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 قال اهللا تعالى

َن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرتُۡم َألَِزیَدنَُّكمۖۡ  َوإِذۡ ﴿   ﴾تَأَذَّ

من لم یشكر الناس لم یشكر : "وقال الرسول األكرم صلى اهللا علیه وسلم

  "اهللا

الحمد هللا ذي المن والفضل واإلحسان حمدا یلیق بجالله وعظمته وصل 

  -علیه الصالة والسالم –اللهم على خاتم الرسل 

  الشكر لألستاذ المشرف على هذه المذكرة یسعدنا أن نتقدم بجزیل 

  "حیتامة العید"

لحسن تعامله وكرم أخالقه وسعة صدره، لقد كان لكل ما قدمه أبلغ األثر 

  اهللا عمله هذا في موازین حسناته في هذه الرسالة، وجعل

  

  

  
 

 



 

 وأهله  المصطفى

 

 إلى  ...لي العلم طريق ليمهد

 العزيز

 العطف نبعإلى    ...وآساتيأفراحي  

 غاليتي

 ..قـلوبنا في البسمة

 ،امالأميرةالهام،أسماء،: قـلبي

  جابر

 .هديل وأختي عمتي

  عبدا هللا سمر، ،أماني

 ناريمان

  ...علي لفضلا  لهما كان

 ...من نسيهم قـلمي وتذكرهم قـلبي  

دنيا

  

  داءــــــــإه

المصطفى الحبيب على الصالة وكفى هللا والحمد اهللا بسم

 انتظرتها... حلمت   لطالماة  لحظ

 ...فصولها اكتملت حكاية في

 ...اغزله في التألق انتهى وخيوط

ليمهد ...دربي عناألشواك    حصد منإلى    هذا جهدي

العزيز أبي الكون في رجل واعز أعظم

أفراحي    تشاركني منإلى    ...بدعائها صالتها في 

غاليتيأمي    حياتي في ابتسامة أجمل والحنان

البسمة يزرع كان الذي الطاهرة جدي روح إلى

قـلبي على الغاليين إخوتي البريئة والنفوس الرقيقة

جابر الغالي أخي ...الوحيد سندي إلى

 ريا ،أميرام...الكتكوتان    إلى

عمتي ابنة إلى ...وأعمامي وخاالتي وعماتي جدتي

أماني مهدي، ياسمين، مالك،.. .أعمامي بنات

ناريمان ... أميالتي لم تلدها  أختي    إلى

كان من وكل أساتذتي جميع إلى  ...صديقـاتي

من نسيهم قـلمي وتذكرهم قـلبي    إلى

دنيا          

  

 

بسم

جهدي ثمرة اهدي

 ساندتني من إلى

إلى

الرقيقة القـلوب إلى

جدتي إلى

بنات إلى

صديقـاتي  كل  إلى

  

  

  



 

 الشكر واجب علي له كان

 ربياني كما ارحمهما رب وقـل

 بوحنة"الغالية   والدتي إلى... 

 .والعافية الصحة

 لي ليمهد دربي في األشواك

 فسيح وأسكنه اهللا رحمه" العزيز

 .جناته فسيح وأسكنهما

 ".أسامة"العزيز   أخي إلى... بسمته

العائلة   وكتكوت" بشرى"و" أسماء

 .بي إقبالي

أمي   تنجبها لم التي وأختي" 

  ."...عماتي"و" خاالتي

 ".أساتذتي"و" يصديقـات

  ...قـلبي

  روميساء

  

 اإلهداء

كان لمن ألقدم اليوم هذا في قدرني الذي هللا والحمد

 واإلهداء

وقـل الرحمة من الذل جناح لهما واخفض" رب   فيهما

 "صغيرا

... النجاح وسر الطيبة منبع إلى... واألمل والتفـاؤل

الصحة ثوب وألبسها عمرها في وأطال اهللا هاحفظ" فتيحة

األشواك حصد من إلى... سعادة لحظة لنا ليقدم أنامله

العزيز عبد" أبي   روح إلى... فخر بكل اسمه أحمل

 .جناته

وأسكنهما اهللا رحمهما" أحمد"وعمي  " مبارك"جدي   

بسمته في السعادة وأعيش عينيه في والحياة األمل

أسماء" شيماء"إخوتي   إلى... ومحبة قوة أكتسب

  "محمد"

يخط... ساندتني بادعاء والوفـاءإلى روح لطالما  

" جدتي"إلى  ... البريئة والنفوس والرقيقة الطاهرة

خاالتي"إلى  "... األعمام"و" األخوال"كل   إلى"... سارة

صديقـات"ولم تسعهم مذكرتي إلى  ذاكرتيكل من سعتهم  

قـلبي وتذكرهم قـلمي نسيهمكل من   إلى

 

روميساء            

  

 

والحمد اهللا بسم

فيهما قـال من إلى

والتفـاؤل الصبر ينبوع إلى

فتيحة

أنامله كلت من إلى

أحمل من إلى... طريقي

 روح إلى

األمل أرى من إلى

أكتسب بوجودهم من إلى

الطاهرة القـلوب إلى

سارة"

كل من سعتهم   إلى
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  :ملخص الدراسة

اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني في ظل جائحة  اءت هذه الدراسة تحت عنوانج

  .كورونا

وقد هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو التعلیم االلكتروني أثناء هذه الفترة 

: التي شهدها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، ومن اجل ذلك تم االعتماد على الفرضیة الرئیسیة التالیة

اتجاهات إیجابیة لدى الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني خالل جائحة كورونا، وتندرج ضمنها  توجد

  :فرضیتان جزئیتان على النحو التالي

  .یساهم التعلیم االلكتروني في تسهیل العملیة التعلیمیة لدى الطالب الجامعي - 

  . طالب الجامعيیساهم التعلیم االلكتروني في زیادة التحصیل العلمي لدى ال - 

حیث قمنا بدراسة میدانیة على طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة محمد الصدیق بن 

 ووقع اختیارنا على مجموعة طلبة السنة الثانیة ماستر علم اجتماع التربیة  -قطب تاسوست- یحي جیجل 

ض اختبار صحة فرضیات طالب، وبغر  51وهذا ما یعرف بأسلوب المسح الشامل ،وقد بلغ عددهم 

الدراسة اعتمدنا على االستمارة والمالحظة البسیطة والوثائق والسجالت كأدوات لجمع البیانات، واعتمدنا 

 إحصائیاتعلى المنهج الوصفي التحلیلي، كما اعتمدنا على أسلوب التحلیل الكمي والكیفي لمعالجة 

  :ةوبیانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالی

  .توجد اتجاهات إیجابیة لدى الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني خالل جائحة كورونا - 

  .ال یساهم التعلیم االلكتروني في تسهیل العملیة التعلیمیة لدى الطالب الجامعي - 

  .یساهم التعلیم االلكتروني في زیادة التحصیل العلمي لدى الطالب الجامعي - 

  .ي، جائحة كوروناالتعلیم اإللكترون ،الطالب الجامعي، تجاهاتاال: الكلمات المفتاحیة

  

  



 ملخص الدراسة

 

 

Abstract 

The study was titled attitudes of students towards e- learning in during of corona 

pandemic  

It aimed to recognise the attitudes of university students during this period while we 

witness and suffer from the crisis of the infectious disease; covid19.  

Thus, we may rely on the main hypothesis that states there is positive attitudes towards 

e learning among university students during the corona pandemic, this latter includes two 

hypothesizes as it follows: 

E learning help to facilitate the educational process of university students. 

E learning contributes to increasing the educational attainment of university students . 

Where we conducted practical study social science students at university of Mohamed 

siddik ben yahia jijel-university pole tassousst-, we chose for the comprehensive survey 51 

students from the second year master degree, field of sociology education, for the purpose 

testing the validity of hypothesis; we focused on the layout, typical observation documents 

and registers as tools to collect data ,we relied on the descriptive analytical method , and we 

also takeinto consideration the method of quantitative and qualitative analysis to treat the 

statistics and data of the study. 

The study reached the following results: 

-there are positive trends among university students towards e learning during the corona 

pandemic. 

-E learning does not contribute to facilitate the educational process for the university student . 

-E learning contributes to increase the educational attainment of university students. 

 

Key words: attitudes, university students, E learning, corona pandemic. 

 



   

 

 مقدمــــة



 مقدمة

 

 أ 
 

ي ذونمو المعرفة بمعدالت سریعة، والفي ظل التغیرات التي طرأت على العالم في العصر الحالي 

المجاالت أصبح العالم یعیش ثورة علمیة نتج عن ثورة المعلومات واالنفجار المعرفي في مختلف 

وتكنولوجیة كبیرة كان لها تأثیر على مختلف جوانب الحیاة، خاصة في مجال التعلیم حیث أصبح یعتمد 

أصبح یعتمد على وسائل تكنولوجیة متطورة والتي  على تقنیات حدیثة ومتطورة لم یشهدها من قبل، كما

كما انه صار ملزما ومطالبا بالبحث عن أسالیب ونماذج ,التعلم كان لها دور أساسي في تطویر عملیة 

في  ما حدث اوهذ، من التحدیات وكذا المشكالت التي تواجه المجتمعات تعلیمیة جدیدة لمواجهة العدید

االعتماد  إلىزادت الحاجة  إذ، جائحة كورونا التي عرفها العالم ككل أزمةانتشار  أثناءاآلونة األخیرة 

بسبب االنتشار  أشهر ةئط التكنولوجیة كأساس في العملیة التعلیمیة بعد ما عرفت توقف دام عدعلى الوسا

تبنت الجامعة الجزائریة نظام التعلیم اإللكتروني كبدیل للنظام التقلیدي و الحضوري  ذإ، الواسع للجائحة

التدریب للطالب في أي وقت  أوویعرف التعلیم اإللكتروني انه منظومة تعلیمیة لتقدیم البرامج التعلیمیة ,

البرید اإللكتروني واجهزة ,األنترنت (وفي أي مكان باستخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت التفاعلیة مثل 

كما یعد من الوسائل التي تساعد على تطویر العملیة التعلیمیة وتحویلها من طور ، )الحاسوب وغیرها 

  .اإلبداعطور  إلىالتلقین 

ه الدراسة من اجل التعرف على اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم اإللكتروني في ذوقد جاءت ه    

ظل جائحة كورونا من خالل معرفة مساهمته في تسهیل العملیة التعلیمیة وزیادة التحصیل العلمي لدى 

التربیة، وقد تم استر علم اجتماع مكنموذج طلبة السنة الثانیة  ناوأخذه الفترة، ذه أثناءالطالب الجامعي 

االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتبر األنسب لدراستنا، كما قمنا باستخدام 

لمسح اواعتمدنا على أسلوب  ،ق والسجالت كأدوات لجمع البیاناتالمالحظة البسیطة واالستمارة والوثائ

  .اجتماع التربیة كنموذجالشامل حیث قمنا بأخذ طلبة السنة الثانیة ماستر علم 

  :وجاءت الدراسة في ستة فصول تناولت مختلف العناصر األساسیة للدراسة والتي جاءت كما یلي 

تناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة، حیث یقدم بالتفصیل مختلف المعطیات : الفصل األول

 الدراسة، فرضیات إشكالیةد الفصل التي بنیت علیها الدراسة في شقها النظري، وفي هذا اإلطار یحد

  .الدراسة، أهمیة الدراسة والدراسات السابقة أهدافالدراسة، أسباب اختیر الموضوع،  الدراسة، مفاهیم



 مقدمة

 

 ب 
 

في حین أن الفصل الثاني تناول اتجاهات الطالب الجامعي إذ تطرقنا إلى خصائص االتجاه،      

االتجاه، الطالب الجامعي وتخصصه وطرق قیاس التجاه، مراحل تكوین اوظائف االتجاه، مكونات 

  .االتجاه

وقد تناول الفصل الثالث التعلیم االلكتروني وجائحة كورونا حیث تطرقنا إلى نشأة التعلیم اإللكتروني     

 ومراحله، وخصائص التعلیم اإللكتروني وأنواعه، وأهمیة التعلیم اإللكتروني وأهدافه، إیجابیات وسلبیات

لتطور، أعراض وطرق الوقایة والتعلیم اإللكتروني في ظل الكتروني، جائحة كورونا النشأة و التعلیم اإل

  .جائحة كورونا في الجزائر

الشق األول تناول : في حین تناول الفصل الرابع النظریات المفسرة للدراسة وجاء على شقین

المعرفیة، نظریة التعلم االجتماعي،  النظریات المفسرة لالتجاهات والمتمثلة في النظریة السلوكیة، النظریة

أما الشق الثاني فقد تناول نظریات التعلیم اإللكتروني والمتمثلة في النظریة . ونظریة التحلیل النفسي

  .السلوكیة، النظریة المعرفیة والنظریة االجتماعیة التربویة التكنولوجیة

اولنا فیه مجاالت الدراسة، مجتمع وقد تناول الفصل الخامس اإلجراءات المنهجیة للدراسة حیث تن

  .وعینة الدراسة، المنهج المستخدم، أدوات جمع البیانات وأسالیب التحلیل

والفصل األخیر تضمن عرض ومناقشة النتائج وتفسیرها وتحلیلها سوسیولوجیا في ضوء 

ض التوصیات الفرضیات، وفي ضوء الدراسات السابقة وكذا النظریات، وأنهینا دراستنا بخالصة عامة وبع

 .ت بها الباحثتانمنطالقا من نتائج الدراسة التي قاواالقتراحات ا
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    إشكالیة الدراسة: أوال

االجتماعیة، االقتصادیة، األخیرة عدة تغیرات في العدید من المجاالت لقد شهد العالم في اآلونة 

في  ، والمتمثلة2020وبدایة سنة  2019التي ضربت العالم أواخر سنة  األزمةوالتعلیمیة نتیجة  السیاسیة

عرف باسم فیروس  ، والذي2019ظهور فیروس مستجد في مدینة ووهان الصینیة شهر دیسمبر 

یعد من بین أكثر  الجزائر، حیثلینتشر فیما بعد في باقي دول العالم بما فیها  )19كوفید(كورونا

 انتقاله وسرعة  للغموض المحیط حوله وكیفیة لم، نظرااالعنشرت الرعب في  الفتاكة، التيالفیروسات 

  .انتشاره

العدید من اإلجراءات والقرارات  اتخاذ إلىا الوضع عكفت العدید من الدول ومنها الجزائر أمام هذ

السالمة والصحة العامة  على انتشاره، والحفاظهذا الوباء والسعي بشكل جاد لمنع  الهادفة، الحتواء

یتضمن  2020مارس ة على تبني بروتوكول صحي منذ شهر حیث حرصت الحكومة الجزائری للمواطنین،

به، عدد اإلصابات المؤكدة  الفیروس، وتقلیلمن شأنها محاصرة انتشار هذا  اإلجراءات، التيجملة من 

  .القطاعات، كالتربیة والتعلیم العاليالصحي وتعلیق نشاط العدید من  جركالح

 الدراسة لتعلیق نظرا أشهر، سبعة حوالي دامت التعلیم عن انقطاع فترة أطول الجزائر شهدت

 التعلیمي الشأن على بالقائمین دفع ما وهذا العامة، السالمة على حفاظا والجامعات المدارس وغلق

 الحاصل التأخر وتدارك الوضع، لهذا حل إلیجاد العالي التعلیم فیها بما التعلیمیة األطوار كل في والتربوي

 .التعلیمیة العملیة استمراریة وضمان الدراسیة السنة استئناف في

 للتعلیم مؤقت كبدیل االلكتروني، التعلیم بتبني العلمي والبحث العالي التعلیم رةاوز  فقامت

 تعلم من الطلبة یمكن االلكتروني التعلیم كون الوقت، طوال وایجابیا فعاال المتعلم إلبقاء وذلك الحضوري

 اللجوء دون إنهائها لضمان الجامعیة السنة استئناف في الحاصل التأخر وتدارك یریدون ووقتما یریدون ما

 .بیضاء لسنة

 أن الجزائریة الجامعة والمعلومات،استطاعت االتصال تقنیات مجال في الحاصل للتطور ونظرا

 ،مودل الرقمیة التعلیمیة كالمنصة التعلیمیة العملیة في االلكترونیة والتطبیقات المواقع بعض توظف

 للطلبة التعلیمي المحتوى تقدیم غایتها والتي Google meetو zoom كالزوم األخرى التطبیقات وبعض
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 اتصال على والبقاء أساتذتهم مع التفاعل وكذا علیها واالطالع إلیها الولوج علیهم تسهل سلسة بطریقة

 .معهم دائم

 أنه على االلكتروني التعلیم إلى الیوم العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة تنظر ىالمسع هذا ضمن

 الجامعي، التعلیم على المتزاید اإلقبال مقدمتها في عدیدة تحدیات لمواجهة األنسب االستراتیجي الخیار

  نحو والتوجه الجامعي التعلیم فلسفة في روالتغی مرنة تعلم  أنماط خالل منالتعلیم  توفیر إلى والحاجة

 في الراهنة الظروف مع التكیف وحتمیة،االلكترونیة الشبكات  طریق عن التشاركي والتعلم الذاتي التعلم

 ).19 كوفید( كورونا فیروس نتشارا ظل

 بالجزائر،خاصة الجامعي  لتعلیما  منظومة في  التدریس أنواع من كنوع االلكتروني لتعلیما رفظه

 والتكیف التعلم  من الطلبة  تمكین على قادرة بیئة دعائم اءسإر  تستلزم  االلكتروني التعلیم  ممارسة وأن

 یمكن  التي  العقبات على ،والتغلبنحو فعال  على التعلیم نمط في الحاصل للتغیر الواقع،واالستجابة مع

 بالجامعة االلكتروني  التعلیم نجاح أن االلكتروني،كما التعلیم إلى الحضوري التعلیم من االنتقال تعیق أن

 والظروف إلمكانیاتل اك وتوفیر، التعلیم من النوع  اذله الجامعة جاهزیة مدى على  یتوقف الجزائریة

  هذا لمثل  الالزمة مهاراتللامتالكهم  ومدى والطلبة الجامعي التدریس هیئة أعضاء استعداد إلنجاحه،وكذا

 .التعلیم من النوع

  التعلیم نحو الجامعي الطالب اتجاهات معرفة محاولة  إلى هذه، دراستنا في دفعنا ما وهذا

 على اإلجابة إلى الدراسة هذه تسعى األساس هذا وعلى ،)19كوفید( كورونا جائحة ظل في  االلكتروني

 :   التاليي الرئیس التساؤل

 كورونا؟ جائحة ظل في االلكتروني التعلیم نحو الجامعي الطالب اتجاهات هي ــما

 :التالیین الفرعیین التساؤلین تحته ویندرج

 الجامعي؟ الطالب ىلد التعلیمیة العملیة تسهیل في اإللكتروني التعلیم یساهم هل/ 1

  الجامعي؟ الطالب  لدى العلمي التحصیل زیادة في االلكتروني التعلیم یساهم هل/ 2
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  :ثانیا فرضیات الدراسة

  :الفرضیة األساسیة

  .الجامعي نحو التعلیم االلكتروني خالل جائحة كوروناجد اتجاهات إیجابیة لدى الطالب تو 

  :الفرضیات الفرعیة

  .یة التعلیمیة لدى الطالب الجامعيفي تسهیل العمل یساهم التعلیم االلكتروني

   .العلمي لدى الطالب الجامعيیساهم التعلیم االلكتروني في زیادة التحصیل 

  تحدید مفاهیم الدراسة: ثالثا

  االتجاه

تعددت تعریفات االتجاه بسبب الخلفیة النظریة التي یسند إلیها كل باحث، فهناك من یعرفه من   

ناحیة اجتماعیة، وهناك من یعرفه من ناحیة نفسیة، إذ تعتبر االتجاهات مساحات مشتركة بین علم النفس 

  .ثم نقدم تعریفا إجرائیا له قوم بتقدیم أهم التعاریف لالتجاهاتوفیما یلي سناالجتماعي، 

  :االتجاه لغة

  1.ورد في معجم الوجیز أن االتجاهات مشتقة من الفعل اتجه، بمعنى حذا حذوه، وسار على طریقته

  :اصطالحا

سواءا كان رأیا أو  هي موقف أو میل راسخ نسبیا" altitude"ورد في معجم علم النفس والتربیة االتجاه

  .2اهتماما أو غرضا یرتبط بتأهب الستجابة ما

عرف على أتنه مجموعة استجابات الفرد بالرفض أو القبول إزاء قضیة أو موضوع جدلي معین أي أن  - 

  .3االتجاه هو تعبیر عن الموقف أو االعتقاد

                                                           
  .16، ص2005، معجم الوجیزمجدي محمد،  1

  .17، ص1984، الهیئة العامة لشؤون المطابع األسریة، الجزء األول، مصر، معجم علم النفس والتربیةعبد العزیز السید،  2

  .39، ص 2011 ،)األردن(دار المسیر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان  موسوعة المصطلحات التربویة،محمد السید علي،  3
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بیئة أو بعیدا عنها متأثرا في بأنه میل الفرد الذي ینحو سلوكه تجاه بعض عناصر ال" بوجاردس" عرفه - 

  1.ذلك بالمعاییر الموجبة أو السالبة تبعا لقربة من هذه أو بعده عنها

بأنه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي أو النفسي، تنظم من خالل خبر،  alport" الیوت" عرفه  - 

ضوعات والمواقف التي الشخص وتكون ذات تأثیر توجیهي أو دینامیكي على استجابة الفرد لجمیع المو 

  2.تستثمر هذه االستجابة

  :التعریف اإلجرائي

شخص،  ءخبرة الفرد، یظهر على شكل ردود أو استجابات إزا مكتسب مناالتجاه هو استعداد نفسي  - 

  .أو مجموعة أشخاص، أو موضوع، أو قضیة معینة

  :الطالب الجامعي

الجامعة نحو التعلیم االلكتروني في ظل جائحة كورونا اتجاهات طلبة " نحاول في هذه الدراسة معرفة  - 

  .وفیما یلي سنحاول عرض تعاریف لمصطلح الطلبة الجامعین ثم نقدم تعریفا إجرائیا له

  :غةل

سأل بإلحاح ما یعتبره حقا له، : طالب مطالب وطالبا، فهو مطالب، والمفعول مطالب، طالب بالشيء" - 

  3.نصیبهطلب منه أن یمنحه : طالبة بنصیحة

  :اصطالحا

تطلق لفظة طالب على كل متعلم مسجل في معهد عالي أو جامعة أو كلیة على عكس كلیة تلمیذ التي  - 

، "طالب علوم"و" طالب جامعي" تطلق على المتعلم في صفوف مرحلة التعلیم األساسي، لذلك یقال

  .4"تلمیذ ابتدائي" وٕانما یقال " تلمیذ آداب" وال یقال " وطالب ریاضیات"

                                                           
، ص 1987خلیل الخلیلي، منشورات مركز البحث والتطویر التربوي، األردن، : ترمفهوم االتجاه وتعلیم العلوم، روبرت شریفلي،  1

59.  

