلح ائية ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)7يبني الصدق التمييزي
المتقير

المجموعات

مدركات
لل

ول

االفترااية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

األسات ة ال ئة الدنيا

57.45 15

13.56

ال ئة العليا

81.32 15

5.85

ت

الداللة

0.000 10.23
دالة

يتضح من خالل الجدول اني توجد فروق ذات داللة إح ائية بين ال ئتين بمعنى ا االستبيا
لي درة تمييزية  ،ما يشير إلى تمتعي بال دق التمييزي
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-2-6الثبات
تم حساب ثبات االستبيا باستخدام طريقتين:
طريقة ألفا كرومباخ
تم حساب ثبات االستبيا عن طريو ال ا كرومباخ لمحاور االستبيا والجدول الموالي
يبين لنا معامل الثبات لمحاور االستبيا .
جدول ( :)8يبني ثبات االستبيان عن طريق ألفا كرومباخ
عدد البنود الفا كرومباخ
المحاور
0.70
المحور االول 28
0.67
المحور الثاني 24
الدرجة الكلية

يتضح من الجدول ا

52

0.74

يمة معامل ال ا كرومباخ مرت ي في الدرجة الكلية وكل محاور المقياس

مما يدل على ثبات المقياس.
طريقة التجزئة النصفية
باستخدام طريقة التجزئة الن

ية منا بحساب معامل الثبات

جدول ()9يبني ثبات االستبيان عن طريق التجزئة النصفية
معامل االرتباط

0.31

معادلة ت حيح الطول لسبيرما براو

0.47

من خالل الجدول نجد ا معامل االرتباط بلغ يمة0.31وبعدالت حيح بمعادلة ت حيح الطول
لسبيرما براو اصبح يساوي  0.47وهي يمة دالة ومتوسطة االرت اع ومن خالل اسلوب ال ا
كرومباخ والتجزئة الن

ية نجد ا االستبيا لي در من الثبات المقبول لتطبيقي.

-7األساليب اإلحصائية املستخدمة
تم استخدام مجموعة من األساليب اإلح ائية باالستعانة بالرزمة اإلح ائية للعلوم
االجتماعية ( )spss22Vحيث تم استخدام :اإلح اءات الوص ية من تكرارات نسب مئوية،
المتوسط الحسابي وك ا بع

األساليب االستداللية كتحليل التباين.

عرض ومناقشة النتائج
سيتم عري ومنا شة النتائج حسب التساؤالت المطروحة حيث كا :
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التساؤل األول :ما هي طبيعة مدركات اسات ة الجامعة لل

..... .

ول االفترااية

لإلجابة على ه ا التساؤل منا بتحليل استجابات افراد العينة وترتيب البنود وتحديد
مستوى كل بند بناء على المجاالت ال راية للبند والنتائج مواحة بالجدول التالي:
جدول( )10يبني تحليل االستجابات واستخراج البنود األكثر بروزا:
المتوسط مستوى