  .112، ص 2011، ) األردن(متغیر للنشر والتوزیع، عمان ال م النفس المدرسي،علدیة عجور، أمال البكري ونا 2

  .959، ص 2003، )لبنان(دار العلم للمالیین، بیروت الرائد معجم الفبائي في اللغة العربیة واإلعالم،مسعود جبران،  3

  .905، ص 2005، دار النهضة العربیة، لبنان، ، معجم مصطلحات التربیة والتعلیمجرجس میشال جرجس 4



 اإلطار المفاهیمي للدراسة     :الفصل األول

 

8 
 

  1.عرف بأنه من أنهى المرحلة الثانویة بنجاح ثم التحق بالجامعة وبدأ احتكاكه بالمناخ الجامعي - 

والمهنیة ویأتي إلى الجامعة عامال  األكادیمیةبأنه الفرد الذي اختار مواصلة الدراسة  إبراهیمعرفه محمد  - 

والجامعة من المفروض أن تحضره معه جملة من القیم وتوجیهات صقلتها المؤسسات التربویة األخرى، 

  2.إلى الحیاة األخرى

  :اإلجرائيالتعریف 

 والتحقالطالب الجامعي هو الفرد األساسي في المؤسسة الجامعیة لذلك انتقل من مرحلة الثانویة  - 

  .بالجامعة لمزاولة دراسته تبعا لتخص معین یدرسه بغیة تحیق أهداف في حیاته العملیة

  :التعلیم اإللكتروني

فمعظم المحاوالت " لیس هناك اتفاق كامل حول تحدید مفهوم شامل لمصطلح التعلیم االلكتروني  

واالجتهادات التي قضت بتعریفه نظرا كل منها للتعلیم االلكتروني في زاویة مختلفة حسب طبیعة االهتمام 

  .والتخصص ولذلك نحاول تقدیم رؤى مختلفة لهذا المصطلح ثم تقدیم تعریف إجرائي له

یقصد بالتعلیم اإللكتروني استخدم التكنولوجیا الحدیثة التي تعتمد أساسا على المهارات الالزمة للتعامل  - 

للتفاعل بین الطالب واألساتذة إلكترونیا دون القید بحدود الزمان  Internetمع شبكة المعلومات الدولیة 

  3.والمكان

كما یعرف بأنه استخدم التكنولوجیا بجمیع أنواعها في إیصال المعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكبر  - 

 asynchronesود یكون غیر متزامنا من  synchronesفائدة، وقد یكون هذا التعلم تعلما فوریا متزامنا 

  4.داخل الفصل الدراسي أو خارجه

                                                           
  .162، ص 2002، دار الفكر العربي، مصر، قضایا المجتمع العربي في عصر المعلوماتمختار عبد الجواد السید،  1

  .223، 222، ص 2003دار مجدالوي، عمان،  دور التربیة في مستقبل الوطن العربي،محمد إبراهیم،  2

، ص 2013 ،)األردن(، عمان والتوزیعي العلمیة للنشر ر ، دار الیازو المفتوحالتعلیم عن بعد والتعلیم طارق عبد الرؤوف عامر،  

175.3  

، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر، التعلم االلكتروني الرقميحسن البائع محمد عبد العاطي والسید عبد الموالي  السید أبو خطوة،  4

  .22، ص2009
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قنیات االتصال والمعلومات في النشاطات المطلوبة لعملیة عرفه العابدي بأنه عبارة عن استخدام ت - 

  .1للمستفیدین بل تتعدى ذلك لتشمل جمیع الخطوات واإلجراءات من إدارة

ولما تقدمه هذه الشبكة من خدمات أصبح  لالنترنتالواضح  لالنتشارومتابعة لعملیة التعلم ونظرا  - 

  2.لوسائل المبنیة على تقنیاتهاالتعلیم االلكتروني مرتبطا ارتباطا وثیقا بها وبا

كما یعرف التعلیم االلكتروني على أنه التعلیم بالوسائل االلكترونیة، حیث یشیر إلى استخدام الویب  - 

والتطبیقات التكنولوجیة الجدیدة، فیستخدم التعلیم االلكتروني في برامج التعلیم الوطنیة، وبرامج التعلیم 

  .3...العالي وبرامج التعلیم المستمر

  :التعریف اإلجرائي

، وبرامج، وأنترنتالتعلیم االلكتروني هو كل تعلیم یعتمد على آلیات االتصال الحدیثة من حاسب آلي، 

  .ومكتبات إلكترونیة، بغیة التفاعل بین الطالب واألساتذة دون التقید بحدود الزمان المكان

  : یروس كورناف

كورونا هي مجموعة كبیرة من الفیروسات التي تصیب اإلنسان والحیوان بأعراض تنفسیة نزالت البرد  - 

، وهي ساللة جدیدة الوخیمةالعادیة، واألعراض تتراوح بین أعراض بسیطة إلى المتالزمة التنفسیة الحادة 

الرئوي في مدینة ووهان من فیروس كورونا تم التعرف علیها ألول مرة في مجموعة من حاالت االلتهاب 

  4.الصینیة

التي قد تسبب المرض للحیوان، ومن المعروف أن  الفیروساتفیروسات كورونا هي فصیلة كبیرة من  - 

عددا من الفیروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدو بالجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت 

                                                           
  .14، ص2010، دار جلیس الزمان، األردن علم االلكتروني، اتجاهات طلبة الجامعة نحو التهیثم فهیم صوان 1

  .14صمرجع سابق، هیثم فهیم صوان،  2
3Said Ahmed Benraouane , Guide pratique de e-learning, Paris, 2011, p4. 

  .17 16ص ص  ،2020 ، دار الكتاب الثقافي،، األردن والعالم وفیروس كورونا المستجدمحمد سعید أحمد بني عیاش 4
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تالزمة الشرق األوسط التنفسیة والمتالزمة الحادة البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخاصة مثل م

  .1الوخیمة

عرفته منظمة الصحة العالمیة بأنه من فصیلة فیروسات كورونا تتسبب لدى البشر في حاالت عدوى  - 

للجهاز التنفسي، حدة العدوى تبدأ من نزالت البرد إلى أمراض أشد مثل متالزمة سارس، ویمكن انتقال 

- 19ناطق ذات الطقس الحار والرطب، هناك ارتباط جیني بین كوفید الفیروس في جمیع الم

  2.مختلفان لكنهما- وفیروسسارس

وهو فیروس ظهر حدیثا ) 2 سارس- كورونافیروس ( 2عرف بأنه الفیروس الحاد الوخیم من النوع  - 

لجیني ، ویشیر التسلسل ا2019) دیسمبر/ (اكتشف ألول مرة في مدینة ووهان بالصین، في كانون األول

للفیروس إلى أنه أحد فیروسات بیتا كورونا الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بفیروس سارس، وعلى سبیل التعریف 

المصحوبة بأعراض هي شخص ظهرت علیه عالمات وأعراض توحي بإصابته  19-فإن حالة كوفید 

  19.3- بكوفید

  :التعریف اإلجرائي

جدیدة من فیروسات كورونا، تصیب كل من  ساللة هو- 19- بكوفید فیروس كورونا أو ما یعرف  - 

اإلنسان والحیوان بمشكالت في الجهاز التنفسي مما یؤدي إلى ظهور أعراض تنفسیة حادة، كما أنه ینتقل 

  .في كل حاالت الطقس، وتبین أنه یرتبط جینیا بفیروس سارس

  أسباب اختیار الموضوع: رابعا

  :وتتمثل في: الذاتیة األسباب- 1

  .الموضوع بمجال تخصصنا وهو علم اجتماع التربیة ارتباطا هذا - 

  .الرغبة الذاتیة والمیول الشخصي لتناول هذا الموضوع - 

                                                           
، 2020للشرق المتوسط،  اإلقلیميالنسخة األولى، المكتب  ، COVIDفیروس كورونا المستجدوثیقة لمنظمة الصحة العالمیة،  1

  . 1ص

2WWW.ALJAZEERA.NET.COOM.13/03/2021.16.32 

  .9، ص2020 ،19- السریري لمرضى كوفید التدبیر العالجي محمد محمد كذلك،  3
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  .الرغبة في تناول موضوع جدید فهو حدیث الساعة - 

  .إعداد مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التربیة - 

  .اعتبار هذا الموضوع مشكلة تستلزم الدراسة - 

  .سیع المعارف الشخصیة وخدمة تخصصنا العلميتو  - 

  :وتتمثل في: الموضوعیة األسباب- 2

  .محاولة التعرف على اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا - 

  .قابلیة هذا الموضوع للدراسة - 

  .إثراء البحث العلمي - 

  .رةالوصول إلى نتائج علمیة حول الموضوع أو الظاه - 

  .االستخدام الواسع للتعلیم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا - 

  .قلة الموضوعات والدراسات في هذا المجال - 

  أهداف الدراسة: خامسا

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم اإللكتروني في ظل جائحة  - 

  .كورونا

معرفة مساهمة التعلیم اإللكتروني في تسهیل العملیة التعلیمیة لدى الطالب  إلىتهدف الدراسة  - 

  .الجامعي

  .معرفة مساهمة التعلیم اإللكتروني في زیادة التحصیل العلمي إلىدف الدراسة هت - 
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  أهمیة الدراسة: ساساد

اإللكتروني في ظل هذه تفید نتائج هذه الدراسة في معرفة مدى تقبل الطلبة الجامعین لنظام التعلیم  - 

  .األزمة التي یمد بها العالم بسبب جائحة كورونا وهي فترة غیر مسبوقة

تفید هذه الدراسة في التعرف على نظام التعلیم االلكتروني كونه یعتبر تجربة أولیة لم تشهدها الجزائر  - 

  .من قبل

تمثلة في االنفجار المعرفي وتوظیف تساهم هذه الدراسة في حل المشكالت التي تواجه التعلم العالي الم - 

  .ذلك من خالل التعلیم اإللكتروني

  الدراسات السابقة: سابعا

  الدراسات المتعلقة بمتغیر االتجاه: أوال

  ):2019- 2018: (التماس لزول وعبیر عثماني دراسة-1

ي في التعلیم الذاتي، وه األنترنتاتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام " جاءت تحت عنوان   

میدانیة بجامعة أكلي محند أو  دراسة(المدرسي مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص علم النفس 

البویرة وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام األنترنت في  –لحاج 

ومعرفة داللة الفروق في اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام األنترنت والتي تعزى إلى  الذاتي،التعلیم 

  )المستوى-التخصص- الجنس(متغیر 

  :التساؤالت

  ما طبیعة اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام األنترنت في التعلم الذاتي؟ - 

  ؟)المستوى-التخصص- الجنس( تبعا لمتغیر األنترنتهل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام  - 

  :الفرضیات

  .هناك اتجاهات ایجابیة لدى طلبة الجامعة نحو استخدام األنترنت في التعلیم الذاتي - 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام األنترنت في التعلم الذاتي  - 

  ).، المستوىالتخصص، الجنس(تبعا لمتغیر 

  :المنهج

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي - 

  :العینة وأدوات جمع البیانات

) ، أنثي46ذكر،  14(طالب وطالبة  60استخدمت العینة العشوائیة البسیطة، وتم توزیع االستبیان على 

  .من طلبة الماستر بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  :النتائج

في  األنترنتإیجابیة لدى طلبة الجامعة نحو استخدام  اتجاهاتتحققت الفرضیة األولى أي أن هناك  - 

  .التعلم الذاتي

تحقیق الفرضیة الثانیة أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام  - 

  ).الجنس، التخصص، المستوى(تعزى لكل من المتغیرات التالیة  األنترنت

  2011- 2010(نوال دراسة بوته  1-2

كمصدر للمعلومات التعلیمیة  األنترنتاتجاهات األساتذة والطلبة نحو استخدام " تحت عنوان  جاءت

  ".والبحثیة

دراسة (وهي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التربیة تخصص تكنولوجیا التربیة والتعلیم،   

والطلبة نحو استخدام وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات األساتذة ) باتنةمیدانیة بجامعة 

كمصدر للمعلومات التعلیمیة والبحثیة بالرفض أو القبول، ومعرفة الفروق بین األساتذة في  األنترنت

االتجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومات التعلمیة والبحثیة بالرفض أو القبول، ومعرفة الفروق 

ر للمعلومات التعلمیة والبحثیة حسب متغیرات كمصد األنترنتبین األساتذة في االتجاه نحو استخدام 

، ومعرفة الفروق بین الطلبة في االتجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر )الكلیة، الجنس، الدرجة العلمیة(

  ).سالكلیة والجن(یة والبحثیة متغیر للمعلومات التعلیم
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  :التساؤالت

مصدر للمعلومات التعلیمة والبحثیة بجامعة ما هي اتجاهات األساتذة والطلبة نحو استخدام األنترنت ك - 

  باتنة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األساتذة في االتجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر  - 

  ، )، الجنس، الدرجة العلمیةالكلیة(للمعلومات التعلیمة والبحثیة في ضوء متغیر 

تجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومات هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في اال - 

  ؟)، الجنسالكلیة(متغیر التعلیمیة والبحثیة في ضوء 

  :الفرضیات

نتوقع انتشار اتجاه إیجابي كظاهرة في أوساط األساتذة والطلبة نحو استخدام األنترنت كمصدر  - 

  .للمعلومات التعلیمیة والبحثیة

األساتذة في االتجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  - 

  ).الكلیة، الجنس، الدرجة(التعلیمة والبحثیة في ضوء متغیر 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في االتجاه نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومات  - 

  ).، الجنسالكلیة(متغیر التعلیمیة والبحثیة في ضوء 

  :جالمنه

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي - 

  :العینة وأدوات جمع البیانات

طالب  200أستاذ جامعي و 80تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة طبقیة، تم توزیع االستبیان على  - 

  .جامعي

  :النتائج

  .والبحثیة وجود اتجاه ایجابي لدى األستاذة والطلبة نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومات التعلیمیة - 



 اإلطار المفاهیمي للدراسة     :الفصل األول

 

15 
 

  :الدراسات المتعلقة بالتعلیم اإللكتروني: ثانیا

  :الجزائریة الدراسات-1

  :2018-2017: بثینة سیوان دراسة-1-1

واقع استخدام األستاذ لتقنیات التعلیم اإللكتروني في تدریس طلبة الجامعة، " جاءت تحت عنوان   

دراسة میدانیة ( وهي مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم االجتماعیة، تخصص إدارة وتسییر التربیة

ستاذ لتقنیات التعلیم وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة استخدام األ) - أم البواقي - بجامعة العربي بن مهیدي

اإللكتروني في تدریس الطلبة بجامعة العربي بن مهیدي، وما إذا كانت فروق استخدام األستاذ لتقنیات 

ستخدم تقنیات التعلیم اإللكتروني في تدریس االتعلیم اإللكتروني في تدریس الطلبة، ومعرفة معوقات 

  .الطلبة

  :التساؤالت

  ت التعلیم اإللكتروني في تدریس الطلبة؟هل یستخدم األستاذ الباحث تقنیا- 

المدروس لمتغیر التخصص  زىهل یوجد فروق في استخدام تقنیات التعلیم اإللكتروني في التدریس تع - 

  ؟)، علوم إنسانیةاجتماعیة علوم(

 أم- مهیديبة بجامعة العربي بن لتعلیم اإللكتروني في تدریس الطلهل توجد معیقات تحد من استخدام ا - 

  البواقي؟

  :الفرضیات

  .-البواقي أم-مهیديیستخدم األستاذ تقنیات التعلیم اإللكتروني في تدریس الطلبة بجامعة العربي بن  - 

توجد معیقات تحد من استخدام تقنیات التعلیم االلكتروني في تدریس الطلبة في جامعة العربي بن  - 

  .مهیدي

تخدام األستاذ لتقنیات التعلیم االلكتروني في تدریس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة فیما یخص اس - 

  .الطلبة بجامعة العربي بن مهیدي تعزى لمتغیر التخصص
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  :المنهج

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي - 

  :أدوات جمع البیاناتالعینة و 

الثالثة  طالب وطالبة من طلبة السنة 180تم اختیار العینة بطریقة مقصودة، وتم توزیع االستبیان على  - 

  .لیسانس قسم العلوم اإلنسانیة تخصص إعالم واتصال وقسم العلوم االجتماعیة

  :النتائج

  .البواقي أم- مهیدياألستاذ ال یستخدم تقنیات التعلیم االلكتروني في تدریس الطلبة بجامعة العربي بن  - 

س الطلبة بجامعة العربي بن توجد معیقات تحد من استخدام األستاذ لتقنیات التعلیم االلكتروني في تدری - 

  -البواقي أم-مهیدي

التعلیم تقنیات استخدام األستاذ لتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات الطلبة فیما یخص  - 

  .البواقي تعزى لمتغیر التخصص أم- مهیدياإللكتروني بجامعة العربي بن 

  2012-2011: دراسة حلیمة الزاحي 1-2

جاءت تحت عنوان التعلیم االلكتروني بالجامعة الجزائریة مقومات التجسید وعوائق التطبیق وهي   

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم المكتبات تخصص المعلومات اإللكترونیة الماجستیر في علم 

سة إلى ، تهدف هذه الدرا)دراسة میدانیة بجامعة سكیكدة(المكتبات تخصص المعلومات اإللكترونیة، 

معرفة أوسع بواقع التعلیم اإللكتروني بجامعة سكیكدة ومدى تطبیق من خالل معرفة المقومات إضافة إلى 

ملیة العالكشف عن مختلف المشاكل والعراقیل التي تحد من استخدامه أو تطبیقه من طرف عناصر 

  .التعلمیة

  :التساؤالت

مهیأة ومكونة للدخول في هذا النمط  1955أوت20بجامعة هل مختلف عناصر العملیة التعلمیة  - 

  الجدید من التعلیم؟
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  ما مدى تقبل نمط التعلیم اإللكتروني من طرف الطلبة واألساتذة من أجل االندماج فیه؟ - 

  ما هي جملة التسهیالت أو الدعم الذي یقدمه التعلیم اإللكتروني للعملیة التعلیمیة الجامعیة؟ - 

واألساتذة حول ما تم تحقیقه من خالل برامج التعلیم اإللكتروني المطبقة ما هو التقییم لكل من الطلبة  - 

  ؟1955أوت  20في جامعة 

  :الفرضیات

بسكیكدة یعتمد على مدى اعتماد األساتذة  1955أوت  20تطور وارتقاء العملیة التعلیمة بجامعة  - 

  .والطلبة على الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة

للتواصل مع  لألنترنتااللكتروني یتوقف على مدى توظیف األساتذة والطلبة  أن التوجه نحو التعلیم - 

  .طلبتهم

سكیكدة یعزى إلى مدى استعداد األـساتذة والطلبة  1955أوت  20بجامعة  يأن نجاح التعلیم اإللكترون - 

  .ووعیهم بأهمیة التعلیم اإللكتروني

  :المنهج

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي - 

  :وأدوات جمع البیاناتالعینة 

بالنسبة  72(مبحوث  286استخدمت العینة العشوائیة الطبقیة، وتم توزیع االستبیان على   

  :بجامعة سكیكدة النتائج lmdبالنسبة لطلبة السنة الثانیة والثالثة  196لألساتذة، و

جیا الحدیثة التعلیم االلكتروني مظهر من مظاهر مجتمع المعلومات والنتائج عن دمج التكنولو  - 

  .للمعلومات واالتصاالت في المنظومة التعلیمیة

للتواصل مع طلبتهم خارج أوقات  األنترنتیعتمد أساتذة الجامعة بسكیكدة على مخلف خدمات  - 

  .الجامعة
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بسكیكدة یعتبر  1955أوت  20نقص اإلمكانیات المادیة المتوفرة لتطبیق التعلیم اإللكتروني بجامعة  - 

  .من توسع تطبیق هذه الفكرة لدى الفني القائم على هذا المشروعأول مشكل یحد 

بسكیكدة حول التعلیم اإللكتروني یعتبر أساس ابتعادهم عن  1955أوت  20نقص تكوین أساتذة جامعة - 

  .استخدام هذا النمط من التعلیم

موعة من بسكیكدة مج 1955أوت  20یحد االستخدام الفعلي لمنصة التعلیم االلكتروني بجامعة  - 

  . العوائق المنبثة أساسا من نقص اإلدارة الفعلیة لإلدارة العلیا لتحول نحو هذا المشروع

  :العربیة الدراسات-2

  :دراسة عبد المنعم سلیمان الردادي 1- 2

نحو استخدام التعلیم  التربوییناتجاهات المعلمین والمشرفین " جاءت هذه الدراسة تحت عنوان  

  :هذه الدراسة إلى وتهدف" ادة الریاضیات في المرحلة المتوسطةاإللكتروني في تدریس م

نحو تصمیم منهج الریاضیات عند استخدام التعلم  التربویینالتعرف على اتجاهات المعلمین والمشرفین  - 

  .اإللكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة

دور التلمیذ عند استخدام التعلیم اإللكتروني  التعرف على اتجاهات المعلمین والمشرفین التربویین نحو - 

  .في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة

نحو التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في  التربوییناتجاهات المعلمین والمشرفین  - 

  .تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة

نحو أسالیب تقویم التالمیذ عند استخدام التعلیم  التربویینالتعرف على اتجاهات المعلمین والمشرفین  - 

  .االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة

  :التساؤالت

اتجاهات كل من المتعلمین والتربویین نحو تخطیط المنهج عند استخدام التعلیم االلكتروني في  ما-1

  ة مكة المكرمة؟تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدین
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نحو المعلم عند استخدام التعلیم اإللكتروني في  التربوییناتجاهات كل من المعلمین والمشرفین  ما-2

  تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة؟

لكتروني نحو دور المتعلم عند استخدام التعلیم اال التربویینكل من المعلمین والمشرفین  اتجاهات ما-3

  في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة؟

اتجاهات كل من المعلمین والمشرفین التربویین نحو طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم  ما-4

  االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بمدینة مكة المكرمة؟

نحو مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم  التربوییناتجاهات كل من المعلمین والمشرفین  ما-5

  االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة في تعلیم مدینة مكة المكرمة؟

لتعلیم اتجاهات كل من المعلمین والمشرفین التربویین نحو أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام ا ما-6

  االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة في تعلیم مدینة مكة المكرمة؟

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة لمحاور الدراسة والتي تعزى إلى  هل-7

  المهنة، المؤهل العلمي، سنوات األخیرة، المعرفة، بالتعلیم اإللكتروني؟(

  :المنهج

استخدم الباحث الوصفي الذي یصف فیه اتجاه المعلمین والمشرفین نحو استخدام التعلیم اإللكتروني  - 

  .في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة في مدینة مكة المكرمة

  :العینة وأدوات جمع البیانات

لمتوسطة وقد بلغ بالمرحلة ا نالریاضیات والمشرفین التربویی معلميتكون مجتمع الدراسة من جمیع  - 

  .مشرفا 12معلما و 216عددهم 

  .تحددت محاورها في ضوء أسئلة الدراسة استبانةوقد استخدم الباحث  - 
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  :ةاسنتائج الدر 

إن اتجاهات المعلمین والمشرفین التربویین نحو تصمیم منهج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني  - 

  .في تدریس الریاضیات كانت عالیة

اتجاهات المعلمین والمشرفین التربویین نحو المعلم عند استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس أن  - 

  .الریاضیات كانت عالیة

نحو التلمیذ عند استخدام التعلم االلكتروني في تدریس  نأن اتجاهات المعلمین والمشرفین التربویی - 

  .الریاضیات كانت عالیة

نحو طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني  نالتربویی إن اتجاهات المعلمین والمشرفین - 

  .في تدریس الریاضیات كانت عالیة

نحو مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكتروني  التربویینأن اتجاهات المعلمین والمشرفین  - 

  .في تدریس الریاضیات كانت عالیة

  :ناصر الشهراني اهللاناصر بن عبد  دراسة- 2- 2

مطالب استخدم التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة "جاءت هذه الدراسة تحت عنوان   

  :تهدف هذه الدراسة إلى" بالتعلم العالي من جهة نظر المختصین

ي تحدید مطالب استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة بالتعلم العالي الواجب توفرها ف - 

  ).المتعلم، المنهج، عضویة هیئة التدریس، البیئة، التعلیمیة(

التعرف على درجة أهمیة مطالب استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة بالتعلم العالي  - 

  .)و هیئة التدریس والبیئة التعلیمیةالمتعلم، المنهج، عض(الواجب توفرها في 

  ).الممارسة، التخصص(عینة الدراسة تعزى للمتغیرات  معرفة الفروق بین استجابات - 
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  :التساؤالت

ما مطالب استخدام التعلیم اإللكتروني الالزم توفرها في منهج العلوم الطبیعیة من وجهة نظر  - 

 المختصین؟

التعلیم االلكتروني من وجهة نظر  مستخدارها في إسناد العلوم الطبیعیة الما المطالب الالزم توف - 

 المختصین؟

ما المطالب الالزم توفرها في المتعلم الستخدام التعلیم االلكتروني في دراسة العلوم الطبیعیة من وجهة  - 

 نظر المختصین؟

ما المطالب الالزم توفرها في البیئة التعلیمیة الستخدام التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة  - 

 ن وجهة نظر المختصین؟م

االلكتروني من وجهة نظر ما أهمیة المطالب الالزم توفرها في منهج العلوم الطبیعیة الستخدام التعلیم  - 

 المختصین؟

ما درجة أهمیة المطالب الالزمة توفرها في أستاذ العلوم الطبیعیة الستخدام التعلیم االلكتروني من  - 

 وجهة نظر المختصین؟

ة المطالب الالزم توفرها في المتعلم الستخدام التعلیم االلكتروني في دراسة العلوم ما درجة أهمی - 

 الطبیعیة من وجهة نظر المختصین؟

ما درجة أهمیة المطالب الالزم توفرها في البیئة التعلیمة الستخدام التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم  - 

 الطبیعیة من وجهة نظر المختصین؟

ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة بین استجابات عینة الدراسة تعزى لممارسة  هل توجد فروق - 

 التعلم االلكتروني؟

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة بین استجابات عینة الدراسة تعزى للتخصص؟ - 
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  عتمدت الدراسة على المنهج الوصفيا: المنهج

من أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة واستخدمت الدراسة  251تكونت العینة من   

  .كأداة لجمع البیانات االستبانة

  :نتائج الدراسة

جمع المطالب الالزم توفرها في مناهج العلوم الطبیعیة الواردة في أداة هذه الدراسة تعتبر مطالبا هامة  - 

  .انت إجابات أفراد العینة على جمیع فقرات هذا المحور بدرجة مهمةالستخدام التعلیم االلكتروني حیث ك

جمع المطالب الالزم توفرها في عضو هیئة التدریس بین العلوم الطبیعیة الواردة في أداة الدراسة تعتبر  - 

مطالبا هامة الستخدام التعلیم االلكتروني حیث أجاب معظم أفراد العینة على معظم فقرات هذا المحور 

  .جة مهمةبدر 

یوجد فروق دالة إحصائیا عند متوسطات استجابة عینة كالدراسة حول المطالب العامة في   

الحاسب الالزم توفرها لدى المتعلم الستخدام التعلیم االلكتروني تعزى للممارسة لصالح أفراد عینة الدراسة 

مستوى داللة بین استجابات  ا عندإحصائیالذین ال یمارسون التعلیم االلكتروني، بینما ال توجد فروق دالة 

  عینة الدراسة تعزى للممارسة في بقیة أداة الدراسة

  :علي بن مردد موسى العمري دراسة-3-2

كفایات التعلیم اإللكتروني ودرجة توافرها لدى معلمي المرحلة " جاءت هذه الدراسة تحت عنوان   

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كفایات التعلیم االلكتروني " التعلیمیة لمخواةالثانویة بمحافظة ا

  .التعلمیة لمخواةودرجة توافرها لدى معلمي المرحلة الثانویة بمحافظة ا

  :التساؤالت

  خواة؟لمي المرحلة الثانویة بمحافظة المدرجة توافر كفایة ثقافة التعلیم اإللكتروني لدى مع ما-1

  خواة؟بمحافظة الم كفایة قیادة الحاسب لدى معلمي المرحلة الثانویةدرجة توافر  ما-2

  خواة؟لمي المرحلة الثانویة بمحافظة الملدى مع واألنترنتدرجة توافر كفایات قیادة الشبكات  ما-3



 اإلطار المفاهیمي للدراسة     :الفصل األول

 

23 
 

المرحلة الثانویة بمحافظة درجة توافر كفایات تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة لدى  ما-4

  ؟المخواة

  .هل توجد روق ذات داللة احصائیة بین متوسط إجابات المعلمین حول محاور االستبانة-5

  .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي :المنهج

  :العینة وأدوات جمع البیانات

دمت معلما واستخ 306واة التعلیمیة وعددهم مي المرحلة الثانویة بمحافظة المختكونت العینة من جمع معل

  .االستبانة كأداة لجمع البیانات

  :نتائج الدراسة

في محور قیادة  لمرحلة الثانویة بمحافظة المخواةتتوافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي ا - 

 ) 3.35(الحاسب بدرجة متوسطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

في محور قیادة  بمحافظة المخواة المرحلة الثانویةتتوافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي  - 

  ) 3.27(بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحساب  واألنترنتالشبكات 

في محور تصمیم فظة المخواة تتوافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي المرحلة الثانویة لمحا - 

  .)2.87(البرمجیات والوسائط المتعددة بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  ):2016(محمد تیسیر  دراسة-2-4

واقع التعلم اإللكتروني ودوره في تحقیق التفاعل بین المتعلمین، وهي مذكرة " جاءت تحت عنوان   

) فلسطین –میدانیة بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس  دراسة(التربویة لنیل شهادة الماجستیر في اإلدارة 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعلیم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنیة، والتعرف على 

الفروق في واقع استخدام التعلم اإللكتروني تبعا لمتغیرات الدراسة، وتقییم التعلم اإللكتروني من وجهة نظر 

دام نظام التعلم اإللكتروني في جامعة النجاح والوقوف على أهم التحدیات التي تواجه استخ المستخدمین،

  .الوطنیة
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  :التساؤالت

اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنیة من وجهة نظر طلبة كلیة الدراسات العلیا في  التعلیمواقع  ما هو - 

  برنامج كلیة التربیة؟

اإللكترونیة التي  الجنس، العمر، عدد المسافات(هل یختلف هذا الواقع باختالف المتغیرات التالیة  - 

یدرسها أو درسها المتعلم، المستوى الدراسي، وجود جهاز حاسوب في المنزل، مجال التخصص في درجة 

  ؟)البكالوریا، برنامج التخصص في درجة الماجستیر، مستوى المهارة في استخدام الحاسوب

ین المتعلمین من وجهة نظر ما دور التعلم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنیة في تحقیق التفاعل ب - 

  طلبة كلیة الدراسات العلیا في برنامج كلیة التربیة؟

دور التعلم االلكتروني في تحقیق التفاعل بین المتعلمین من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة  ما هو - 

  في كلیة الدراسات العلیا؟

  :الفرضیات

بین متوسطات استجابات طلبة ) X=0.05( عند مستوى الداللة إحصائیةال توجد فروض ذات داللة  - 

كلیة الدراسات العلیا في برنامج كلیة التربیة حول واقع التعلیم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنیة من 

، العمر، عدد المسافات االلكترونیة التي درسها أو یدرسها، الجنس(التالیة وجهة نظرهم تعزى للمتغیرات 

ز حاسوب في المنزل، توفر شبه االنترنت دائمة في المنزل، مجال المستوى الدراسي، وجود جها

التخصص في درجة البكالوریا، برنامج التخصص في درجة الماجستیر، مستوى المهارة في استخدام 

  ).الحاسوب

  :المنهج

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي التعلیلي - 
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  :العینة وأدوات جمع البیانات

طالب وطالبة بكلیة الدراسات العلیا في برنامج كلیة التربیة، كما قام  428على تم توزیع االستبیان  - 

في برنامج كلیة التربیة في  الباحث بمقابلة تسعة أعضاء من الهیئة التدریسیة في كلیة الدراسات العلیا

  .جامعة النجاح الوطنیة

  :النتائج

بین متوسطات استجابات طلبة ) X=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةعدم وجود فروض ذات داللة  - 

كلیة الدراسات العلیا في برنامج كلیة التربیة حول واقع التعلیم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنیة من 

، العمر، عدد المسافات االلكترونیة التي درسها أو یدرسها، الجنس(التالیة وجهة نظرهم تعزى للمتغیرات 

حاسوب في المنزل، توفر شبه االنترنت دائمة في المنزل، مجال المستوى الدراسي، وجود جهاز 

التخصص في درجة البكالوریا، برنامج التخصص في درجة الماجستیر، مستوى المهارة في استخدام 

  )الحاسوب

  :2016: دراسة أوروردوبایس 1- 3

صیص كیف یؤثر استخدام جهاز التعلیم االلكتروني على تخ" جاءت هذه الدراسة تحت عنوان 

وهدفت هذه الدراسة إلى فهم تأثیر استخدام جهاز عبر االنترنت على التعلم كجزء من " دورة تدریبیة

  .التدریب المهني المستمر

  :التساؤالت

  هل یستفید جمیع المتعلمین من هذا التعلم عبر االنترنت بنفس الطریقة؟  - 

  هل الجهاز المستخدم مناسب لجمیع مالمح المتعلم؟ - 

  زایا وقیود الجهاز بالنسبة للمتعلمین والمدرب؟ما هي م - 

  هل یقدم الجهاز قابلیة استخدام جیدة للجمیع مهما كان مستواهم؟ - 
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  :الفرضیات

  عزز التعلم في علم األحیاءیالمطبق  النظام-1

  .سیقدم المزید من الفوائد التي لن تكلف منظمة التدریب لنشرها الجهاز-2

  : نتائج الدراسة

  .الجهاز كان له تأثیر إیجابي على كل من تعلم علم لإلحیاء تنفیذ هذا - 

  .قیم الجهاز بشكل إیجابي أنه ممتع لالستخدام وسهل ومفید للتعلم - 

  .في الوقت الذي یناسبهم ختلط لطالب على الوصول إلى الموادمساعدة النظام الم - 

  كانت قابلیة استخدام الجهاز عالیة للجمیع - 

  أكبر من تكلفة تنفیذهكانت فوائد الجهاز  - 

  ):2015(كریستین نوتشي فینیك  دراسة-2-3

المعلمون والتعلم االلكتروني عوامل تبنى أو رفض التعلم االلكتروني في " جاءت تحت عنوان 

باریس كویست نانتیر الدیفانس  جامعة(وهي رسالة دكتوراه في العلوم التربویة، " المعلمینسیاق تدریب 

، تهدف هذه الدراسة إلى تحدید العوامل التي تتدخل في تبني أو رفض التعلیم اإللكتروني في التزام )بفرنسا

في العملیة وتسلیط  العواملالمعلمین بالمشاركة في جهاز التعلیم االلكتروني، وتحدید مقدرا مساهمة هذه 

  .ل المحددةمالضوء على العوا

  :اؤالتالتس

  ماهي النسبة التي ینوي المعلمون استخدام نظام التدریب على التعلیم اإللكتروني؟ - 

  هل تختلف هذه النسبة حسب الخبرة؟- 

  .هل أولئك الذین جربوا بالفعل هذا النوع من التدریب أكثر مالئمة - 
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االستخدام، التأثیر تصورات المنفعة، سهولة ( UTAUTلنموذجماهي العوامل النفسیة االجتماعیة   - 

التي تفسرینه المعلمین في المشاركة أو عدم المشاركة في نظام التعلم ) االجتماعي، الظروف المسیرة

  اإللكتروني؟ وٕالى أي مدى تحدد هذه العوامل؟

هل یمكننا الكشف عن العوامل المؤثرة الخاصة بمهنة التدریس والتي من شأنها أن تساعد في توضیح  - 

  عدم استخدام جهاز التعلم اإللكتروني؟ أوام نیة استخد

  :العینة وأدوات جمع البیانات

االلكتروني إلى تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة، تم توزیع االستبیان حیث أرسلت عبر البرید  - 

  .مبحوث 2020وكذا المقابلة، عدد العینة هو  UTAUTتماد على نموذج المعلمین، تم االع

  :النتائج

تؤثر الفائدة المتصورة على نیة المعلمین للمشاركة في نظام تدریب على التعلم االلكتروني یعنى أنه  - 

  .أنه أكثر فائدة زادت نیتهم في المشاركة اكلما أدركو 

یعتبر العمر وسیطا مهما بمعنى أن األصغر سنا هم أكثر مالئمة للتعلم االلكتروني ویدركون فائدته  - 

  .مهنیین األكبر سناأكثر من زمالئهم ال

شرح عوامل رفض التعلیم اإللكتروني أدى التحلیل الفرعي إلى تسلیط  UTAUTلم یستطع نموذج  - 

  .الضوء على متغیرات واضحة أخرى تساهم بشكل مباشر إلى رفض التعلم اإللكتروني

  :التعقیب على الدراسات السابقة

  :المتعلقة بمتغیر االتجاه الدراسات- 1

االستفادة من الدراستین السابقتین في الجانب المنهجي والنظري، حیث مكنتنا من تكوین لقد تم   

  .تصور عام لإلطار النظري وساعدتنا كذلك في بناء الخطة

قد تشابهت دراساتنا مع هذین الدراستین السابقتین التي قمنا بعرضها سابقا في تناولهما لالتجاه   

  .كمتغیر تابع
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  :ابقتین على الدراسة الحالیة في عدة أمور هيتختلف الدراستین الس  

اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم "الدراسة حیث أن الدراسة الحالیة تناولت  موضوع ومشكلة- 

لم تتطرق إلیه الدراستین السابقتین، حیث وجدنا كل من دراسة  وهو ما" االلكتروني في ظل جائحة كورونا 

  .وتختلف في المتغیر الثاني األولع الدراسة الحالیة في المتغیر عبیر عثماني وبوته نوال تتفق م

 أما من حیث العینة فقد اختلفت دراستنا مع الدراستین السابقتین كون الدراسة الحالیة اعتمدت على- 

  . المسح الشامل أسلوب

لمنهج الوصفي كما اختلفت دراستنا عن الدراستین السابقتین في المنهج المستخدم كوننا اعتمدنا على ا - 

  .التحلیلي

  .أما من حیث األداة فإن الدراستین اتفقتا مع دراستنا في االستبیان - 

  :الدراسات المتعلقة بمتغیر التعلیم اإللكتروني - 2

لقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في العدید من العناصر انطالقا من وضع الفرضیات وكذا البناء 

وفي إجراء الجانب النظري وصوال إلى اإلجراءات المنهجیة حیث اطلعنا على المعرفي لمشكلة الدراسة 

المناهج المستخدمة في هذه الدراسات وأدوات جمع البیانات وكذا كیفیة بناء االستمارة واستخدام الطرق 

  .اإلحصائیة المناسبة لمعالجة نتائج الدراسة الحالیة

ي قمنا بعرضها في تناولها لموضوع التعلیم تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة الت  

االلكتروني كمتغیر مستقل كدراسة بثینة سیوان وحلیمة الزاحي وعبد اهللا ناصر الشهراني تختلف الدراسات 

  :السابقة على الدراسة الحالیة في عدة أمور هي

نحو التعلیم  اتجاهات الطالب الجامعي"موضوع ومشكلة الدراسة حیث أن الدراسة الحالیة تناولت  - 

مالم تتطرق إلیه الدراسات السابقة التي تحصلنا علیها بصورة  وهوكورونا اإللكتروني في ظل جائحة 

 أنهامباشرة فوجدنا دراسة عبد المنعم سلیمان الردادي تتفق مع الدراسة الحالیة في المتغیر الثاني غیر 

ربویین في حین أن دراستنا ترتكز على الطلبة ربطت التعلیم االلكتروني باتجاهات المعلمین والمشرفین الت

  .الجامعیین
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أما من حیث العینة،فقد اختلفت دراستنا مع الدراسات السابقة ماعدا دراسة واحدة اتفقت مع الدراسة  - 

  .المسح الشامل وهي دراسة علي بن مردد موسى العمري أسلوب الحالیة في االعتماد على

دراستنا مع الدراسات السابقة ماعدا دراسة واحدة اتفقت مع الدراسة أما من حیث المنهج فقد اختلفت  - 

  .الحالیة في االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي وهي دراسة محمد تیسیر

منهما اعتمد على  نجد كل إذمن حیث األدوات یة مع الدراسات السابقة كما تتفق الدراسات الحال

  .المتعلقة بالدراسة االستبیان كاداه لجمع البیانات
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  :تمهید

یحتل موضوع االتجاهات أهمیة كبیرة بین كل من علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع، حیث 

تعد االتجاهات جزءا هاما في حیاتنا لما تحدثه من تأثیر في سلوك الفرد وأفكاره اتجاه األحداث واألشیاء 