البند البنود

البند
ب 17تعمل ال

ول االفترااية على تحسين نوعية التعليم واالرتقاء بي

ب2

ارى ا التدريس بال

ب3

ارى ا التدريس بال

1.72

متوسط

1.72

متوسط

ول االفترااية يعد مخرجات تعليمية جيدة 1.72

متوسط

ول االفترااية يعد مقياسا لتطور التعليم

ادرة على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم
ب6

ول االفترااية يساهم في تحقيو افضل معايير جودة 1.70

التدريس بال

متوسط

التعليم
ب9

تساعد ال

1.67

متوسط

ول االفترااية في توظيف استراتيجيات تدريس حديثة

1.64

منخ

1.62

منخ

المعو ات التعليمية 1.61

منخ

ب 16اعتقد ا التعليم االفترااي افضل من التعليم التقليدي
ب 27اعتقد ا ال
ب 10ال

ول االفترااية تساعد على توفير الجهد والو ت

ول االفترااية تساهم في الحد من بع

الحالية
ب 14ارى ا ال

ول االفترااية لها ميزات ايجابية اكثر منها سلبية

ب 15التدريس بال

1.61

منخ

ول االفترااية يساهم في إكساباألستاذ العديد من 1.60

منخ

الخبرات
ول االفترااية الطالب على التواصل ببعضهم البع

ب 25تشجي ال

1.58

منخ

بأكثر فعالية
ب 12ال
ب8

ول االفترااية تعطي للمتعلم مساحة من الخ وصية

ارى ا

توسي استخدام ال

1.58

منخ

ول االفترااية يمهد لقيام جامعة 1.57

منخ

افترااية مستقبال
ب 11اعتقد ا ال
ب5

التدريس بال

ول االفترااية تنمي مهارات التعلم ال اتي لدى المتعلم 1.54

منخ

ول االفترااية يساعد في حل مشكلة نقص االسات ة 1.54

منخ

وزيادة إعداد الطلبة
ب 21تعمل ال

ول االفترااية على تنويي م ادر المعرفة واما افضل 1.54

استيعاب
522
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1.54

منخ

ب 18تعمل ال

ول االفترااية على إكساب المتعلمين مهارات عديدة

1.54

منخ

ول االفترااية ال روق ال ردية بين المتعلمين 1.52

منخ

1.57

منخ

ب 23اعتقد ا انتشار استخدام ه ا النمط من التعليم االلكتروني يرفي من 1.50

منخ

ول االفترااية تنمي مهارات الت كير العلمي

ب 28اري ا ال

ب 19يراعي التدريس بال
ب4

ول االفترااية يحاكي التدريس بال

التدريس بال

ول التقليدية

مستوى الت كير واإلبداع لدى الطلبة في الجامعة
ب7

التدريس بال

ول االفترااية يتطلب اسات ة لهم دراية بالتعليم 1.48

منخ

االلكتروني
ول االفترااية تساعد على إنشاء سجالت ر مية لتوثيو 1.48

ب 26اعتقد ا ال

منخ

مستوى تعلم الطالب
ب 22ال

ول االفترااية بيئات عبر اإلنترنت تمكن الطالب واألسات ة من 1.47

منخ

التواصل بشكل متزامن او غير متزامن
1.45

منخ

ب 20تحقو ال

ول االفترااية الت اعلية بين األسات ة والطالب

ب 24اعتقد ا التعليم االفترااي ليس افضل من التعليم التقليدي بل 1.45

منخ

مكمل لي
ب1

لدي دراية بم اهيم ال

ب 13تساعد ال

1.40

منخ

ول االفترااية

ول االفترااية على التدريب المستمر لألستاذ مما يساعد 1.31

منخ

على رفي األداء البيداغوجي

يتضح لنا من الجدول ا البنود البارزة التي كانت متوسطة المستوى تمثلت خاصة في
البنود (ب-17ب-2ب-3ب-6ب-9ب )16والتي تعلقت اساسا بأهمية ال

ول االفترااية وانها

معيار لجودة وتطور التعليم ومدخل لتطوير التدريس  ،اما با ي البنود فقد اشارت متوسطاتها
إلى المستوى المنخ

في حين كانت المدركات األ ل انخ ااا هي (ب،22ب،20ب، 24

ب،1ب ) 13وتعلقت في محتواها خ وصا في م هوم ال
بال

ول التقليدية ودورها في رفي األداء  ،حيث تدل النتائج اني على الرغم من إدراك األسات ة

المرت ي ألهمية ال
ال

ول االفترااية وم اهيمي ومقارنتي

ول االفترااية إال ا هناك غمواا وإدراكا منخ ضا لديهم لم هوم

ول والم اهيم المرتبطة بي .
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التساؤل الثاني :ما هو مستوى وطبيعة المعو ات التي تحول دو تطبيو ال

..... .