، حیث أن حركة والمواضیع واألشخاص، فاالتجاه یعتبر محركا للفرد نحو الهدف الذي یرغب في تحقیقه

األفراد نحو أي شيء تكون بناء على منظومة من القیم واالتجاهات التي تحدد سلوكه، ونظرا ألهمیة 

ووظائفه ومكوناته، والمراحل التي یمر بها خالل  خصائصهاالتجاه سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى 

  .تكونه باإلضافة إلى بعض الطرق التي یستخدمها الباحثون في قیاس االتجاهات
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  :االتجاهات خصائص- أوال

تشیر معظم كتب علم النفس االجتماعيّ إلى العدید من الخصائص التي تمیز االتجاه ویمكن   

  :فیما یليتلخیص أهم هذه الخصائص 

االتجاهات تكوینات نفسیة متعلمة ولیست فطریة، وهذه االتجاهات نكتسبها من خالل الخبرات  تمثل-1

  .خاصة تلك الخبرة الناتجة عن التفاعل مع األشیاء أو األشخاص أو األفكار

جابیة أو عادة ما تكون تقییمیة، بمعنى أنها أدوات نحكم من خاللها على األشیاء بطریقة إی االتجاهات-2

  .1سلبیة وبدرجات متفاوتة

  .على االتجاه الذاتیة الفردیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواه یغلب-3

صفة الثبات واالستقرار واالستمرار النسبي، ولكن من الممكن تعدیله وتغییره تحت ظروف  لالتجاه-4

  .2معینة

  .3مجاالت وموضوعات ذات الصلة الوثیقة باالتجاهات تعدد-5

االتجاهات في مدى قوتها وقد یكون لدى شخصین نفس االتجاه ولكن بدرجات متفاوتة الشدة  تختلف-6

  .ومن هنا تتحدد الوظیفة الدافعیة لالتجاهات فكلما زادت قوته دفعه السلوك ونقصت إمكانیة تغییره

التجاهات، درجة من الترابط بین االتجاهات المتشابهة بحیث یمكن القول بوجود حزم من ا توجد-7

فاتجاهاتنا نحو تحریر المرأة ترتبط باتجاهاتنا نحو أجور عادلة للنساء والرجال، ونحو إجازات الجنسین 

  .4ونحو األعباء المنزلیة للزوجین یعبر عن هذه الخاصیة أحیانا باسم عمومیة االتجاه

  

                                                           
  .274، ص2006، )األردن(، دار وائل للنشر والطباعة، عمان علم النفس، أحمد یحیى الزق1

  .199، ص2009، )األردن(، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان االجتماعيعلم النفس ، عدنان یوسف العتوم 2

، 2004، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، االجتماعیةریة واالتجاهات یالجماهوسائل وأسالیب االتصال ، الدسوقي عبده إبراهیم 3

  .139ص

، )األردن(، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، أساسیات علم االجتماع النفسي التربوي ونظریاته :صالح حسن أحمد الداهري 4

  .300-299، صص2011
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  .1االتجاهات مقصورة على الموضوعات أو األحداث االجتماعیة المهمة إن-8

  .قابلة للقیاس بأدوات وأسالیب مختلفة ویمكن مالحظتها التجاهاتا-9

  .2ثالثة األبعاد أي لها أبعاد معرفیة ووجدانیة وسلوكیة وحركیة االتجاهات- 10

  :االتجاه وظائف- ثانیا

تؤدي االتجاهات االجتماعیة العدید من الوظائف والمهام التي تیسر اإلنسان على التعامل مع   

االجتماعیة وغیر االجتماعیة، ومعرفة وظائف االتجاهات تساعد في توضیح دورها  المواقف واألوضاع

  :في الحیاة ومن أهم الوظائف نذكر ما یلي

  :التكیفیة الوظیفیة- 1

یسعى اإلنسان من خاللها لتحقیق قیمه وأهدافه باعتباره عضوا في جماعة ینتمي إلیها وأن   

) إیجابیة(جماعات، ولذا فاالتجاهات تساعد في تكوین اتجاهات اإلنسان بطبیعته مدني یحب المعیشة في 

، فهي وسیلة تزود الفرد بالقدرة 3مقبولة لهذه الجماعة، كما أنها بذلك تساعد أیضا على التكیف االجتماعي

على التكیف مع الحیاة ومتطلباتها سواء كان ذلك في مجال العمل أو التوافق االجتماعي مع اآلخرین 

  .4لالتجاهات التي تعتنقها الجماعة التي ینتمي إلیها بقبولوذلك 

    :التنظیمیة الوظیفة-2

تتجمع االتجاهات والخبرات المتعددة والمتنوعة التي یكتسبها الفرد في كل منتظم مما یؤدي إلى   

اتساق سلوكه وثباته نسبیا في المواقف المختلفة بحیث یسلك تجاهها على نحو ثابت، فیتجنب الضیاع 

                                                           
 ،2016 دراسات خفایا اإلنسان وقوة المجتمع، دار الرافدین للطباعة، العراق،( علم النفس االجتماعي، ،فجر جودة النعیمي 1

  .134ص

ل شهادة الماستر، جامعة ، مذكرة لنیفي التعلم الذاتي األنترنتطلبة الجامعة نحو استخدام  اتجاهات ،لتماس لزول وعبیر عثماني 2

  .21،ص2019أكلي محند أولحاج، البویرة، 

 3 الدسوقي عبدة إبراهیم، مرجع سابق، ص155.

  .145، ص2004، )األردن(، عمان 3دار الفكر للنشر والتوزیع والطباعة، ط ،التنظیميالسلوك ، المغربي كامل محمدّ  4
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والتشتت في متاهات الخبرات الجزئیة المنفصلة ویعود الفضل في هذا االنتظام والتنظیم إلى ما یحمل من 

  .1اتجاهات مكتسبة

ویؤدي ذلك بالطبع إلى أن تكون للفرد شخصیته المستقلة والمنتظمة والثابتة نسبیا في المواقف   

  .2المختلفة

  :الدفاعیة الوظیفة-3

جوانب عدوانیة لدى الفرد أو الجماعات نشأت نتیجة إحباط الدوافع، كثیر من االتجاهات تعكس   

ویترتب على هذا تبریر هذه الصراعات بإیجاد المبررات التي تفسر التصرفات فمثال نجد أن إسرائیل لدیها 

اتجاه عدواني نحو العرب إلحساسها بالكراهیة نحوهم وأي اعتداء یصدر منها بأنها دولة مضطهدة 

، فالفرد الذي یواجه أنواعا مختلفة من الصراعات الیومیة یتكون 3طر من جانب الدول العربیةومهددة بالف

لدیه حاالت من القلق والتوتر وهذا ما یدفعه إلى تكوین اتجاهات لتبریر فشله أو عدم قدرته على تحقیق 

  .4أهدافه لالحتفاظ بكرامته واالعتزاز بنفسه

  :تحقیق الذات وظیفة-4

جموعة من المواقف واآلراء، توجه سلوكه وتتیح له الفرصة للتعبیر عن ذاته، وتجدید یبني الفرد م  

لالستجابة بقوة ونشاط وفاعلیة للمثیرات البیئیة المختلفة،  اتجاهاتههویته ومكانته االجتماعیة حیث تدفعه 

التعبیر عن القیم ، كما أن 5األمر الذي یؤدي إلى تحقیق الهدف الرئیسي في الحیاة أال وهو تحقیق الذات

الفردیة وعن ذاتیة الفرد تعتبر مصدرا من مصادر الشعور بالرضا، ویكون الشعور بالرضا في هذه الحالة 

  .6هو نجاح الفرد في إثباته لذاته

                                                           
، دار المعلومات واالتصال تكنولوجیااالستثمار المعرفي وعالقته باآلثار السیاسیة واالجتماعیة الستخدام ،خالد أحمد علي محمود 1

  .184، ص2019الجامعي، مصر،الفكر 

  .145، ص2012، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،تشكیل السلوك االجتماعي ،نبیل عبد الهادي 2

  .256، ص2003، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصرعلم النفس االجتماعي: خلیل میخائیل معوض 3

  .171172صص 200، )األردن(للطباعة والنشر، عمان ، دار الفكر عياالجتماعلم النفس ،خلیل عبد الرحمان لمعایطة 4

  .43، ص2018للنشر والتوزیع،  العلمیة دار الیازوري اتجاهات المرشدین التربویین نحو الطلبة المعاقین، ،محمد عودة العطري 5

  .89، ص2011،)األردن(، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان السلوك التنظیمي،زاهد محمد دیري6
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  ونات االتجاهمك: ثالثا

والمكون المكون المعرفي، المكون الوجداني : توصل العلماء إلى أن لالتجاهات ثالث مكونات أساسیة هي

  .السلوكي

  ):الفكري( المكون المعرفي-1

هو إشارة إلى مختلف العملیات العقلیة واإلدراكیة التي لها عالقة بنمو التفكیر لدى الفرد حول   

موضوع االتجاه، وتكون هذه العملیات مبنیة أساس على ما یعتقد فیه من نظام للقیم والمعتقدات وما یؤمن 

  .1مكتسبة من خبرته السابقةبه من آراء ووجهات النظر ال

  ):العاطفي(المكون الوجداني  – 2

ویتمثل هذا الجانب في الشعور أو االستجابة االنفعالیة التي یتخذها الفرد إزاء مثیر معین، وهذه   

، فحب اإلنسان لموضوع یدفعه إلى االتجاه نحوه 2االستجابات العاطفیة قد تكون إیجابیة وقد تكون سلبیة

أما كرهه لموضوع معین ونفوره منه فإنه یدفعه بشكل سلبي نحو هذا الموضوع ومنه فهذا بشكل إیجابي 

  .3الجانب یتمثل في النواحي العاطفیة واالنفعالیة المرتبطة باألشیاء واالتجاهات واألحداث المختلفة

  :السلوكي المكون-3

الفرد عن رصید معرفته تؤدي االتجاهات دورا أساسیا في توجیه سلوك اإلنسان حیث یعتبر سلوك   

وخبراته الشخصیة وعاطفته المصاحبة لهذه المعرفة، لذلك یعتبر الجانب السلوكي هو المحصلة النهائیة 

هو التطبیق  االتجاهاتللترجمة العلمیة لتفكیر اإلنسان وانفعاالته حول موضوع معین، وبالتالي فإن 

ه إلى القرب من هذا الموضوع عندما تكون هذه العملي والتعبیر الفعلي لسلوك اإلنسان، فإما أن تدفع

، باإلضافة 4إیجابیة، وٕاما أن تدفعه إلى النفور من هذا الموضوع عندما تكون االتجاهات سلبیة االتجاهات

                                                           

 1 لونیس علي، األبعاد االجتماعیة والثقافیة لسلوك المستهلك العربي، المكتبة العصریة، الجزائر، 2009، صص2627.

، 1992عادل عز الدین األشول وآخرون، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: ، ترجمةمقدمة في علم النفس، أرنوف ویتیج 2

  .325ص

 3 ربیع محمد شحاتة، علم النفس االجتماعي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان (األردن) 2001، ص266.

 4 مصباح عامر، علم النفس االجتماعي في السیاسة واإلعالم، دار الكتاب الحدیث، مصر،2010، ص74.
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باإلضافة إلى كون المكون السلوكي یعتمد على قوة اتجاهك الذي یعتمد على العدید من التغیرات، 

  .1وبالتالي یمكن أن یحدث أو ال یحدث

  االتجاهتكون  مراحل-رابعا

تتكون االتجاهات لدى األفراد والجماعات بشكل تدریجي وتمر خالل تكوینها واكتسابها بعدة   

مراحل، فقد ذكرت بعض المصادر أنها تتكون من خمس مراحل متعاقبة ومترابطة بحیث تمثل كل مرحلة 

كل بذلك نسقا هرمیا قاعدته ، لتش2ومستوى نشیط passiveاالستعداداتمنها مستویین هنا مستوى 

  .3)1الشكل رقم (المستوى البسیط لالتجاه، ثم تبدأ بالتعقید كلما ارتفعنا إلى قمة الهرم الموضح في 

  یوضح مراحل تكوین االتجاه): 01(الشكل رقم 

  

  :التأمل واالختبار وتتضمن مرحلة-1

  .نحو موضوع معین واالستعداداللفظي عن المیل والرغبة  التعبیر- 1-1

  .التجربة باتجاه الموضوع خوض- 1-2

  

                                                           
  .11مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، ص أفاق جدیدة في علم النفس االجتماعي، ،سلوى محمد عبد الباقي 1

  .164، ص2002،)األردن(عمان  ،2ط دار المسیرة للنشر والتوزیع، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس،، سامي محمد ملحم 2

  .67، ص2002،)األردن(، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان علم النفس االجتماعي، سمیح أبو مغلي وعبد الحافظ سالمة3

مرحلة 
التضحیة

مرحلة االھتداء 
والدعوة العملیة

مرحلة التأیید والمشاركة

مرحلة االختیار والتفضیل

مرحلة التأمل واالختیار
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  :والتفضیل وتتضمن االختیار مرحلة-2

  .اللفظي في االختبار والتفضیل التعبیر- 2-1

  .سلوك بین تفضیل الشيء على اآلخر أداء- 2-2

  :التأیید والمشاركة وتتضمن مرحلة-3

  .الموافقة والتأیید والمشاركة اللفظیة لموضوع االتجاه المشاركة- 3-1

  .1العملیة التي تدل على الموافقة المشاركة- 3-2

  :والدعوة العملیة وتتضمن االهتداء مرحلة-4

  .العمل والدعوة لموضوع االتجاه لفظیا تأیید- 4-1

  .الدعوة للموضوع والتبشیر ممارسة- 4-2

  :التضحیة وتتضمن مرحلة-5

  .للتضحیة قوال وفعال االستعداد إظهار- 5-1

  .2الفعلیة لشيء معین في سبیل شيء آخر التضحیة- 5-2

  :وتعلمه یمر بثالث مراحل وهي كاآلتي االتجاهبینما یذكر بعض المصادر أن عملیة تكوین   

  ):مرحلة التعرف(اإلدراكیة المعرفیة  المرحلة-1

المحیطة به،  واالجتماعیةمن خالل اتصاله بالبیئة الطبیعیة  االتجاهوفیها یدرك الفرد موضوع   

ولهذا یمیل الفرد إلى تكوین اتجاهات نحو أشیاء مادیة، كالكتاب وغرفة الصف والمنزل، أو أشخاص 

                                                           
  6768.1ص صمرجع سابق،  ،سمیح أبو مغلي وعبد الحافظ سالمة1

 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة موالي الطاهر، سعیدة،ةاتجاهات الطلبة الجامعیین نحو تخصصاتهم الدراسی ،بوعمود فضیلة 2

  .17، ص2016
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كالتعاون والتضحیة والخیر  االجتماعیةمعینین كاإلخوة واألصدقاء والمدرسین، وكذلك نحو بعض القیم 

  .1والحق

  ): االتجاهمرحلة المیل نحو : (التقییمیة المرحلة-2

وفیها یتفاعل الفرد مع المثیرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونه عنها والتي تساعده في إعادة   

  .2، فضال عن الكثیر من األحاسیس والمشاعر التي تتصل بهااالتجاهتنظیم معلوماته حول موضوع 

  ):رارمرحلة الثبوت واالستق: (المرحلة التقدیریة-3

وفیها یصدر الفرد القرار الخاص بنوعیة عالقته بهذه المثیرات وعناصرها، فإذا كان القرار موجبا   

فإن الفرد كون اتجاها إیجابیا نحو ذلك الموضوع، أما إذا كان القرار سالبا فیعني أنه كون اتجاها سلبیا 

  .3نحوه

  الطالب الجامعي وتخصصه: خامسا

الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمیة باالنتقال من مرحلة الثانویة أو الطالب الجامعي هو ذلك   

، 4مرحلة التكوین المهني أو الفني العالي إلى الجامعة تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة تؤهله لذلك

والجامعة بهیكلها التنظیمي ذات الطبیعة العلمیة والمتخصصة تقدم برامج دراسیة متنوعة في تخصصات 

  .5مختلفة

إن اختیار الطالب الجامعي لتخصصه من القرارات الهامة والصعبة التي تحدد مصیره في الحیاة   

العملیة بعد مرحلة الدراسة، فاختیاره للتخصص الخاطئ قد یؤثر على مستقبله وقبل أن یختار الطالب 

                                                           
، 2019) األردن(، دار أمجد للنشر والتوزیع، عمان وسائل اإلعالم وبناء المجتمع الدیموقراطي، حیدر شالل متعب الكریطي 1

  .65ص

  .360، ص1999، )مصر(دار الفكر العربي، القاهرة ، علم النفس اإلجتماعي، نؤاد لبصیمي السید وسعد عبد الرحمف 2

  .273، ص2004، )األردن(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان علم النفس االجتماعي، جودت بني جابر3

  .13، ص1995دار البحث الجزائر، ،الجامعة تنظیمها وهیكلها، فضیل دلیو وآخرون 4

  .21، ص2005وزیع والطباعة، مصر،عالم الكتب للنشر والت التعلیم الجامعي في الوطن العربي،، أحمد حسین الصغیر 5
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تخصص أو ذاك، الجامعي تخصصه علیه معرفة میوله ورغباته واتجاهاته وقدراته ومهاراته نحو هذا ال

  .1باإلضافة إلى معرفة متطلبات سوق العمل حتى یتم االتجاه إلى التخصص الرائج

وقد تحدث بارسونز عن التخصص الجامعي باعتباره المحرك األساسي الذي عن طریقه یمكن   

  .2فهم طبیعة التباین

لدینامیكیة بها، ویؤكد بین المستویات المهنیة األكادیمیة بالجامعات، وتحلیل العملیات البنائیة ا  

على أهمیة التكامل بین تلك التخصصات المهنیة واألكادیمیة عن طریق ما یسمى بعملیات االتصال 

التنظیمي المهني بالجامعات، وكذلك االهتمام بالنواحي التعلیمیة المتخصصة في كافة مراحلها نظرا لما 

  .3لبحث العلميتضمنه هذه العملیة من تطویر للتعلیم والرقي بمستویات ا

إلى التخصص الجامعي في نظریته للتعلیم مبرزا أهمیة هذه النظریة بأنه " غاردنر"كما أشار   

یجب تفعیلها عند اختیار التخصص الجامعي، ألن بعض التخصصات الجامعیة تناسب أفرادا لدیهم 

  .4صفات معینة وال تناسب أفرادا آخرین لدیهم صفات مختلفة

  :التخصص الجامعي فیما یلي وتكمن أهمیة اختیار  

یزید التخصص الجامعي في المادة العلمیة للطالب العدید من المجاالت العملیة في الحیاة، ویتیح له  - 

  .العمل بأفضل األماكن في المجتمع

  كما تكمن أهمیة التخصص في خدمة الفرد لنفسه ومجتمعه حیث یفید نفسه ومجتمعه الذي یعیش فیه  - 

  .5تى المجاالتویفید بلده في ش

  

  

                                                           

 1 جریدة الوطن، یمني بحیص، التخصص الجامعي، 27جویلیة2019.

 2 راضیة رابح بوزیان،إدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعلیم العالي، مركز الكتاب األكادیمي، عمان،2015، ص84.