ول

االفترااية في الجامعة؟
أوال تحديد المجاالت االفتراضية المعوقات
المجال االفترااي للمقياس ( )72-24باعتبار ا عدد البنود هي (24بند) والبدائل هي3
بدائل وبالتالي فا مجاالت الحكم تكو كالتالي :منخ

(24ة  )40متوسط ( )57-41

مرت ي

() 72-58

ثانيا :حساب المتوسط الحسابي للدرجة الكلية
المتوسط الحسابي الكلي للمعو ات يساوي37.01:
يتضح لنا ا المتوسط الحسابي يقي في المجال ( )24-40وهو المجال المنخ

يعني ا افراد

العينة يتميزو بمستوى منخفض من المعوقات.
ثالثا :تحليل االستجابات
حيث تم ترتيب البنود بناء على متوسطاتها الحسابية وتحديد مستوى البند بناء على مجاالت
البند
جدول(:)11ترتيب استجابات أفراد العينة حول مدركاتهم ملعوقات التطبيق
المعو ات
البند

المتوسط المستوى

البنود

1.77

متوسط

ب 30تعود اغلب األسات ة على اساليب التدريس التقليدي

1.74

متوسط

1.71

متوسط

ب 37اعف تدفو االنترنيت من اهم المعو ات التي تحول دو انتشار 1.71

متوسط

ب31

لة الدورات التدريبية لألسات ة حول ال

ب34

لة خبرة األسات ة في التعامل مي نظام ال
ال

ول االفترااية
ول االفترااية

ول االفترااية

ب 38عدم توفر األجهزة والمعدات والبرمجيات الالزمة للتدريس 1.70
بال

متوسط

ول

ب 40عدم جاهزية الجامعة له ا النوع من التعليم

1.62

منخ

ب 41نقص التمويل ادى لعدم تطبيو التعليم االفترااي

1.57

منخ

ول االفترااية حال دو انتشارها

1.57

منخ

ب 42اعف البنى التحتية للجامعة ادى لعدم تطبيو التعليم االفترااي 1.55

منخ

1.54

منخ

1.54

منخ

ب 43ال نملك اي سياسات لحماية واعد البيانات وموا ي التعليم 1.54

منخ

ب 45حداثة ظهور ال

ب 39غياب المستحدثات التكنولوجية في الجامعة للتدريس بال
ب 52غياب نشر ثقافة التدريس ال

ول االفترااية

االفترااي
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1.54

منخ

ب 51اعف تشجيي الجامعة للتعليم بواسطة التكنولوجيا

1.54

منخ

ب 36عدم اإللمام الكافي لألستاذ بمهارات استخدام الحاسوب .1.50

منخ

ب 50انتشار الم اهيم الخاطئة عن ال

ول االفترااية

واالنترنيت
ب 33اعف درة الطالب على استخدام الحاسوب واالنترنيت

1.47

منخ

ب 47التخوف من الولوج لمثل ه ه التكنولوجيات الحديثة

1.45

منخ

1.45

منخ

1.44

منخ

1.42

منخ

ول 1.42

منخ

ب 48األفكار السلبية المسبقة حول نظام ال
ب 29عدم وعي األسات ة بأهمية ال

ول االفترااية

ول االفترااية

ب 46هناك صعوبة كبيرة في ت ميم بيئات ال

ول االفترااية

ب 32القناعة الكافية غير موجودة لدى األسات ة باستخدام ال
االفترااية

ب 49كثافة المنهج الدراسي بحيث يركز على الكم حد من استخدام 1.41
ال

منخ

ول االفترااية

ب 35الخوف من عدم استجابة الطلبة اتجاه ه ا النوع من التعليم
ب 44ال توجد استراتيجيات وااحة لالهتمام بالتدريس بال

1.37

منخ

ول 1.35

منخ

االفترااية

من خالل تحليل االستجابات نجد ا المعو ات التي حضيتبأعلى استجابة تمثلت خاصة
في البنود (ب-30ب-31ب-34ب-37ب )38وهي تعكس في محتواها التعود على النظام التقليدي
واعف االنترنت وغياب التجهيز والجاهزية والتمويل و لة الخبرة والتكوين اي انها معو ات
مادية تكوينية تنظيمية ،اما البنود األخرى فكانت في المستوى المنخ

وكانت بع

المعو ات األخيرةا ل ه ه البنود حيث ا حسب وجهة نظر األسات ة فا الت ميم وعدم توفر
القناعة والخوف من عدم تقبل الطلبة وغياب استراتيجيات ال تشكل عوائو ب ورة كبيرة اي
يمكن تجاوزها عكس العوائو السابقة .