  .8485، ص ص نفس المرجع 3

  .300، ص2021، مؤسسة األمة للطباعة والنشر، تركیا، إبدا التغییر.. ال تتمنى ،محمد نبال قلعه حي 4

  .2021جانفي  1، أهمیة اختیار أخطاء التخصص الجامعيآیة ناصر،  5
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  طرق قیاس االتجاه: سادسا

یعد قیاس االتجاهات من الموضوعات التي وجدت اهتماما كبیرا من قبل علماء االجتماع على   

الحیاة العامة، وفیما یلي عرض موجز لهذه  میادینحد سواء، لما لها من أهمیة كبیرة في مختلف 

  :المقاییس

  :bogardos 1925بوجاردس  مقیاس-1

، 1یعتبر من أقدم أدوات قیاس المسافة االجتماعیة بین الجماعات القومیة أو العنصریة المختلفة  

مهتما بقیاس درجة " بوجاردس"، وكان "البعد االجتماعي"قیاس  1928عام " بوجاردس"وقد أطلق علیه 

اردس عبارات ، وقد وضع بوج2نبدهم للجنسیات أو للعناصر أو للمقومات المختلفةأو تقبل األمریكیین 

  :سبع أو استجابات سبع أقصى درجات الرفض أو النبذ االجتماعي وهذه العبارات هي

  .منهم أتزوج- 1-1

  .أصادقهم- 1-2

  .أجاورهم- 1-3

  .في العمل أزاملهم- 1-4

  .كمواطنین في بلدي أقبلهم- 1-5

  .كزبائن في بلدي أقبلهم- 1-6

  .3من وطني أستبعدهم- 1-7

  

                                                           
، مركز اإلسكندریة للكتاب، الصحة النفسیة وعلم النفس االجتماعي والتربیة الصحیةسامیة لطفي األنصاري ومحمود أحالم حسن،  1

  .22، ص2007مصر، 

  .195، ص206، )األردن(، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان المدخل إلى علم النفس العاممروان أبو حویج،  2

  .39، ص2002، دار المعرفة الجامعیة، مصر، في علم النفس االجتماعيعباس محمود عوض،  3
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  :ما یليویعاب على مقیاس بوجاردس   

الدالالت الخاصة بالمقیاس لیست دالالت إحصائیة وٕانما هي ترتیب الشعوب حسب أفضلیة الخیار  - 

  .ودرجته

المقیاس ذو وحدات غیر متساویة كما أنه لیس له صفر مطلق یمثل نقطة ارتكاز یمكن قیاس البعد  - 

  .االجتماعي من بدایته

  .1متطرفةعجز المقیاس على قیاس اتجاهات ذوي المیول ال - 

  :Trustons 1929ستونثر  مقیاس- 2

من أوائل من اهتموا بقیاس االتجاهات وقد وضع مقیاسه على أساس أن لكل " ستونثر "یعتبر   

ولهذا المقیاس خطوات إجرائیة یجب  2اتجاه تدرجا معینا من بین اإلیجابیة المتطرفة والسلبیة المتطرفة

  :على الباحث إتباعها تتمثل في

  .بجمع عدد من القضایا التي ترتبط بموضوع االتجاه القیام- 2-1

مجموعة من الحكام بتصنیف هذه القضایا إلى إحدى عشر مجموعة أو كومة على أن  تكلیف- 2-2

  .یعمل كل من هؤالء الحكام منفردا أو مستقال عن اآلخرین في أثناء حكمه على القضایا

الحكم في المجموعة األولى جمیع القضایا التي یعتبرها مؤیدة جدا لالتجاه، وفي المجموعة  یضع- 2-3

  .3األخیرة القضایا المعارضة جدا، أما المجموعة التي تقع في الوسط فالمحایدة لالتجاه

حسب درجة قربها أو بعدها من موضوع  11إلى  1العبارات المتفق علیها بین الحكام من  ترقیم- 2-4

  ).مؤید جدا، معارض جدا(تجاه اال

  .4حیث ال تحوي للمبحوث بإجابة معینة: بمزج العبارات وعدم احترام التسلسل التدریجي لها القیام- 2-5

                                                           
  .367، ص1992، دار الفكر العربي، مصر، القیاس النفسي بین النظریة والتطبیقسعد عبد الرحمان،  1

  .281، المكتبة الجامعیة، مصر، ص، السلوك اإلنسانيانتصار یونس 2

  .48، ص2006االجتماعي التطبیقي، الدار الجامعیة، مصر، في علم النفس ، عبد الرحمان محمد العیسوي 3

  .247، ص2003، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طاإلحصاء والقیاس النفسي والتربويعبد الحفیظ مقدم،  4
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  :ما یلي ثرستونویعاب على مقیاس   

  .أنه یتطلب من الحكام جهدا لیحددوا وزن كل عبارة من العبارات - 

  .لحكام ومختلفة بالنسبة للمفحوصینالعبارات قد تكون متساویة البعد في نظر ا - 

  .1الفرد حر في ترك العبارات أو اإلجابة عنها - 

  :likert 1932لیكرث  مقیاس- 3

تعد طریقة لیكرث من أشهر وأنجح الطرق لقیاس اتجاهات المبحوثین حول عدة مواضیع، وهذا   

، وتعتمد 2الفئات االجتماعیةراجع لعدم استهالكها للوقت أو الجهد وأیضا لسهولة تطبیقها على مختلف 

طریقة لیكرث على إجابات األفراد في تحدید تدرج المقیاس، وبدال من اقتراح ترتیب الدرجات المختلفة 

أوافق بشدة، أوافق، : لالتجاه واحد یطلب من الشخص تقدیم إجابة على سؤال معین بإحدى الصیغ اآلتیة

یكرث على مقیاس ثرستون ببساطة في األعداد ویتمیز مقیاس ل 3غیر متأكد، معارض، أعارض بشدة

وثباته خاصة أن وحدته تسمح بالتغییر باستخدام درجات مختلفة من الموافقة والمعارضة، كما أن وجود 

  .4خمس درجات في مقیاس لیكرث یعطي تقدیرا دقیقا ألي فرد

  :Gutman 1950جوثمان  مقیاس- 4

ه شرطا هاما هو انه إذا وافق على عبارة حاول جثمان إنشاء مقیاس تجمعي متدرج یحقق فی  

معینة فیه فال بد أن یعني هذا أنه قد وافق على العبارات التي هي أدنى منها ولم یوافق على كل العبارات 

التي هي أدنى منها ولم یوافق على كل العبارات التي تعلوها حیث إذا رأى الفرد صفا فإن معنى هذا أنه 

  .5ألعلى منهیستطیع أن یرى كل الصفوف ا

                                                           
  .79، صمرجع سابقسمیح أبو مغلي وعبد الحافظ سالمة،  1

  .444، ص2012والتوزیع، الجزائر،  الخلودیة للنشر ر، دراأساسیات القیاس النفسيبشرى معمري،  2

  .125126،ص ص 2004، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم النفس االجتماعي بین النظریة والتطبیقیق، محمد شف 3

  .233، ص2009، مكتبة األنجلو المصریة، مصر، علم النفس االجتماعي عربیا وعالمیامحمود السید أبو نبیل،  4

، 2004، )األردن(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، المدخل إلى علم النفس االجتماعيباسم محمد ولي ومحمد جاسد محمد 5

  .149ص
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، وتحسب هذه النسبة بواسطة 100ویعد معامل االسترجاع ناتج عن نسبة االنعكاسات من   

  :1المعادلة التالیة

عدد	اإلنعكاسات	واالستجابات	التي	مواضعها	عكس	المتوقع

عدد	االستجابات
 ×100  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 2018، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، اتجاهات الزبائن نحو السلوك التنظیميرضا حبیب،  1

  .66ص
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  :خالصة الفصل

من خالل ما تم عرضه في هدا الفصل توصلنا إلى أن االتجاهات تشكل جزءا هاما من حیاة 

الفرد وذلك من خالل دورها في توجیه سلوك األفراد والجماعات فتتیح لهم الفرصة للتعبیر عن دواتهم 

تعكس مدى تقبلهم لتلك المواقف واألشخاص أو رفضهم لها واالبتعاد عنها،  بسلوكیاتوتجعلهم یقومون 

وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى تحدید خصائص االتجاه ووظائفه ومكوناته ومراحل تكوینه، وأهمیة اختیار 

تخصص الطالب الجامعي، وفي األخیر تطرقنا إلى مقاییس االتجاهات من خالل عرض أربع نماذج 

  .، ومقیاس لیكرث،ومقیاس جوثمانستونثر وجاردس، ومقیاس مقیاس ب: هي
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  :تمهید

شهد القرن الواحد والعشرین تقدما  إذالمعرفي، یعرف العصر الحالي بعصر المعلومات واالنفجار 

  هائال في مجال تقنیات المعلومات، وأصبح العالم قریة صغیرة

حیث انعكس هذا التطور خاصة على المجال التعلیمي، الذي یستند على تقنیات المعلومات 

ولوسائل التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة بشكل كبیر خاصة في هذه اآلونة األخیرة التي عرفا انتشار 

خیر یعتبر جائحة كورونا حیت تبنت الجامعة الجزائریة نظام التعلیم االلكتروني، وأصبح هدا األ أزمة

نشأة التعلیم االلكتروني ومراحل  إلىكأساس في العملیة التعلیمیة لذا سوف نتطرق في فصلنا هذا 

جائحة كورونا النشأة  إلىوسلبیاته، كما نتطرق  وأهدافه، إیجابیاته تطوره،خصائصه وأنواع، أهمیته

  .وطرق الوقایة والتعلیم االلكتروني في ظل جائحة كورونا في الجزائر األعراضوالتطور،
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  نشأة التعلیم االلكتروني: أوال

ي هذا المجال إال فة ولم تكن اإلنجازات المتتابعة فلم یكن ظهور التعلیم االلكتروني بمحض الصد  

  .ون ونفدها المعلمونمضنیة بدلها المختصون والمهتمون وخطط لها التربویلجهود تتویجا 

بدأت في نهایة  جذورهاوقد اختلفت اآلراء حول أصول التعلیم اإللكتروني فهناك من یرى أن   

الخمسینیات ومن القرن العشرین وعند ظهور التعلم البرنامجي، في حین یدعي آخرون أن أصولها مند 

عند ظهور التعلم بمساعدة الحاسوب، بینما یرجع البعض اآلخر بدایات التعلیم اإللكتروني  السبعینات

  .1على أنها تعود إلى توظیف شبكات الحاسوب في التعلیم ومنها شبكة االنترنت في التسعینات

لى استحداث وسائل للحصول على المعلومات وتحزینها وربط بعضها ونشرها في إوقد بدأت الدعوة  - 

قامت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت منذ ذلك التاریخ بوش، ولقد  أنفارعلى ید األمریكي ف 1945م عا

  .2بهذا الدور خاصة في التعلیم الجامعي وفي العالم المتقدم تقنیا بشكل أكبر

اإللكتروني في االتفاق على حداثة هذا النوع من التعلیم وأنه خالل  وتشترك أدبیات التعلیم  

ن سنة الماضیة بدأت معالم التعلیم االلكتروني بالظهور، فالتاریخ األول لظهوره تعود إلى ستینیات الخمسی

أول القرن العشرین خالل أبحاث وجهود الجامعات األمریكیة والمؤسسات العسكریة، وعلماء الطب، أي أن 

ثم استخدم  ،جامعات األمریكیةاستخدام للتقنیات التربویة كان مقتصرا على األمور اإلداریة والمالیة في ال

وكانت هذه االستخدامات مقتصرة على في المشروعات البحثیة، ثم استخدم في برمجة المواد التعلیمیة 

الجامعات حتى أوائل السبعینات من القرن العشرین حیث بدأ استخدامه على مستوى المدارس، وفي عام 

نتیجة للتطور الحواسیب وٕادخال التحسینات على  ، زاد انتشار استخدام الحاسب في التعلیم وذلك1997

  .3خصائص األجهزة

                                                           
  .36 35، ص ص 2014، )مصر(، دار الكتاب المصریة، القاهرة التعلیم اإللكتروني والتعلیم االفتراضيطارق عبد الرؤوف،  1

 دور التعلیم اإللكتروني في تعزیز التنافسیة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة من وجهة نظر ،أحمد فاروق أو عنین 2

  .78، ص2012، )فلسطین(اإلسالمیة، كلیة التجارة وعزة ، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال، الجامعة األكادیمیین

 مطالب استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة بالتعلیم العالي من وجهة نظرناصر بن عبد اهللا ناصر الشهراني،  3

المناهج وطرق التدریس، جامعة أم  ، دراسة تكمیلیة لنیل درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة، قسمالمختصین

  .12، ص2010القرى، السعودیة، 
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من أوائل الدراسات التي تناولت التعلیم  Allane ornstein 1982وتعتبر دراسة آالن أونستین   

  .1اإللكترونیة والتي أوضحت بعض الفوارق الكبیرة بین هذا النوع من التعلیم وبین التعلیم التقلیدي

  :2اإللكتروني خالل تطوره بالمراحل التالیةوقد مر التعلیم  - 

  :1982قبل عام 

والمدارس التقلیدیة حیث كان التعلیم تقلیدیا قبل انتشار أجهزة الحاسبات بالرغم من  درسعصر الم  

  .وجودها لدى البعض، وكان االتصال بین المدرس والطالب في قاعة الدرس حسب جدول دراسي محدد

  :1992و 1984الفترة بین 

 1،2 الویندوزعصر ظهور الوسائط المتعددة، حیث تمیزت هذه الفترة الزمنیة باستخدام   

  .والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئیسیة لتطویر التعلیم

  :2000و 1992الفترة بین 

، ثم بدأ بظهور البرید االلكتروني وبرامج الكترونیة )االنترنت(ظهور الشبكة العنكبوتیة للمعلومات   

أكثر انسیابیة لعرض أفالم الفیدیو، ومنها األفالم التعلیمیة مما أضفى تطورا هائال وواعدا لبیئة الوسائط 

  .المتعددة

  :وما بعدها 2001الفترة من 

حیث أصبح تصمیم المواقع على ) االنترنت(ظهور الجیل الثاني للشبكة العنكبوتیة للمعلومات   

زادت سرعته بشكل كبیر، وهذه الطفرة المعلوماتیة قد تفتح المجال الشبكة أكثر تقدما وتبادل المعلومات 

للتعلیم االلكتروني مستقبال، وتشجع العدید من أساتذة الجامعات على تصمیم كتب االلكترونیة لتشمل 

هذا ، كما أن أفضلأفالم ورسومات متحركة قد تساعد الطالب على الفهم الصحیح ومتابعة الدرس بصورة 

  .یث سیسهل االتصال بین الطلبة واألساتذةاألسلوب الحد

  

                                                           
  .36، صمرجع سابقطارق عبد الرؤوف،  1

  .291، ص2004، )السعودیة(، مكتبة الرشد، الریاض، تكنولوجیا التعلیم والتعلیم االلكترونيسالم أحمد،  2
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  خصائص التعلیم االلكتروني وأنواعه: ثانیا

  :التعلیم االلكتروني خصائص- 1

  :وتتمثل هذه الخصائص في  

حي یمكن الوصول إلیه في أي وقت ومن أي مكان ودون وجود حواجز والمتمثلة بربطها : الكونیة- 1-1

  .بشبكة االنترنت العالمیة

حیث التفاعل بین محتوى المادة العلمیة والمستفیدین من الطلبة والمعلمین وغیرهم من : التفاعلیة- 1-2

  .المستفیدین، والتعامل مع أجزاء المادة العلمیة، واالنتقال المباشر من جزئیة إلى أخرى

ألكثر  تصاره على فئة دون أخرى من الناس، ولیس هذا فحسب، بل یمكناقحیث عدم : الجماهیریة- 1-3

  .في أكثر من مكان أن یتعامل ویتفاعل مع البرنامج التعلیمي في آن واحد متعلممن 

حیث یتوافق وحاجات كل متعلم ویلبي رغباته ویتماشى مع مستواه العلمي، مما یسمح : الفردیة- 1-4

  .بالتقدم في البرنامج أو التعلم وفقا لسرعة التعلم عند كل فرد

تكامل كل مكوناته من العناصر مع بعضها البعض من تحقیق أهداف ویقصد بها : التكاملیة- 1-5

  .1تعلیمیة محدد

المتعلم إلى هذا النوع من التعلیم إلى توفر تقنیات معینة مثل الحاسوب وملحقاته واالنترنت  یحتاج- 1-6

  .والشبكات المحلیة

  .2لوماتتحدیث البرامج والمواقع االلكترونیة عبر الشبكة العالمیة للمع سهولة- 1-7

حیث أنه یركز على احتیاجات المتعلمین بدال من التركیز على قدرات : حول المتعلم التمركز- 1-8

  .المعلم

  .حیث أنه یركز على تقدیم كل ما هو حدیث للمتعلمین المشاركین في النظام: التحدیث- 1-9
                                                           

  .239، ص2008، )األردن(الفكر، عمان، ، دار مقدمة في تقنیة التعلیمنادر سعید شمي وسامح سعید إسماعیل،  1

، المنشأة العربیة إلدارة خدمات تكنولوجیا تصمیم التدریس االلكتروني مهاراته وتطبیقاته للعملین بهأحمد علي الهمشري،  یسریة 2

  .12، ص2016المعلومات، مصر، 
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یستطیع أن یركز على حیث أنه یتیح مناخا مالئما لكل من المعلم والمتعلم فالمعلم : المالئمة-1-10

األفكار المهمة أثناء إعداده للدرس، كما أن الطالب الذین یعانون من صعوبة التركیز یجدون تنظیما 

  .وٕادراكه استیعابهمالئما للمعلومات یسهل 

حیث أنه یسمح بتنویع وتغییر المحتوى واألسالیب المقدمة لكل متعلم على حدة حسب : التكیف-1-11

  .1قدراته وٕامكاناته

  :أنواع التعلیم االلكتروني- 2

  :تتمثل أنواع التعلیم االلكتروني في

  :التعلیم المتزامن- 1- 2

وهو التعلم باالتصال المباشر الذي یحتاج إلى وجود الطالب في نفس الوقت ذاته أمام أجهزة   

ادثة أو تلقي الكمبیوتر إلجراء النقاش والمحادثة بین الطالب أنفسهم وبینهم وبین المعلم عبر غرفة المح

  .2الدروس من خالل القاعات االفتراضیة

وتحتوي المادة التعلیمیة والدروس على صور مرئیة، فیدیو صوت كما یتم التفاعل من خالل   

  .3السبورة االلكترونیة البیضاء والمشاركة في التطبیقات والتعاون بین أعضاء المجموعة

حصول المتعلم تغذیة فوریة وتقلیل الكلفة والجهد ومن ایجابیات التعلیم االلكتروني المتزامن   

  .4والوقت

  

  

                                                           
1https://sites.google.com, 21-02-2021/20 :00 

  .100، ص2011، )األردن(، دار المسیرة للنشر، عمان حدیثة في التعلیم وطرق التدریساتجاهات وطرق علي السید،  2

، 2016، )مصر(، دار العلوم للنشر، القاهرة المنصات التعلیمیة المقررات التعلیمیة المتاحةعبر االنترنترضوان عبد النعیم،  3

  .17ص

، 2010، )األردن(، دار الثقافة للنشر، عمان االنترنت في التعلم رؤیة تربویةالمدرسة االلكترونیة ودور محمد عبد الكریم المالح،  4

  .112ص
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  :التعلیم غیر المتزامن- 2- 2

وهو التعلیم غیر المباشر الذي ال یحتاج إلى وجود المتعلمین في الوقت نفسه أو المكان نفسه   

المعلومات بین ویتم من خالل بعض تقنیات التعلیم االلكتروني مثل البرید االلكتروني، حیث یتم تبادل 

  .1الطالب أنفسهم وبین المعلم في أوقات متتالیة، وینتقي فیه المتعلم األوقات واألماكن التي تناسبه

وتحتوي المادة التعلیمیة والدروس على مستندات مكتوبة ونصوص، إعالنات، إرشاد من خالل   

ر، ومن ایجابیات هذا النوع من االنترنت ویتم االتصال فیه من خالل البرید االلكتروني ومنتدیات الحوا

التعلیم غیر المتزامن أن المتعلم یحصل على الدراسة حسب األوقات المالئمة له، وبالجهد الذي یرغب في 

  .2تقدیمه، كذلك یستطیع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إلیها الكترونیا إذا احتاج لذلك

  :التعلیم المدمج- 3- 2

مجموعة من الوسائط التي یتم تصمیمها لتكمل بعضها البعض التعلیم المدمج یشمل على   

برمجیات التعلیم التعاوني : وبرنامج التعلیم المدمج یمكن أن یشتمل على العدید من أدوات التعلم مثل

االفتراضي الفوري، المقررات المعتمدة على االنترنت ومقررات التعلم الذاتي، وأنظمة دعم األداء 

  .3نظم التعلمااللكترونیة وٕادارة 

التعلم المدمج كذلك یمزج أحداث متعددة على النشاط، تتضمن التعلم في مزج الفصول التقلیدیة   

التي یلتقي فیها المتعلم مع الطالب وجها لوجه، التعلم الذاتي فیه مزج بین التعلم المتزامن وغیر 

  .4المتزامن

  

                                                           
، 2007، )األردن(، دار وائل للنشر، عمان تكنولوجیا التعلیم والتعلم االلكترونیةدالل ملحس أستیتیة وعمر موسى سرحان،  1

  .281ص

 21، ص ص 2009، )سوریا(، درا رسالن للنشر، دمشق فيالتعلیم االلكتروني في عصر االقتصاد المعر مصطفى یوسف كافي،  2

22.  

، 2010، مكتبة األنجلو المصریة، التعلیم عن بعد في الوطن العربي وتحدیات القرن الواحد والعشرینرمزي أحمد عبد الحي،  3

  .42ص

  .97، ص2011، )األردن(، عمان ، دار الرایة للنشر والتوزیعالتجدید التربوي والتعلم االلكترونيفاطمة بنت قاسم العنزي،  4
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  أهداف التعلیم االلكتروني: ثالثا

  .تفاعلیة من خالل تقنیات إلكترونیة جدیدةخلق بیئة تعلیمیة  - 

دعم عملیة التفاعل بین الطالب والمعلمین والمساعدین من خالل تبادل الخبرات التربویة واآلراء  - 

  .1والنقاشات الهادفة لتبادل اآلراء ونمذجة التعلیم وتقدیمه في صورة معیاریة

  .الل الشبكات المعلوماتیةإتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم المتفتح من خ - 

إكساب الطالب والمعلمین المهارات والكفاءات الالزمة الستخدام تقنیة التعلیم الحدیثة وتقنیة االتصال  - 

  .2والمعلومات

  .تحسین مستوى فاعلیة المعلمین واألساتذة وزیادة الخبرة لدیهم في إعداد المواد التعلیمیة - 

صول على الصور والفیدیو وأدوات البحث عن طریق شبكة الوصول إلى مصادر المعلومات والح - 

  .3االنترنت واستخدامها في شرح وٕایصال العملیة التعلیمیة

  ایجابیات وسلبیات التعلیم االلكتروني: رابعا

  :التعلیم االلكتروني ایجابیات- 1

والمتابعین في لى أكبر عدد من الجمهور إالمرونة في الوقت والمكان حیث یسمح بإمكانیة الوصول  - 

  .4مختلف الدول

على المعلومات باستخدام االرتباطات الشعبیة ومواقع  االطالعیشجع التعلیم االلكتروني الطالب على  - 

  .مستوى معرفتهم واهتمامهم تليشبكة االنترنت العالمیة، كما یتیح لهم اختیار المواد التعلیمیة التي 

  

                                                           
، مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة واإلنسانیة المعمقة، جامعة التعلیم االلكتروني كطریقة بدیلة للتعلیم التقلیديكلثوم حمدي وأخریات،  1

  .101، ص2018، العدد الرابع، )الجلفة(زیان عاشور 

  .321، ص2009، سلسلة الكتاب الجامعي العربي، مصر، جیا التعلیممن الوسائل التعلیمیة التي تكنولو ماهر إسماعیل صبري،  2

  .34، ص2009، )األردن(، دار الثقافة، عمان، الحاسوب وطرق التدریس والتقویمسان تطیط، ع 3

  .245، ص2008، )األردن(، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان نظام التربیة والتعلیممریم الخالدي،  4
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كما یشجعهم على اتخاذ األمور  باألنترنتیساعد التعلیم االلكتروني الطالب على تطویر معرفتهم  - 

  .1الشخصیة ومسؤولیة التعلم الخاصة بهم

یتیح الوصول المجاني للمعلومات والمهارات الجدیدة التي تعد ضروریة أكثر من أي وقت مضى  - 

  .لمتطلبات الحیاة الحدیثة

  .2ساب التعلم بالنفس وتحریر نفسه من ضغوط معینةفرصة للمتعلم الكت - 

بطرق مختلفة وعدیدة وفقا للطریقة األفضل  صادرالتعلیم االلكتروني یتیح للمتعلم إمكانیة تطبیق الم - 

  .الفردیة بین الطلبة الفروقبالنسبة للطالب مما یساهم في مراعاة 

خالل سهولة الوصول الى قدر كافي من  التعلیم االلكتروني یعزز فعالیة المعرفة والمؤهالت من - 

  .المعلومات

یساعد التعلیم اإللكتروني على إزالة الحواجز التي من المحتمل ان تعیق مشاركة الطالب بما في دلك  - 

  .الخوف من التحدث مع المتعلمین

النظر تبادل واحترام وجهات  وكذلك اآلخرینالتعلیم اإللكتروني یحفز الطالب على التفاعل مع  - 

  .3المختلفة

  :التعلیم االلكتروني سلبیات- 2

ضعف الوعي التكنولوجي لدى الكثیر من الناس وعدم انتشار استخدام الحاسوب في الكثیر من الدول  - 

  .العربیة

التعلیم االلكتروني یحتاج جهد مكثف لتدریب وتأهیل المعلمین والطالب بشكل خاص استعدادا لهذه  - 

  .4التقنیة في المجتمعمیة فیها األ التجربة في ظروف تنتشر

                                                           
1Departement of instructional Technologg student, Bloomsburg university of pennsy Lvania, USA, 

2006, p05. 
2Farah Belbchir, le e-learning comme méthode d’appretissage, mémoire de master Académique 

spécialité didactique , faculté des Langues étrangères, Département de français, université Abou Bekr 

Blkaid (Telemcen) Algérie, 2016,p14. 
3 Valentina Arkorful, Nelly Abaidoo, The role of e’learning, the advantages and disavantages of its adoprion 
Highaer education , international journal of education an resaerch, collge of distance education, university of 
cope coast, chana, volume 02, 2014, P401. 

لة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد ، مجالتعلیم اإللكتروني كبدیل عن التعلیم التقلیدي في األلفیة الثالثةشعبان مالك، 4

  .34، ص2015، 38/39، العدد )الجزائر(خیضر بسكرة 
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  .الحاجة إلى ضرورة اعتماد أخصائیین في مجال إدارة أنظمة التعلم الرقمي - 

  .الحاجة إلى اعتماد بیئة أساسیة من حیث توفر األجهزة ذات الفعالیة العالیة - 

  .1تدني مستوى اإلجابة واإلقدام لهذا النوع من التعلم لدى المتعلمین والمتدربین - 

ارتفاع تكلفة التعلیم االلكتروني في كل مقرر من مقررات الفصول الدراسیة في السنة الواحدة مقابل  - 

  .2م التقلیديیالتعل

 أنعندما یتعلق األمر بتحسین مهارات االتصال قد یكون للتعلیم االلكتروني تأثیر سلبي على الرغم من  - 

  .المتعلمین قد یكون لدیهم معرفة أكادیمیة ممتازة

علمین یخضعون للتأمل والبعد فضال عن االفتقار إلى تالتعلیم االلكتروني كأسلوب تعلیمي یجعل الم - 

  .3ا قویا للغایة ومهارات إدارة الوقت من أجل تقلیل هذه اآلثارز التفاعل أو العالقة لذلك یتطلب األمر حاف

شائها وتنفیذها أكثر من المدخرات أثناء التعلیم االلكتروني یمكن أن یكلف خصم الدورة التدریبیة وٕان - 

، ویعتمد نجاح التدریب على قدرة المتعلم على استخدام أجهزة الكمبیوتر ویحتاج المتعلمون إلى قفةالمؤ 

  .مستوى أعلى من التحفیز والتوجیه الذاتي

  .4من الصعب على المدرس التأكد من أن المتعلمین ینتبهون أثناء العملیة التعلیمیة - 

یتعلق باإلیضاحات، وتقدیم التفسیرات، وكذلك التفسیرات، قد تكون طریقة التعلیم االلكتروني اقل فیما  - 

  .فاعلیة من طریقة التعلیم التقلیدیة وتكون عملیة التعلم أسهل بكثیر وجها لوجه مع المدربین والمعلمین

تدهور دور المؤسسات في التنشئة االجتماعیة وأیضا دور المعلمین  إلىقد یؤدي التعلیم االلكتروني  - 

  التعلم  كمسیرین لعملیة

                                                           
  277، ص2020، 01، العدد07، مجلة العربیة، المجلد واقع التعلیم عن بعد في الجامعات الجزائریةعائشة عفاف صحة، 1

  188، ص 2007، مصر ،الحدیثةالتعلیم الجامعي المفتوح، المؤسسة العربیة طارق عبد الرؤوف، 2
3Donald Gperrinph, instructional journal of international Technology and Distance learning, volume 

12, Numbre 1, 2015. 
4Suzane K kearns, e’learning in aviation, Routhedge Taylor Francis croup, lodon and new yourk 

(American), 2010. 
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في التعلیم كالمجاالت  ال یمكن لجمیع التخصصات والمجاالت استخدام تقنیة التعلیم اإللكتروني - 

  .1العلمیة

  جائحة كورونا النشأة والتطور: خامسا

ویعرف أیضا باسم المرض التنفسي  2019corona virus diseaseمرض فیروس كورونا   

المرتبط  2الحاد المرتبط بفیروس كورونا المستجد وهو مرض تنفسي حیواني المنشأ یسببه فیروس كورونا 

  .2)2سارس كوف (بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة 

أبلغت لجنة الصحة  2019دیسمبر  21نیة، ففي یالص رة هذه الجائحة من منطقة ووهانانطلقت شرا - 

حالة التهاب رئوي ناجمة عن مسببات غیر معروفة، وتم تحدیده الحقا على أنه  27عن  ووهانبمدینة 

حالة مؤكدة  295كان هناك  2020ینایر  21وبحلول ) 19كوفید (فیروس كورونا المسبب لمرض 

 مختلف أنحاء العالمأ الوباء ینتشر بسرعة هائلة في حالة من ووهان، وعلى األثر بد 291مختبریا منها 

ملیوني شخص وأعلنت  2020وأظهرت إحصائیات منظمة الصحة العالیة أن عدد المصابین قبل نهایة 

الصین، إیطالیا الوالیات المتحدة : المنظمة عن الدول العشر األولى األكثر إصابة بالفیروس وهي

  .ن، فرنسا، كوریا الجنوبیة، سویسرا، والمملكة المتحدةاألمریكیة، اسبانیا، ألمانیا، إیرا

طفرة على األقل قد تؤثر على شكله الخارجي خصوصا على  17وشهد التطور األخیر للفیروس   

  .، ومزال یشهد تطورا وانتشارا إلى یومنا هذا3الشوكیة نتوءاتال

الجهاز  قطراتالل وینتشر فیروس كورونا عن طریق االقتراب من األشخاص المصابین ومن خ  

  .4واألشیاء سطحاألالتنفسي بعد السعال أو العطس، عن طریق مالمسة الفیروس 

 

                                                           
1 Valentina Arkorful, Nelly Abaidoo, Ibid, P403. 
2Naming the corona virus disease (covid 19) and the virus that causes it, word health organization, 

2021. Who.int/emergencies/di. 04/04/2021 20 :20. 
، مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة للنشر، ضوء جائحة كوروناإشكالیات التعلیم االلكتروني وتحریاته في علي أسعد وطفة، 3

  .27-26، ص20221الكویت، 
4DR, w Ness, the complete Guide to the corona virus (covid 19) : symptoms, prevention, Dagnosis and 

Treatment, copy right by Tiny shoe nedia, 2020. 
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  األعراض وطرق الوقایة منها: سادسا

  ):19كوفید (جائحة كورونا  أعراض- 1

تختلف أعراض اإلصابة بفیروس كورونا من شخص إلى آخر حسب درجة مناعة الجسم، وتتمثل   

  :هذه األعراض في

الحمى، السعال ومشاكل تنفسیة، التهاب رئوي وٕاسهال، فقدان حاستي الشم والذوق، مشاكل في الكلى  - 

والقلب، احمرار في العینین والتهاب الملتحمة والقيء والتهاب الحلق وعادة ما تظهر هذه األعراض 

  .1تدریجیا وتكون خفیفة

دول مثل بریطانیا واألردن ومصر وقد تتم اإلصابة بالمرض من دون أي أعراض إذ صرحت بعض ال - 

، بینما تزداد األعراض %80بأن نسبة المصابین بالمرض فیها من دون أن تظهر علیهم أعراض بلغت 

لدى المسنین والمصابین بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، إذ من الممكن 

  .2لرئوي أو الكلوي بل وحتى الوفاةالفشل ا: أن ترافق اإلصابة بالمرض مضاعفات أخرى مثل

  )19كوفید (الوقایة من جائحة كورونا  طرق- 2

مجموعة من التدابیر موصى تم اتخاذ ) 19كوفید (من أجل الوقایة والسیطرة على فیروس كورونا   

  :3بها من طرف منظمة الصحة العالمیة وتتمثل في

غسلهما بالماء والصابون من شأنه أن یقتل تنظیف الیدین جیدا بانتظام باستعمال مطهر كحولي أو  - 

  .الفیروسات

االحتفاظ بمسافة ال تقل عن متر واحد بین األشخاص ألن عندما یسعل الشخص أو یعطس تتناثر من  - 

  ).19كوفید (أنفه أو فمه قطیرات سائلة صغیرة قد تحتوي على الفیروس المسبب لمرض 

                                                           
  .21، صمرجع سابق: محمد سعید أحمد بني عایش1

، 2021، )األردن(، دار الجنان للنشر والتوزیع، عمان ، اإلعالم في زمن كورونا مدخل نظري ودراسات مسحیةبتول السید مصطفى 2

  .12ص

، برید الجزائر، وحدة ورقلةحالة )19كوفید (تقییم أداء الخدمات العمومیة في ظل وباء كورونا المستجد ولید زیادي، حكیم جروة،  3

  .194، ص2020، 02، العدد 02، المجلد )بسكرة(مجلة التمكین االجتماعیة، جامعة محمد خیضر 
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الفم واألنف بالكوع المثني أو بمندیل ورقي عند السعال أو تجنب لمس العین واألنف والفم وذلك بتغطیة  - 

  .على الفورالمستعمل العطس ثم التخلص من المندیل 

إذ أحس الشخص ببعض األعراض كالحمى والسعال وصعوبة التنفس یلتزم فورا ویلتمس الرعایة  - 

  . ت الصحیة والمحلیةالصحیة وكذا االتصال بمقدم الرعایة قبل التوجه إلیه وٕاتباع توجیهات السلطا

  التعلم االلكتروني في الجامعة الجزائریة في ظل جائحة كورونا: سابعا

لى جأت الجزائر كباقي الدول األخرى إفي ظل األزمة التي شهدها العالم بانتشار فیروس كورونا ل  

في هذا ، و أشهرتعلیق الدراسة الحضوریة بالجامعات، حیث عرفت انقطاعا تاما عن الدراسة دام عدة 

لیم االلكتروني كبدیل إلكمال العملیة التعلیمیة والذي جاء ملزما ومن الدولة الجزائریة إلى اعتماد التع لجأت

  .غیر تخطیط مسبق

وقد اعتمدت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على مجموعة من اآللیات لتخطي هذه األزمة وتتمثل  - 

  :1في

إلیها وتحمیل جمیع المحاضرات قصد التحضیر المتحانات السداسي إطالق منصة وطنیة یمكن الولوج  - 

  .2020/2021والمؤجلة إلى شهر سبتمبر من السنة الجامعیة  2020- 2019الثاني من السنة الجامعیة 

لقد اعتمدت كل جامعة موقع مخصص لها وولوج الطلبة عن طریق التسجیل واعتماد رقم بطاقة  - 

لضمان وصول المحاضرات أتاحت الوزارة إمكانیة تحمیل الدروس على الطالب للدخول إلى المنصة، و 

منصة الجامعات مجانا دون الحاجة لالشتراك في االنترنت من خالل شبكة متعاملي الهاتف النقال 

  ).موبیلیس، أوریدو، وجیزي(

من الصعوبات وقد واجه تطبیق التعلیم االلكتروني أثناء جائحة كورونا في الجامعة الجزائریة مجموعة  - 

باستخدام التعلیم  الطالب واألستاذ دون تحضیر مسبق االمتثال إلى تعلیمات الوصایة أجبرحیث 

 stefania gainnineااللكتروني مما أثار حالة من االرتباط وسط األسرة الجامعیة، وفي هذا اإلطار تقول 

یحتاج المتعلمون أكثر من أي وقت مضى إلى أن یتلقوا الدعم األكادیمي "مساعدة المدیر العام للیونسكو 

                                                           
، مجلة الحكمة للدراسات التعلیم االلكتروني في زمن كورونا، التجربة الجزائریة، تحدیا ورهاناتمبارك أحمد، بكیري محمد أمین،  1

  .15، ص2019، 02، العدد 7، المجلد )خمیس ملیانة(لغامة الفلسفیة، جامعة الجیاللي بو 
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التعلیم، والنهوض لبذل الجهود المخصصة  أنظمة المصحوب بالدعم العاطفي، فهذه دعوى الستیقاظ

  ".على التضامن تحفزفتشمل على تعلیم ذو جودة، یأخذ بعین االعتبار المهارات االجتماعیة والعاطفیة 

كما وجد الطالب صعوبة في إنجاز مذكراتهم نتیجة صعوبة الحصول على المصادر والمراجع،   

إلى جانب صعوبة المواضیع والتواصل مع المشرفین، وكذا صعوبة إنجاز البحوث التطبیقیة فرغم أن 

عن بعد إال أنها لم تحقق ر العمل للطلبة عبر شبكة االتصال التي تعرض خدماتها یالجامعة حاولت تیس

  .المهمة

م ما بعد الجائحة یوتعتبر هذه التجربة الجدیدة في بالدنا فرصة إلعادة النظر في هذا النوع من التعل - 

  .على اعتبار أن ما حصل خالل هذه التجربة یستحق كل الثناء رغم النقائص المسجلة
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  :خالصة

 التعلیم االلكتروني جاء بدیل إلكمال أنتم عرضه في فصلنا هذا یمكن القول  من خالل ما

العملیة التعلیمیة بسبب االنتشار الواسع الذي عرفته جائحة كورونا، والتدبیرات الوقائیة التي وضعتها 

قوم الجزائریة للحد من تفشیها، ویعتبر التعلیم االلكتروني في العصر الحالي من األسس التي ت الدولة

  .علیها العملیة التعلیمیة لما أحدث من تطور كبیر في مجال التعلیم
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  :تمهید

شيء أساسي فهي بمثابة القاعدة  –العلوم االجتماعیة خاصة - تعتبر النظریة في مختلف العلوم 

  .التي ینطلق منها كل باحث كونها اإلطار المرجعي المنظم والذي یقوم بتفسیر الظاهرة المدروسة

جائحة ومن خالل دراستنا لموضوع اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم اإللكتروني في ظل 

كورونا البد لنا من الوقوف عند أهم النظریات المفسرة لكل من االتجاه والتعلیم اإللكتروني، وفیما یلي 

نظریة التحلیل النفسي، : سنحاول التطرق إلى بعض هذه النظریات التي تناولت موضوع الدراسة وهي

متغیر األول، أما لمتغیر الثاني النظریة السلوكیة، النظریة المعرفیة، النظریة االجتماعیة بالنسبة لل

  .النظریة االجتماعیة التربویة التكنولوجیةو  ریة السلوكیة، النظریة المعرفیةفسنتناول فیه النظ
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  النظریات المفسرة لالتجاهات: أوال

هناك عدة نظریات تفسر تكوین االتجاهات، وتتمثل أبرز النظریات التي تفسر االتجاهات في   

  :أنواع هيأربع 

  :السلوكیة النظریة- 1

، على دور كل من المثیر "ایفات بافلوف"تؤكد نظریة االشتراط الكالسیكي للعالم الروسي الشهیر   

السلبیة وذلك عن  اتالسلوكاإلیجابیة بدال من  تالسلوكاالشرطي والمثیر الطبیعي في إمكانیة إحداث 

، أما نظریة االشتراط اإلجرائي للعالم 1طریق تعزیز وتدعیم المواقف االیجابیة كلما ظهرت لدى الفرد

فتقوم على تعلم االتجاهات على أساس اعتمادها على مبدأ التعزیز، الذي یزید من احتمال " سكینر"

لتعرض بمشاعر سارة یجعله یكون استجابة تكرارها فتعرض الفرد لمثیر معین بصورة متكررة واقتران ذلك ا

ویكون االتجاه موجب نحوه والعكس صحیح بالنسبة لالتجاه السالب، ألن  المثیرایجابیة إزاء ذلك 

  .2االتجاهات التي یتم تعزیزها یزید احتمال حدوثها من االتجاهات التي ال یتم تعزیزها

  :المعرفیة النظریة- 2

إلى أن االتجاه حالة وجدانیة مع أو ضد " ابلسون"و" روزینبرج:"لـتذهب نظریة االتساق المعرفي   

ذات بنیة نفسیة منطقیة، وأنه إذا حدث تغییر في أحد المكونات أو  3موضوع أو فئة من الموضوعات

، وعلیه فإن أي تغییر في المكون الوجداني لالتجاه اآلخرالعناصر فإن ذلك سیؤدي بالضرورة تغییر في 

لذا البد من وجود اتساق بین المكونین، حیث أنه . في المكون المعرفي والعكس صحیح سیؤدي إلى تغیر

 4إذا كانت العناصر المعرفیة والوجدانیة غیر متسقة مع بعضها فإن هذا یؤدي إلى تغیر في االتجاه

عدیلها، ویسیر تكوین االتجاه حسب هذه النظریة ضمن مراحل، بدایة بتحدید االتجاهات المراد تكوینها أو ت

ثم تزوید األفراد بالتغذیة الراجعة حول االتجاه المستهدف، ثم إبراز التناقض حول محاسن االتجاه 

                                                           
  .73سمیح أبو مغلي وعبد الحافظ سالمة، مرجع سابق، ص 1

، 2011، )األردن(، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان علم النفس االجتماعيسامي محسن الختاتنة وفاطمة عبد الرحیم النوایسة،  2
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المرغوب فیه، مساوئ االتجاه غیر المرغوب فیه، من خالل األسئلة والمناقشة، وأخیرا التعزیز لالتجاه 

  .1المرغوب فیه

  :التعلم االجتماعي نظریة- 3

على أهمیة مفهومین في عملیة تكوین " الترز"و" باندورا"ماعي أمثال ركز علماء التعلم االجت  

" باندورا"وأشار ) Initation(والتقلید أو المحاكاة ) Rein forcement(وتعدیل االتجاهات هما التعزیر 

یمكن أن یكون مثل باقي أشكال السلوك األخرى عن  2إلى أن االتجاه سواء كان إیجابیا أو سلبیا" والتزر"و

طریق مالحظة سلوك النماذج ویقوم الفرد بتقلید هذه النماذج، واآلباء یقومون بدور كبیر في تشكیل وتقلید 

سلوك أبنائهم ویمكن أن یكون اآلباء نماذج حسنة أو سیئة ألبنائهم عن طریقهم یتم اكتساب الكثیر من 

المراحل المبكرة من عمر الطفل ثم یأتي دور األقران في المدرسة ومن ثم مختلف  وخاصة في 3االتجاهات

وتؤكد نظریة التعلم االجتماعي على أن التعلم في المواقف االجتماعیة ال یتم بفعل  4وسائل اإلعالم

خالل التعزیز أو المكافأة الستجاباته، بل أنها تؤكد على أن اإلنسان یستطیع تعلم استجابات جدیدة من 

  .5مالحظته لسلوك اآلخرین الذي یعدون نماذج

  :التحلیل النفسي نظریة- 4

تمر بمراحل مختلفة " األنا"وهذه " األنا"تؤكد هذه النظریة أن التجاهات الفرد دورا حیویا في تكوین   