التساؤل الثالث
هل لسنوات التدريس دور في مدركات اسات ة الجامعة لل

ول االفترااية وك ا معو ات

تطبيقها؟
لإلجابة على ه ا التساؤل منا بحساب ال روق حسب سنوات التدريس باستخدام تحليل
التباين األحادي والنتائج مواحة في الجدول التالي:
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جدول(:)12يبني الفروق يف التأثريات حسب سنوات التدريس
مجموع

درجة ح

المربعات
21.44

2

10.72

2119.54

67

31.63

المجموع

2140.98

69

بين المجموعات

24.01

2

12.00

2841.83

67

42.41

2865.84

69

بين المجموعات
المدركات داخل المجموعات

المعوقات داخل المجموعات
المجموع

متوسط المربعات F
0.33

الداللة
0.71
غ .دال

0.75 0.28
غدال

 من خالل الجدول نجد ا يمةFغير دالة ،مما يعني اني ال توجد فروق فيمدركات األساتذة للفصولاالفتراضية وال توجد فروق في المعوقات تبعا لمتغير سنوات التدريس.

مناقشة وتحليل النتائج
التساؤل األول
من خالل عري النتائج حسب استجابات العينة على البنود الخاصة بمدركات اسات ة
الجامعة لل

ول االفترااية دلت النتائج ا هناك تباينا في مدركات األسات ة حيث برزت

خاصة المدركات المتعلقة بأهمية ال

ول االفترااية وانها فعال تدل على التطور واحد ابواب

تحقيو الجودة التعليمية وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم فأغلبية افراد العينة ترى ا
التعليم االفترااي يحقو نوعا من األفضلية على التعليم التقليدي لقدرتي على تحسين اداء
الطلبة وزيادة فاعليتهم نحو التعلم وتعزيز النجاح في المجال الر مي ،كما اني ذلك النوع
الحديث من التعليم ال ي يقدم مجموعة من األدوات التعليمية المتطورة التي تستطيي ا تقدم
يمة مضافة على التعليم بالطرق التقليدية فهو يتسم بمزايا عديدة تشجي الطالب على
التح يل السريي وإ كساب القدرة على التعلم ال اتي .ف ي ظل الط رة االلكترونية التي
يشهدها العالم وخاصة وا الطالب حاليا يعتبر مستخدما بارعا للثورة المعلوماتية ،واظهرت
النتائج ا هناك غمواا لدى اغلب افراد العينة حول م هوم ال

ول االفترااية وماهيتي

وم اهيمي وكي ية تطبيقي اي رغم إدراكهم ألهميتي إال ا هناك تشوها في إدراك ماهيتي
وهي من الت ورات المهمة التي كا يجب ا تتوفر لديهم ،وحيث ا غياب ت ورات معينة او
تشوهها لدى فرد سيؤثر حتما في اتجاهي نحوها ودافعيتي وادائي لها وه ا ما يبرر العديد من
الممارسات وعدم اإل بال على ه ا النوع من ال

ول ،ويمكن ت سير ذلك بقياب التكوين

والتدريب واالهتمام بتكوين األسات ة في ه ا الجانب ماعدا بع
االهتمام العلمي ال ي ت راي طبيعة تخ ص األستاذ .
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وبالعودة إلى الدراسات السابقة ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية التي اشارت كما لنا
إلى ا ال

ول االفترااية تعمل على تحسين نوعية التعليم واالرتقاء بي إذ هي مقياس لتطور

التعليم ،وتت و ه ه النتيجة مي نتيجة كل من دراسة (منار بدر  )2010و(خليف )2009
(الزهراني )2009والتي توصلت نتائجهم الى تأييد استخدام ال