رد نتیجة ومتغیرة من النمو منذ الطفولة إلى مرحلة البلوغ، متأثرة في ذلك بصلة االتجاهات التي یكونها الف

، وأن اتجاه الفرد نحو األشیاء یحدده دور تلك األشیاء في خفض التوتر 6لخفض أو عدم خفض توتراته

وبین األعراف والمعاییر والقیم االجتماعیة، إذ  7الغریزیة" الهو"الناشئ عن الصراع الداخلي بین متطلبات 

اتجاه سلبي نحو األشیاء التي أعاقت أو یتكون اتجاه إیجابي نحو األشیاء التي خفضت التوتر، أو یتكون 

                                                           
  .74 73سمیح أبو مغلي، مرجع سابق، ص 1

  .123، ص2003، )األردن(، الوراق للنشر والتوزیع، عمان علم النفس االجتماعيكامل علوان الزبیدي،  2
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، إضافة إلى أن نظریة التحلیل النفسي یؤخذ علیها اهتمامها الشدید بخبرات مرحلة 1منعت خفض التوتر

الطفولة، وكذلك الالشعور في تحدید وتكوین االتجاهات مما یعني صعوبة التحكم والتغییر في 

  .2االتجاهات

  االلكتروني النظریات المفسرة للتعلیم: ثانیا

  :السلوكیة النظریة-01

جون "في الوالیات المتحدة األمریكیة، ومن أشهر مؤسسیها  1912ظهرت المدرسة السلوكیة سنة   

، ویشكل المدخل السلوكي أساسا فعاال 3وهو عالم نفس أمریكي ویعتبر أب السلوكیة الحدیثة" واطسن

لتیسیر التعلیم المتعلق باسترجاع الحقائق والتعمیمات، وتحدید المفاهیم وتوضیحها، ویمكن استخدام 

، الحقائق ویمكن تلخیص أنماط االختبارات التي یتخذها whatاالستراتیجیات السلوكیة بصفة عامة لتعلیم 

  :یلي فیماالتعلیم اإللكتروني  مقدمو

  .التأكید على نقل المعرفة الموضوعیة - 

  .أسالیب أحادیة المسار - 

  .التأكید على التقییم النهائي، والرجوع إلى المعاییر المتفق علیها في ذلك الشأن - 

  .إطالع المتعلمین على مخرجات التعلیم - 

تدمج تلك  تقییم واختبار المتعلمین في ضوء مخرجات التعلم التي تم تحدیدها مسبقا، ویجب أن - 

  .االختبارات في خطوات التعلیم وبتسلسل منطقي

  .تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والمستمرة - 

                                                           
  .280جودت بني جبار، مرجع سابق، ص  1
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 1وهكذا...تسلسل مواد التعلم من المعلوم إلى المجهول ومن البسیط إلى المعقد، ثم إلى األكثر تعقیدا  - 

  :یما یليویتم تجسید تلك االختبارات في تصمیم التعلیم االلكتروني وتقدیمه ف

  ).ICT(محاضرات محررة أو عن طریق تكنولوجیا المعلومات واالتصال  - 

  .أنشطة تتطلب مهارات معرفیة عادیة - 

  .مراسالت تعلیمیة عامة - 

  .تغذیة راجعة تقییمیة - 

  ).ICTs(االستخدام المفتوح والتفاعلي لـ - 

  .التغذیة الراجعة الشخصیة على التكلیفات الفردیة والجماعیة - 

  .لدروس الجماعیة واستخدام اجتماعات الكمبیوتر للتواصل مع اآلخرین وللتعلیم التعاونيا - 

وتركز هذه النظریة على التعلم الذاتي وكیفیة بناء الفرد للمعرفة بأنفسهم، وٕاعطاء المتعلم الفرصة  - 

  .2الكتشاف المعرفة وذلك من خالل عملیة التعلم االلكترونیة التي تسمح بذلك

  : المعرفیة النظریة- 2

وتعرف هده النظریة  ،)1896- 1982(عالم النفس السویسري جان بیاجیه إلىظریة تنسب هده الن

  .3قبال للمعلوماتواست انتباه، فهم، عملیة لتأسیس المعرفة اإلنسانیة ومصادرها من ذاكرة، أنهاعلى 

هذه النظریة بكیفیة تأسیس الفرد للمعرفة واكتسابه المعلومات بطریقة تتیح بقاء المعلومة  أنأي 

  .طویلةفي الذاكرة لفترة 

المدخل المعرفي على التعلیم االلكتروني التي تناولها إلى مجموعتین  تداعیاتتنقسم معالجة   

لتجهیز  كصیغةتداعیات نظرة ذلك المدخل إلى الذاكرة والدور الذي تلعبه في عملیة التعلم الفردي : األولى

                                                           
  .213 212، ص ص 2008دار عامل الكتب، السعودیة، ، األسس التربویة للتعلیم اإللكترونيسعید إسماعیل علي،  1

  .213نفس المرجع، ص 2

، كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة ابتدائي أنموذجا: جودة تصمیم الكتاب المدرسي في المنظومة التربویةعبد الحفیظ تحریشي،  3
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لك تداعیات إدراكهم ألهمیة التعلم الفردي واألسالیب المعرفیة التي تستخدم في ت: المعلومات، والثانیة

  .العملیة

  :وتشمل المجموعة األولى على ما یلي  

استخدام االستراتیجیات التي تتیح بقاء المعلومات فترة تكفي لتیسر نقلها إلى الذاكرة العاملة، وربما  - 

  .تتضمن تلك االستراتیجیات وضع الرسائل العامة في مركز شاشة العرض

معلومات الكائنة بالذاكرة طویلة األمد لتساعدهم على باستعادة ال للمتعلمیناستخدام استراتیجیات تسمح  - 

فهم المعلومات الجدیدة، وربما تتضمن تلك االستراتیجیات استخدام أسئلة تساعد على تنشیط البنى 

  .المعرفیة الكائنة

تضمین استراتیجیات لتعزیز عملیات تجهیز المعلومات العمیقة لضمان نلقها إلى الذاكرة طویلة األمد  - 

  تتضمن االستراتیجیات توفیر فرص لتطبیق المعرفة على مواقف الحیاة الفعلیة وربما

  :وتشمل المجموعة الثانیة على ما یلي 

  .أسالیب التعلم المختلفة المقررات أنشطة تناسبتضمین  - 

  هل یحتاج إلى وجود مكتف أم محدود للمعلم؟: دعم الطالب وفقا لتفضیالته بمعنى - 

  .الیب مختلفة وبوسائط متعددةتقدیم المعلومات بأس - 

  .1استشارة المتعلمین الستثمار الدافعیة الذاتیة - 

التعلم عن طریق االكتشاف والدي أسسها عالم وتضم هذه النظریة عدة نظریات أخرى من بینها   

الطرق التي یستطیع الفرد من  أبرزاعتبر التعلم باالكتشاف من  ، الذيبرونرجیروم النفس األمریكي 

 أهمى المعلومة عند برونر تكون كیفیة الحصول عل المرجو، وبهذاالتعلم  إلىخاللها بذل مجهود للوصول 
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حلزونیة تجعل من المستوى األعلى من الجهد الذي المعرفة بطریقة  إلىوالمتعلم یصب  ذاتها،رفة من المع

  .1یبدله المتعلم أعمق في دراسة الظواهر

عملیة  ما تتضمنهالتعلم عن طریق االكتشاف یتوافق مع  نظریتهبه برونر في  ما جاءویعتبر   

التعلیم االلكتروني یركز على عملیة التعلم الذاتي وجعل الفرد یعتمد على نفسه  أن إذ اإللكترونيالتعلیم 

الفرد نحو االكتشاف یزید من دافعیة ن التعلم الذاتي أ إذفي اكتساب المعرف وذلك لما له من أهمیة 

  .هذها ما وضحه برونر في نظریته درجة عالیة من المعرفة وهذ إلىصل والبحث والتعلم وبالتالي یجعله ی

  :االجتماعیة التربویة التكنولوجیة النظریة- 3

لعبت المتطلبات االقتصادیة واالجتماعیة المتسارعة في هذه العصور دور في التعجیل باستخدام   

ولوجیة في النظم التعلیمیة ومقرراتها وتوظیفها على نحو متزاید في سبیل العلم والمعرفة، كما الوسائط التكن

أن لظهور المهن التقنیة دور في المناداة نحو هذا النوع من التعلیم وٕاعداد الطالب تقنیا وتكنولوجیا یتالءم 

  .مع طبیعة هذه المهن

وترتبط التربیة والتعلیم بالتكنولوجیا إلى حد كبیر والعلم الیوم أصبح على هذه التكنولوجیا، فالتربیة   

والتعلیم هما أداة نشر العلم والتكنولوجیا، وقد أصبحت الوسائط التكنولوجیة من أدوات وأجهزة وآالت 

الفاعلین في الوسط التعلیمي وفي الكترونیة ضروریة بالفعل التربوي والتعلیمي وفي تقویة العالقات بین 

بناء المناهج التعلیمیة وفي توضیح وشرح المقررات البیداغوجیة للطلبة والمتعلمین وفي عملیة التواصل 

إلخ وذلك بهدف الوصول إلى تحقیق غایات العملیة التعلیمیة واستخدام التكنولوجیا في ... البیداغوجي 

وكیفیة تهیئة الوسائل والطرائق التربویة والتعلیمیة وكیفیة  البیداغوجیة التعلیم هو لدراسة كیفیة تنظیم البیئة

تركیب المعارف، وباختصار تطرح تكنولوجیا التعلیم تحدید النموذج الذي یعد لممارسة التعلیم وفق ما 

یقدمه هذا النموذج من استراتیجیات حتى یتمكن المتعلم من استیعاب المعارف الجدیدة بأكبر قدر ممكن 

  .2من الفعالیة ویعتبر مفهوم النموذج النفسي للتعلیم محور لتكنولوجیا التربیة

وعلیه فإن استخدام التكنولوجیا في التربیة في حل بعض المشاكل التربویة والتعلیمیة الناجمة عن   

 عدم فهم بعض المتعلمین لبعض المعارف الموجودة في المنهاج التعلیمي وتحقیق األهداف التعلیمیة من

                                                           
1  new.educ.com, 15/04/2021, 23 :00. 

  .308 307، ص ص 2021، البرد الساطع للطباعة والنشر، الجزائر، النظریة السوسیولوجیة في التربیةبواب رضوان،  2
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خالل توظیف التكنولوجیا في الممارسات التعلیمیة من جهة ومن جهة أخرى محاولة نقل هذه المواد 

الدراسیة والمقررات البیداغوجیة المسطرة من الجانب النظري إلى الجانب التطبیقي العملي واإلجرائي، 

المصادر التعلیمیة المناهج الدراسیة والتعلیمیة لتصبح متاحة في منزل كل تلمیذ وتزودهم ب ورقمنة

االلكترونیة المرتبطة بكل مرحلة دراسیة، وتفعیل الشبكات المدرسیة لدعم التعلم الذاتي وشبكة المتعلمین 

بهدف تنمیة مستواهم معرفیا ومهنیا وشخصیا، إضافة إلى تفعیل شبكات الویب التفاعلیة بهدف تقویة 

علیمیة واألسریة، وتحرص المقاربات التعلیمیة الروابط بین المدرسة واألسرة، وكذا بین المؤسسات الت

الحدیثة واستراتیجیات التدریس الحدیثة على ضرورة إعداد البرامج التعلیمیة والتخطیط للعملیة التعلیمیة 

  .1وتعزیز التعلیم من خالل استخدام األجهزة التكنولوجیة القادرة على جلب انتباه الطالب

نظریة یرتكزون على ضرورة اعتماد الوسائط التكنولوجیة ومن خالل ما سبق فإن أنصار هذه ال

في العملیة التعلیمیة ومدى ارتباطها، وضرورة توظیفها كعنصر أساسي في العملیة التعلیمیة، إذ تهدف 

إلى محاولة جعل التعلیم االلكتروني كمكمل للعملیة التعلیمیة، إذ ترى أن استخدام الوسائل التكنولوجیة 

تربوي والتعلیمي من خالل نقل المواد الدراسیة والمقررات من جانبها النظري إلى الجانب ضروري بالفعل ال

التعلیم وهذا ما تحاول الجامعة الجزائریة االعتماد علیها أثناء هذه الفترة  رقمنهالتطبیقي كما تهدف إلى 

التي اعتمدت على و ) 19كوفید (التي عرفت انتشار األزمة الصحیة العالمیة ما تعرف بجائحة كورونا 

ة التعلیم واعتماد التعلیم االلكتروني كبدیل مؤقت ومكمل للعملیة التعلیمیة، حیث عرفت هذه الفترة رقمن

اللجوء إلى الوسائط التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة بشكل غیر مسبوق والذي یعتبر كتجربة من شأنها 

حتى انتهاء هذه األزمة الصحیة والتي من شأنها أن  أن تدعم وتحسن فیها بعد عملیة التعلیم التكنولوجیة

تكون بوابة تعبر علیها الجامعة الجزائریة العتماد هذا النوع من التعلیم بشكل أساسي وتطویر العملیة 

  .التعلیمیة من خالل تكنولوجیا التعلیم

  

  

  

                                                           
  .308صمرجع سابق، بواب رضوان،  1
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  :خالصة

نا ركزنا على النظریات تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى أهم النظریات المفسرة لدراستنا، حیث أن

التي تناولت موضوع االتجاهات وكذا أهم النظریات التي تناولت التعلیم اإللكتروني، حیث وجدنا أنه لكل 

نظریة تفسیرات وتصورات مختلفة عن النظریة األخرى باختالف نظرة كل منظر وعالم، كما أن لكل 

في ثراء موضوع الدراسة، فوجدنا نظریات التعلیم اإللكتروني  إسهاماتهانظریة أهمیة بالغة من حیث 

یرتكزون على ضرورة اعتماد الوسائط التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة، كما تهدف إلى جعل التعلیم 

  .اإللكتروني مكمل للعملیة التعلیمیة



 

 

  

للدراسة اإلجراءات المنهجیة: خامسالفصل ال  

 تمهید 

مجاالت الدراسة: أوال    

مجتمع وعینة الدراسة: ثانیا   
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  :تمهید

جل بلوغ الهدف المنشود من وراء البحث والمتمثل في معرفة اتجاهات الطالب الجامعي نحو أمن 

ندعم الجانب النظري بالجانب التطبیقي  أنالتعلیم االلكتروني في ظل جائحة كورونا، كان لزاما علینا 

ختلف الخطوات المنهجیة المتبعة م إلىمراعین بذلك طبیعة الموضوع، حیث سنتطرق في هذا الفصل 

الدراسة المیدانیة والتي من خاللها تأخذ الدراسة مجراها المنهجي، وذلك من خالل تحدید مجاالت  جراءإل

 الدراسة واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة باإلضافة أداةلمستخدم، الدراسة، مجتمع وعینة الدراسة المنهج ا

  .كیفیة إجراء الدراسة میدانیا إلى
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  مجاالت الدراسة: أوال

تعتبر مجاالت الدراسة في البحوث االجتماعیة من بین الخطوات األساسیة في البناء المنهجي،   

تساعد على التحلیل وكذا قیاس المعارف والمعلومات حیث تزود الباحث بمؤشرات، ومادة سوسیولوجیة 

  .النظریة في المیدان

  :المكاني المجال- 1

أجریت دراستنا بجامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل القطب الجامعي تاسوست، الواقعة ببلدیة   

هكتار، فتحت أبوابها أمام  18األمیر عبد القادر بالمنطقة العمرانیة تاسوست، تتربع على مساحة تقدر بـ 

، 43طني رقم ، یحدها من الشمال السكة الحدیدیة للطریق الو 2008-2007الطالب في السنة الدراسیة 

ومن الجهة الشرقیة والغربیة المنطقة العمرانیة، أما من الجهة الجنوبیة فتحدها مقبرة تاسوست، وتتكون من 

الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة اآلداب واللغات، كلیة العلوم اإلنسانیة  كلیة: وهيأربعة أجنحة بیداغوجیة 

  .وعلوم التسییر واالجتماعیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة

ومن بین هذه الكلیات قمنا باختیار كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وللقیام بدراستنا، حیث   

 1433ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12/362أنشأت هذه الكلیة بناء على المرسوم التنفیذي رقم 

جمادى األول  22المؤرخ في  3/258المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2012أكتوبر  74الموافق لـ 

والمتضمن إنشاء جامعة جیجل، وبناء على القرار الوزاري  2003یولیو سنة  22الموافق لـ  1424عام 

تتضمن كلیة  2013مارس  24المؤرخ في  2015المتمم للقرار  2013نوفمبر  26المؤرخ في  219رقم 

  :العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة األقسام التالیة

  .التعلیم األساسي للعلوم االجتماعیة قسم - 

  .قسم التعلیم األساسي للعلوم اإلنسانیة - 

  .قسم علم النفس وعلوم التربیة واالرطوفونیا - 

  .قسم اإلعالم واالتصال - 

  .قسم علم االجتماع - 
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  .قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة الریاضیة - 

  :وامل أهمهاوقد كان اختیارنا لهذه الجامعة لمجموعة من الع - 

المعرفة العمیقة للكلیة ومختلف الهیاكل المكونة لها، كونها مكان دراستنا، مما یسهل علینا التعامل مع  - 

الطلبة وبالتالي وجود عالقات اجتماعیة مما یسمح بالحصول على معلومات تساعد في التحلیل والوصول 

  .إلى نتائج واقعیة

  :الزمني المجال- 2

الزمني المدة الزمنیة المستغرقة في إنجاز موضوع الدراسة والتي تمت من خالل ویقصد بالمجال   

  :المراحل التالیة

  :المرحلة األولى

في أواخر دیسمبر تم طرح الموضوع على األستاذ المشرف وبعد إطالعه وموافقته علیه وقبول   

المعلومات والمراجع والوثائق العناوین على مستوى قسم علم االجتماع في شهر جانفي قمنا بدایة بجمع 

  .بهدف اإلحاطة النظریة بموضوع الدراسة، كما قمنا باختیار المكان المناسب إلجراء وتطبیق الدراسة

  :المرحلة الثانیة

امتدت من أواخر شهر جانفي إلى منتصف شهر أفریل وقد قمنا في هذه المرحلة ببناء اإلطار 

  .المنهجي للدراسة وكذا الجانب النظري

  :لمرحلة الثالثةا

ماي قمنا ببناء االستمارة وبعد ذلك توزیعها على أفراد  20امتدت من أواخر أفریل إلى غایة 

مجتمع البحث المتمثلین في طلبة السنة الثانیة ماستر علم اجتماع  بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

حلیلها وتفسیرها واستخالص نتائج لیتم بعد ذلك تخصیص الوقت المتبقي من اجل تفریغ االستمارة وت

  .الدراسة ثم إخراجها بشكل نهائي
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  :البشري المجال- 3

ویقصد بالمجال البشري المجتمع الذي طبقت علیه الدراسة، حیث یتضمن تحدید المجال البشري   

كل ما یتعلق بخصائص ومواصفات العینة ومجتمع البحث الذي یدرسه الباحث سواء كانت هذه الدراسة 

  .ة لجمیع مفردات المجتمع أو كانت من خالل عینةشامل

الفوج األول  2إن المجال الذي عینت به دراستنا هو جمیع طلبة ماستر علم االجتماع تربیة   

  .طاب54والثاني ویبلغ عددهم  

  مجتمع وعینة الدراسة: ثانیا

الدراسة وهو جمیع األفراد أو األشخاص الذین یشكلون موضوع مشكلة "یعرف مجتمع البحث أنه   

  .1"جمیع العناصر ذات الصلة بمشكلة الدراسة التي ینبغي للباحث أن یعمم علیها نتائج الدراسة

ویقوم الباحث بتحدید مجتمع الدراسة تبعا لطبیعة الموضوع والذي یمكن قیاس الظاهرة محل   

  .الدراسة وتطبیقها

اجتماع حیث قمنا باختیار طلبة ماستر تربیة وفي دراستنا هذه یتمثل مجتمع البحث في طلبة قسم علم  - 

  .كنموذج بجامعة محمد الصدیق بن یحي قطب تاسوست كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 2

ونظرا لصغر مجتمع الدراسة اعتمدنا في دراستنا هذه على أسلوب المسح الشامل، والذي یعرف 

  .2"ر ومفردات مجتمع الدراسة بأسالیب مختلفةطریقة جمع البیانات والمعلومات من جمیع عناص"على أنه 

أسلوب من أسالیب التحلیل الذي یعتمد على معلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة أو "كما یعرف على أنه  - 

موضوع محدد خالل فترة زمنیة معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمیة وتفسیرها بطریقة 

  .3"ة للظاهرةموضوعیة بما ینسجم مع المعطیات الفعال

                                                           
، 1992، )األردن(دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان  ،)وأسالیبهمفهومه، أدواته (البحث العلمي عبد الرحمان عدس وآخرون،  1

  .109ص

دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  ،)النظریة والتطبیق(مناهج وأسالیب البحث العلمي  ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، 2

  .138، ص2000، )األردن(

  .84، ص2009، )الجزائر(، دار الفا للنشر والتوزیع، قسنطینة ة، أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیعلي غربي 3
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وقمنا في دراستنا هذه باختیار نموذج من مجموع طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة فوقع   

. طالب 51علم اجتماع التربیة الفوج األول والثاني والذي یبغ عددهم  2اختیارنا على مجموع طلبة ماستر 