ول االفترااية في العملية

التعليمية لما لي من مميزات متعددة وفوائد كبيرة ،وترى افراد العينة ا التدريس بال

ول

يعمل على إعداد مخرجات تعليمية جيدة ادرة على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم.
فأهمية دمج تقنية ال

ول في التعليم لتحقيو األهداف تساعد على التقلب على المشكالت

التي يواجهها األسلوب التقليدي المتمثل في لة الت اعل بين المعلم والمتعلم الملل ،توفير
فرص التعلم ال اتي ،وخلو اإلبداع واالبتكار .كما ا نقص إدراك ماهية ال

ول االفترااية

وكي ية تطبيقها ينعكس وي سر صعوبة تطبيو ه ا النوع من التعليم وه ا ما يت و مي نتائج
دراسات سابقة مثل دراسة القريبي ( )2009ودراسة (القحطاني .)2016
ويمكن استش اف العديد من األسباب من خالل تناول المعو ات التي يرونها وبالتالي هي تكمل
وت سر ه ه الت ورات.
التساؤل الثاني
توصلت الدراسة إلى ا مستوى المعو ات التي تحول دو تطبيو ه ا النوع من
ال

ول كا منخ ضا وهو عكس التو عات التي ترى ا هناك معو ات كبيرة لتطبيو ه ا

النوع من ال

ول  ،فأغلب االستجابات كانت منخ ضة و ليل منها متوسط ومن خالل عري

النتائج حسب الدرجة الكلية واستجابات العينة على البنود الخاصة بمعو ات تطبيو ال

ول

االفترااية لدى اسات ة الجامعة دلت النتائج على ا هناك اختالفا في استجابة افراد عينة
الدراسة على عبارات ه ا المحور حيث ترى ا اهم واكبر ال عوبات التي تحول دو انتشار
ال

ول االفترااية هو اعف تدفو االنترنيت وبطء شبكات االت ال وانقطاعها

المستمر والنتيجة ه ه تدعمها دراسة ( (Sun et al 2008كو التدريس بال

ول االفترااية

يحتاج لسرعة تدفو انترنيت عالية وه ا ما ت تقر إليي الجامعة ،ك لك اعف البنى التحتية
للجامعة مما يعيو عملية التعلم بشكل جيد ،وه ا ما يت و مي دراسة (خليف  ( )2011ريتش
وآخرو  ) Rich-et- al2009ودراسة (شيليز  )shyles2002ودراسة(  (Walsh, Angela 2014والتي توصلت
نتائجهم إلى ا اهم صعوبات التدريس باستخدام ال

ول االفترااية في العملية التعليمية

بطء شبكة االت ال واعف البنى التحتية وانشقال المتعلمين ببرامج األلعاب والدردشة .
ك لك اعف تشجيي التعليم بواسطة التكنولوجيا بما يت و مي دراسة الموسى والمبارك
 2005ويعود لقلة تدريب األسات ة على استخدام ال

ول االفترااية حيث اني ال يوجد التدريب

الكافي لألسات ة على استخدام االنترنيت في التعليم وه ا يحول دو
التقنيات والبرمجيات في التعليم كال

استخدام مختلف

ول االفترااية  ،فاألستاذ ال ي لم يتلو تدريبا في
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ول واستخدام الوسائط االلكترونية من عمليات ت ميم ومتابعة العملية التعليمية

وإ تقا استخدام ه ه الوسائط مرورا بالت ميم المنهجي للمادة التعليمية وحتى اساليب
التقويم المتبعة يحول بين درتي على تطبيو ه ا النظام .وه ا ما يت و مي دراسة ( Rena M
 )Palloff and Keith Pratt 2013فقد اوصت بضرورة تطوير الدورات التدريبية عبر اإلنترنت ألعضاء
هيئة التدريس والطالب ،إاافة لتعود اغلب األسات ة على اساليب التدريس التقليدي راجي إلى
ا التعليم التقليدي يتحكم فيي األستاذ بشكل جيد كما ا ال

ول االفترااية تزيد من اعبائي

من مهام بيداغوجية وإدارية فال تترك لي الو ت الستخدام ال

ول االفترااية ،ايضا األسلوب

التقليدي يعتمد على التلقين إلي ال المعلومات للطالب وتقييد األسات ة بوسائل تعليمية
محددة دو االعتماد على وسائل ذات فعالية .
ك لك تظهر معو ات عدم جاهزية الجامعة وك لك األجهزة والمعدات والبرمجيات الالزمة
للتدريس بال

ول االفترااية غير متوفرة ونقص االت ال باالنترنيت إ لم نقل انعدامها في

العديد من الجامعات فالتدريس بال

ول بحاجة ألجهزة حديثة ومعدات متطورة تعتمد على

االنترنيت والمستحدثات التكنولوجية ،ه ا ما اكدتي دراسة (االسطل )2013التي اكدت ا اهم
ال عوبات التي تواجي تطبيو ه ه ال
التعامل مي ال

ول هي عدم توفر اعات مجهزة ،واعف إتقا مهارات

وف االفترااية.

وك لك لة خبرة األسات ة في التعامل مي نظام ال

ول االفترااية بسبب لة اهتمامي

به ا النوع من التعليم نظرا لنقص االهتمام من طرف المسؤولين وك ا لة اهتمام الجامعة
وعدم ت عيلي بعدم تسخير كل اإلمكانيات له ا النوع من التعليم
فقلة الخبرة لدى األسات ة راجي لقلة الدورات التدريبية والتكوينات الخاصة بمثل هك ا
انظمة في التعليم ونقص الوعي بأهمية ال

ول االفترااية ونقص التدريب في كي ية

التعامل مي التعليم االلكتروني.
اما المعو ات األ ل فهي ترتبط برف

الطلبة وكثافة المنهج والقناعة الكافية فهي تدل على

ا األسات ة يرو ا ه ه د ال تشكل معو ات كبيرة فهي ترتبط بالمجال التنظيمي وال ي
يمكن التحكم فيي اكثر وه ا ما تدعمي دراسات سابقة كدراسة (األسطل  . )2013ويمكن القول
ا األستاذ الجامعي يرى ا ا هم المعو ات تتعلو بالجوانب المادية اللوجيستية البنيوية وك ا
التكوينية اما الجوانب التنظيمية فهي ا لها صعوبة وعموما تشكل تلك الدرجة المتوسطة من
إدراك المعو ات داللة على اني يري بأني توجد معو ات تحول دو تطبيو ال

ول االفترااية

لكن بالرغم من وجودها يمكن ت ليلها باهتمام الجامعة به ا النوع من التعليم وت عيلي وذلك
بتسخير كل اإلمكانيات وزيادة وعي األستاذ وتوفير التدريب والتكوين المناسب حول المواوع
وزيادة االهتمام بال

ول االفترااية  ،إاافة لتحسين البنية الر مية للجامعات .
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التساؤل الثالث
دلت نتائج الدراسة على عدم وجود تباين بين األسات ة باختالف سنوات تدريسهم وه ا
يتوافو مي دراسة (اسماء بنت ناصر (( )2017القحطاني  )2010التي اكدت دراستهما على عدم
وجود فروق ذات داللة إح ائية تعزي للخبرة في التدريس في حين تختلف مي نتيجة القحطاني
( )2016التي اشارت إلى وجود فروق.
ويمكن ت سير ذلك إلى غياب سياسة تكوينية في ه ا المجال وا زيادة سنوات التدريس ال
ينعكس على زيادة الخبرة مي ه ا النوع من ال

ول خاصة في غياب التكوين النظري او

الممارسة التطبيقية فما هو متبي بالجامعات العالمية يشير إلى مسايرة رغبة األسات ة للتطلي
لما هو جديد لتطوير العملية التعليمية وتحويلها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والت اعل
وجعل المتعلم المحور الرئيسي للعملية التعليمية من خالل االرتقاء بمستوى األستاذ وتمكيني
من اكتساب المزيد من المعارف والمهارات والخبرات باعتماد التقنيات الحديثة و نم جة الدروس
التعليمية وتقديمها في صورة معيارية والتوظيف األمثل لتقنيات ال وت وال ورة والحركة وما
يت ل بها من وسائط متعددة وفائقة وم ادر تعلم الكترونية كال
لمعالجة بع

ول االفترااية  ،وك لك

المشكالت التربوية كال روق ال ردية والتسرب الدراسي  .وفي وا عنا وإ توفرت

ه ه النوايا والطموحات لدى اسات تنا فإ غياب التنظيم والتكوين والتطوير يحول دو ذلك.

خاتمة
من خالل عري وتحليل نتائج الدراسة يمكننا القول ا اسات ة الجامعة يدركو انظمة ال

ول

االفترااية كطريقة للتدريس لها فوائدها واهميتها في العملية التعليمية التعلمية وهي مقياس لتطور
التعليم وجودتي ،لكن يعانو من إدراك وااح له ا النوع من ال

ول والم اهيم المرتبطة بي وكي ية

تجسيده  ،و د اشارت النتائج ا هناك عدة معو ات وعديد من ال عوبات تحول دو تطبيقي له ا اليزال
لديهم بع

التردد في استخدامي وه ا يعود حسب رايهم لضعف األنترنيت في الجامعات واعف البنى

التحتية والتخوف من الولوج للتعليم االفترااي وبع
الدراسة يمكن القول ا ال

المعو ات التكوينية والتنظيمية  ،وفي ختام ه ه

ول االفترااية اصبحت وا ي وااحت الحاجة إليها ملحة خاصة في ظل

الظروف الراهنة ،ه ا ما يحتم على الجامعات وا

تبدا بإدماجي شيئا فشيئا مي تحديد سياسة

وإستراتيجية وااحة في ه ا الشأ تتناول جوانب مادية وتكوينية وتدريبية وتشجيعية وتنظيمية
لزيادة االستخدام األمثل للشبكات الر مية وتوفير الدعم ال ني واإلداري والبنى التحتية وت ليل
ال عوبات واستثمار التكنولوجيا التعليمية في نطا اتها الواسعة واالستقالل اإليجابي لألنترنيت .من
اجل تشجيي اعضاء هيئة التدريس والطلبة على استعمال ه ه األنظمة ،السيما في ظل العالم الجديد
ال ي ي ري العديد من التحديات خاصة فيما يخص مواكبة التطورات السريعة الحاصلة في مجال
تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها،
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توصيات ومقرتحات
* توسيي نطاق التعليم بنظام ال

ول االفترااية في التعليم العالي من خالل توفير

المستلزمات المادية والبشرية والتنظيمية
* تكثيف الدورات التدريبية لزيادة الوعي بأهمية ال

ول االفترااية ودورها في العملية

التعليمية وطرق استخدامها
* تشجيي العمل في المستقبل بدمج التقنيات الحديثة في التدريس العادي للتمهيد للوصول
للتعليم االفترااي
* توعية المجتمي الجامعي بأهمية ه ا األسلوب واني ليس بديال للتدريس المعتاد بلداعم لي
* توعية صانعي القرار بأهمية االست ادة من ه ه التقنية وما ستوفره لنا من إمكانات غير
مكل ة وما د تمنحي لنا من نتائج تعليمية جيدة وخ وصا من خالل تجاوز إشكاالت الحضور
المكاني والتواجد الزماني والكل ة المادية.
* البدء بخطوات عملية تطبيقية في الجامعات ومراكز البحوث له ه التقنية
* توجيي طالب الدراسات العليا للبحث في مواايي التعليم االلكتروني
* تشجيي وتوعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعات لالست ادة من تقنية ال

ول

االفترااية وذلك لتسهيل وتحسين الممارسات التعليمية وتقوية االتجاه اإليجابي نحو
توظيف تقنية ال

ول االفترااية.
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