الراهنة التي شهدتها الجامعة  وقد كان اختیارنا لهذه العینة نظرا لعدة عوامل أهمها الظروف  

الجزائریة في ظل أزمة جائحة كورونا، حیث اعتمدت الجامعة على عملیة التعلیم عن بعد والدراسة 

  .بالدفعات، وقد تعذر علینا الوصول إلى عدد أكبر من الطلبة بمختلف التخصصات والمستویات

  المنهج المستخدم: ثالثا

نه كفیل بتوجیه الباحث في مختلف مراحل بحثه، إذ أن یعد المنهج أساس أي دراسة علمیة أل  

  .القیام بأي دراسة علمیة یتطلب اختیار منهج محدد یسمح بالوصول إلى حقائق یمكن االعتماد علیها

مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه، وبالتالي "ویعرف المنهج على أنه  - 

هو ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد، مساعي، أسئلة وفرضیات  فالمنهج ضروري للبحث إذ

  .1"البحث

ونظرا لتعدد مواضع علم االجتماع تعددت المناهج المتبعة وعلیه فإن دراستنا الحالیة تسعى لمحاولة  - 

ة كورونا معرفة اتجاهات الطالبة الجامعیین نحو التعلیم االلكتروني في ظل األزمة الصحیة العالمیة جائح

  ).19كوفید (

المنهج "ومن هذا المنطلق نجد أن المنهج المناسب إلشكالیة هذه الدراسة وفرضیاتها یتمثل في   

، والذي یعتمد على دراسة الظواهر كما هي في الواقع ویصفها بدقة ویعبر عنها كما "الوصفي التحلیلي

  .وكیفا

صف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا وكیفیا طریقة لو : "ویعرف المنهج الوصفي التحلیلي على أنه - 

  .2"عن طریق معلومات مفتتة عن المشكلة وتصنیفها وٕاخضاعها لدراسة

  

                                                           
، 2008، الجزائر، 3ط تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، رشید زرواتي، 1

  .176ص

  .80، ص2011مصر،  ، المكتب الجامعي الحدیث،الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیةمحمد شفیق،  2
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  أدوات جمع البیانات: رابعا

هي مجموعة من الوسائل والطرق واألسالیب المختلفة التي تعتمد علیها للحصول على البیانات   

نجاح الالزمة إلنجاز البحث، إذ تعتبر عملیة جمع البیانات في الدراسة العلمیة ركیزة أساسیة یتوقف علیها 

  .الدراسة أو فشلها هذه

األدوات المناسبة لذلك اعتمدنا على  وبما أن طبیعة الموضوع هي التي تحدد وتفرض علینا نوع  

  :الوسائل التالیة

  :المالحظة- 1

تعتبر المالحظة أول أداة لجمع البیانات تم استعمالها باعتبارها المنبه للظواهر أو الحوادث بقصد   

  .1تفسیرها واكتشاف أسبابها وعوامل الوصول إلى القوانین التي تحكمها

شاهدة المباشرة والموجهة والمضبوطة والمحددة األهداف تلك الم"وتعرف المالحظة على أنها  - 

بموضوع البحث، وعن طریق هذه  واإلحاطةوالمحكومة بإطار معرفي نظري وبناء منهجي میداني، 

المشاهدة تتم عملیة جمیع المعلومات والبیانات العلمیة لتزوید وٕاثراء موضوع البحث بمادة علمیة تخدم 

  .2البحث

إحدى وسائل جمع المعلومات المتعلقة بسلوكیات الفرد الفعلیة ومواقفه واتجاهاته، كما تعد المالحظة  - 

وتعطي المالحظة معلومات ال یمكن الحصول علیها أحیانا باستخدام الطرق األخرى لجمع المعلومات 

لتعاون ، كذلك تفید المالحظة في الحاالت التي یرفض فیها مجتمع الدراسة ا)االستبیان، المقابلة، الوثائق(

  .3مع الباحث

                                                           
  .156مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، ص أصول البحث العلمي،حسن عبد الحمید رشوان،  1

، 2009، )األردن(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عمان مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي،  2

  .67ص

، 2000، )األردن(دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان  هج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق،مناعثمان محمد غنیم وآخرون،  3

  .112ص



  اإلجراءات المنهجیة للدراسة    : الفصل الخامس

 

77 
 

ولقد استخدمنا في دراستنا هذه المالحظة البسیطة من أجل االستماع إلى األحادیث وردود الفعل التي  - 

تدور بینة الطلبة حول طریقة التعلیم االلكتروني التي اتخذتها الجامعة الجزائري كبدیل للتعلیم التقلیدي 

نا في عملیة التحلیل وكانت كأداة مكملة لالستمارة الحضوري في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي أفادت

  .لجمع المعلومات والبیانات الواردة في االستمارة

  :والسجالت الوثائق- 2

وقد استخدمت الوثائق والسجالت في هذه الدراسة كمصدر لجمع البیانات المتعلقة بالجامعة وقد   

  :النقاط التالیة مكننا اإلطالع علیها من التزوید بالمعلومات المختلفة حول

  .المعلومات الخاصة بتاریخ نشأت الجامعة وٕاطارها الجغرافي والبشري - 

الوثائق واإلحصاءات الخاصة بعدد الطلبة والعینة المختارة وذلك بالحصول على وثیقة تتضمن فیها  - 

  .عدد الطلبة المتمدرسین في السنة الثانیة ماستر تخصص علم اجتماع التربیة

  :االستمارة- 3

تعتبر االستمارة من األدوات األكثر استخداما لجمع البیانات والحقائق في الدراسات االجتماعیة   

إلمكانیاتها من جمع بیانات ومعلومات یتعذر الحصول علیها دون استطالع اآلراء والتعرف على 

  .المواقف

أجل الحصول على أنموذجا یضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من : "وتعرف االستمارة على أنها

المعلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ویتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة أن 

  .1"ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید

أداة مفیدة من أدوات البحث العلمي، وهي مستعملة على نطاق واسع "كما تعرف أیضا أنها   

وقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة المواقف واالتجاهات للحصول على الحقائق والتوصل إلى ال

                                                           
  .339، ص1980، )مصر(، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة ، علم االجتماع والمنهج العلميمحمد علي محمد 1
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واآلراء، وتضم عدد من األسئلة یطلب من المبحوث أن یجیب عنها بنفسه، وفي بعض األحیان ترسل هذه 

  .1"القائمة من األسئلة عن طریق البرید وتسمى في هذه الحالة االستبانة البریدیة

  :االستمارة تصمیم- 1- 3

صیاغة أسئلة االستمارة انطالقا من مشكلة الدراسة وحسب فرضیتها، ولإلجابة على  تم تصمیم  

أسئلة الدراسة قمنا بإعداد استمارة لقیاس اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني في ظل 

  .جائحة كورونا

  ).مواقف، محاید، غیر موافق(وقد اعتمدنا في ذلك على مقیاس لیكرت الثالثي  - 

  غیر موافق  محاید  مواقف  ستجابةاال

  1   2  3  الدرجة

  .واعتمادنا على المعیار التالي في مقیاس لیكرت حسب درجة المتوسط الحسابي

  

  

  

  

  

  :المقیاس من مجموعة من البیانات التالیةوتألف 

الحالة االجتماعیة، نوع  بیانات شخصیة أولیة للمبحوثین والتي تشمل على الجنس، السن، :المحور األول

  .وسیلة االتصال والخبرة في استخدام االنترنت

  .سؤال 17 على ویحتوي العملیة التعلیمیةو علقة بالتعلیم االلكتروني م األسئلة المتیض :المحور الثاني

                                                           
، 2019، )ألمانیا(المركز الدیمقراطي العربي، برلین عیة، منهجیة البحث العلمي وتقنیاته في العلوم االجتما عمار بوحوش وآخرون، 1

  .71ص

  اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

  اتجاه الرأي  المتوسط

  غیر موافق  1.66إلى  1من 

  محاید   2.33إلى  1.67من 

  موافق  3إلى  2.34من 
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  .سؤال 15یضم األسئلة المتعلقة بالتعلیم االلكتروني والتحصیل العلمي ویحتوي على  :المحور الثالث

  أسالیب التحلیل: خامسا

  .اعتمدنا في تحلیل وتفسیر البیانات على أسلوب التحلیل الكمي والكیفي  

مرتبطة بالتوزیعات اإلحصائیة، واستخدمت وهو عبارة عن عملیات التحلیل ال :أسلوب التحلیل الكمي - 1

في تكمیم المعطیات الرقمیة المتحصل علیها بواسطة استمارة البحث، ولتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل 

البیانات التي تم تجمیعها، فقد تم استخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزمة 

والتي یرمز لها بالرمز  statistical package for social scienceاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

spss وتتمثل هذه األسالیب في:  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وتم تمثیلها في مقیاس لیكرث الثالثي المستخدم في محاور  - 

  .النسب المئویة والتكرارات  اعتمدنا علىالدراسة  وكذا 

  .ب المئویة وتمثیل بعضها في جداول مركبةكما اعتمدنا على حساب النس - 

وهو تفسیر البیانات الكمیة وترجمتها إلى جمل وعبارات سوسیولوجیة وربطها  :أسلوب التحلیل الكیفي - 2

باإلطار النظري للدراسة أي موضوع البحث، ولهذا قمنا بالتعلیق على المعطیات اإلحصائیة وتحلیلها حتى 

  .یكون اقرب للتحلیل السوسیولوجي
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  :خالصة

اإلجراءات المنهجیة الخاصة بالدراسة حیث تم تحدید مجاالت الدراسة  إلىطرقنا في هذا الفصل ت

 إذوالمتمثلة في المجال المكاني والمجال البشري والمجال الزماني، كما قمنا باختیار عینة ومجتمع الدارسة 

اعتمدنا على أسلوب المسح الشامل، كما قمنا باختیار المنهج المناسب للدراسة وهو المنهج الوصفي 

التحلیلي، وقمنا باالعتماد على االستمارة والمالحظة والوثائق والسجالت كأدوات لجمع البیانات، كما 

  .اعتمدنا على أسلوب التحلیل الكمي والكیفي

  



 

 

  الدراسة عرض وتحلیل ومناقشة نتائج  :الفصل السادس

  تمهید

  عرض وتحلیل البیانات المیدانیة: أوال

  سوسیولوجیا مناقشة نتائج الدراسة وتحلیلها: ثانیا

  النتائج العامة : ثالثا

  اقتراحات وتوصیات 

 خالصة 
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  :تمهید

المنهجیة المیدانیة لدراستنا الحالیة تأتي عملیة تحلیل البیانات الواردة  اإلجراءاتبعد التطرق إلى 

الدراسة المیدانیة، وبناء على هذا حاولنا في هدا  إجراءفي االستمارة والتي تم توزیعها على المبحوثین عند 

الفصل مناقشة وتفسیر النتائج من خالل القراءة العلمیة للنتائج المتحصل علیها لتوضیحها وتحلیلها 

سوسیولوجیا، ثم سنقوم بمناقشة وتفسیر النتائج في ضوء الفرضیات المقترحة في الفصل األول وأیضا في 

إلضافة إلى النظریات، وفي األخیر سنحاول استعراض النتائج العامة للدراسة ظل الدراسات السابقة  با

  .إضافة إلى التوصیات واالقتراحات
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  حسب الجنس

  النسبة المئویة

5.9%  

94.1%  

100%  

  حسب الجنس

  

أغلب المبحوثین إناث  البحث أنیالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بجنس أفراد مجتمع 

بنسبة  أفراد 3، أما %94.1بـ أنثى بنسبة تقدر 

من المبحوثین تمثل فئة الذكور، وقد یرجع ذلك إلى أن العنصر النسوي هو العنصر الغالب في 

هي الفئة األكثر تواجدا في الجامعة عامة، وفي الماستر 

ا ما لوحظ أثناء إجراء دراستنا خاصة كون اإلناث لدیهن رغبة في مواصلة الدراسة أكثر من الذكور، وهذ

  حسب السن

  النسبة المئویة

72.5% 

27.5%  

100%  
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  عرض وتحلیل البیانات المیدانیة

  :وتحلیل بیانات المحور األول

حسب الجنس المبحوثینتوزیع ): 01(دول رقم الج

  التكرار

3  5.9

48  94.1

51  100

حسب الجنس المبحوثینتوزیع ): 01(رقم  الشكل

یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بجنس أفراد مجتمع 

أنثى بنسبة تقدر  48، وقد بلغ عددهم )2(وهذا ما یوضحه الشكل رقم 

من المبحوثین تمثل فئة الذكور، وقد یرجع ذلك إلى أن العنصر النسوي هو العنصر الغالب في 

هي الفئة األكثر تواجدا في الجامعة عامة، وفي الماستر ) بل في الجامعة الجزائریة ككل

خاصة كون اإلناث لدیهن رغبة في مواصلة الدراسة أكثر من الذكور، وهذ

  .المیدانیة بجامعة محمد الصدیق بن یحي

حسب السن المبحوثینتوزیع ): 02(دول رقم الج

  التكرار  السن

%72.5  37  سنة 25

%27.5  14  سنة 25

51  100%

6%

94%

  : الفصل السادس

 

عرض وتحلیل البیانات المیدانیة: أوال

وتحلیل بیانات المحور األول عرض- 1

  الجنس

  ذكر

  أنثى

  المجموع

یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بجنس أفراد مجتمع   

وهذا ما یوضحه الشكل رقم 

من المبحوثین تمثل فئة الذكور، وقد یرجع ذلك إلى أن العنصر النسوي هو العنصر الغالب في  5.9%

بل في الجامعة الجزائریة ككل(مجتمع دراستنا 

خاصة كون اإلناث لدیهن رغبة في مواصلة الدراسة أكثر من الذكور، وهذ

المیدانیة بجامعة محمد الصدیق بن یحي

السن

25اقل من 

25أكثر من 

  المجموع 

ذكر

أنثى
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  حسب السن

  

اغلب المبحوثین كانت  البحث أن

بـ طالب بنسبة تقدر  37وقد بلغ عددهم 

الفئة األكثر تواجدا في الجامعة بحكم السن العادي 

سنة وهي الفئة األقل  25لطلبة الماستر، بینما الفئة األقل تمثلت في عدد الطلبة الذین یزید أعمارهم من 

  .تواجدا في الجامعة والتي تعبر عن الحاالت االستثنائیة كالذین تابعوا تعلیمهم بعدا انقطاع عن الدراسة

  حسب الحالة االجتماعیة

  النسبة المئویة

17.6% 

82.4%  

100%  

  حسب الحالة االجتماعیة
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حسب السن المبحوثینتوزیع ): 02(ل رقم شكال

البحث أنیالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بسن أفراد مجتمع 

وقد بلغ عددهم ) 03( الشكل رقمسنة وهذا ما یوضحهن  

الفئة األكثر تواجدا في الجامعة بحكم السن العادي  كونهمجنس المبحوثین  وهذا راجع إلى نوع

لطلبة الماستر، بینما الفئة األقل تمثلت في عدد الطلبة الذین یزید أعمارهم من 

تواجدا في الجامعة والتي تعبر عن الحاالت االستثنائیة كالذین تابعوا تعلیمهم بعدا انقطاع عن الدراسة

حسب الحالة االجتماعیة المبحوثین توزیع ): 03(دول رقم الج

  التكرار  الحالة االجتماعیة

9  17.6%

42  82.4%

51  100%

حسب الحالة االجتماعیة المبحوثین توزیع ): 03(رقم شكل ال

أقل من  سنة  25أكثر من 

سنة

سنة 

18%

82%

)ة(

)ة(

  : الفصل السادس

 

یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بسن أفراد مجتمع   

 25أعمارهم أقل من 

وهذا راجع إلى نوع 72.5%

لطلبة الماستر، بینما الفئة األقل تمثلت في عدد الطلبة الذین یزید أعمارهم من 

تواجدا في الجامعة والتي تعبر عن الحاالت االستثنائیة كالذین تابعوا تعلیمهم بعدا انقطاع عن الدراسة

الج

الحالة االجتماعیة

  )ة(متزوج 

  )ة(غیر متزوج 

  المجموع

ال

سنة 25أقل من 

سنة  25أكثر من 

(متزوج 

(غیر متزوج 
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یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعلق بالحالة االجتماعیة للمبحوثین أن أغلب المبحوثین غیر   

 %82.4بـ طالب بنسبة تقدر  42، وقد بلغ عددهم )04(وهذا ما یوضحه الشكل رقم ) عزاب(متزوجین 

شباب كأعلى نسبة ویمكن أن یرجع ذلك إلى أن فئة العزاب هي المسیطرة على مستوى الكلیة كون ال

الجامعي یفضل إنهاء مشواره الجامعي قبل الزواج، باإلضافة إلى الجانب المادي للشباب حیث یفضلون 

  .الحصول على وظیفة واالستقرار مادیا قبل الزواج

ویمكن  %17.6بـ طالب وبنسبة تقدر  9بـ بینما نجد عدد قلیل من الطلبة متزوجین قدر عددهم   

  .كبر سنا، ولدیهم قدرة مادیة على الزواجأن یرجع ذلك إلى فئة الطلبة األ

  حسب نوع وسیلة االتصال المبحوثینتوزیع ): 04(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  وسیلة االتصال

 %90.2  46  الهاتف الذكي

 %9.8  5  الحاسوب

  %100  51  المجموع

  حسب نوع وسیلة االتصالالمبحوثین توزیع ): 04(رقم شكل ال

  

خالل الجدول أعاله والمتعلق بنوع وسیلة االتصال المستعملة من طرف المبحوثین أن یالحظ من   

أغلب أفراد مجتمع البحث یفضلون استخدام الهاتف أثناء العملیة التعلیمیة وهذا ما یوضحه الشكل رقم 

كأعلى نسبة، وقد یرجع ذلك لكون الهاتف  %90.2طالب بنسبة تقدر بـ  46، وقد بلغ عددهم )05(

ذكي یعتبر من الحاجات األساسیة التي تتوفر عند كل طالب جامعي كونه یستطیع استخدامه في كل ال

مكان فیسهل علیه الجهد في البحث والوقت، حیث یستطیع الطالب الولوج إلى المحاضرات الموجودة على 

0
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الھاتف الذكي الحاسوب
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یزات المنصة التعلیمیة عن بعد بسهولة من كل مكان وفي أي وقت باإلضافة إلى أنه متعدد الم

والخصائص كسهولة نقله وتكلفته المنخفضة، بینما نجد عدد قلیل من الطلبة یفضلون استخدام الحاسوب 

من أفراد العینة كأقل نسبة ویمكن أن 

لیس بإمكان كل الطلبة یرجع السبب في ذلك كون الحاسوب یعتبر أكثر تكلفة من الهاتف حیث أنه 

 .، في حین كانت نسبة اللوحة االلكترونیة منعدمة

  حسب الخبرة في استخدام االنترنت

  النسبة المئویة

5.9% 

11.8%  

82.4%  

100%  

  حسب الخبرة في استخدام االنترنت

  

نترنت أن أغلب أفراد یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتمثل في سنوات الخبرة في استخدام اال

حیث بلغ   - 6-سنوات وهذا ما یوضحه الشكل رقم 

والتي تمثل أعلى نسبة وهذا یدل على أن أغلبیة الطلبة لدیهم 

كنولوجیا الخبرة في استخدام االنترنت مند فترة زمنیة ویرجع ذلك إلى اهتمام الطلبة في السنوات األخیرة بت

أغلبیة الطلبة یعتمدون على  أناالنترنت والمعلومات ذلك أن الدراسة في الجامعة تتطلب ذلك، حیث 

االنترنت كمصدر أساسي في العملیة التعلیمیة خاصة أثناء قیامهم بالبحوث وتحضیر الدروس، خاصة 

حیث ) 19كوفید (ة كورونا إلى یومنا هذا والتي شهدت انتشار جائح

عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    

86 

المنصة التعلیمیة عن بعد بسهولة من كل مكان وفي أي وقت باإلضافة إلى أنه متعدد الم

والخصائص كسهولة نقله وتكلفته المنخفضة، بینما نجد عدد قلیل من الطلبة یفضلون استخدام الحاسوب 

من أفراد العینة كأقل نسبة ویمكن أن  %9.8طالب بنسبة تقدر بـ 5في العملیة التعلیمیة وقد بلغ عددهم 

یرجع السبب في ذلك كون الحاسوب یعتبر أكثر تكلفة من الهاتف حیث أنه 

، في حین كانت نسبة اللوحة االلكترونیة منعدمةلألنترنتاقتناءه كما أنه یتطلب تدفق سریع 

حسب الخبرة في استخدام االنترنت المبحوثینتوزیع : 05جدول رقم 

  التكرار  الخبرة في استخدام االنترنت

%5.9  3  قل من سنة 

%11.8  6  سنوات 3من سنة إلى 

%82.4  42  سنوات فما أكثر

  42  100%

حسب الخبرة في استخدام االنترنت المبحوثینتوزیع : 05رقم  الشكل

یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتمثل في سنوات الخبرة في استخدام اال

سنوات وهذا ما یوضحه الشكل رقم  3یستخدمون االنترنت مند أكثر من 

والتي تمثل أعلى نسبة وهذا یدل على أن أغلبیة الطلبة لدیهم  82.4طالب بنسبة تقدر بـ

الخبرة في استخدام االنترنت مند فترة زمنیة ویرجع ذلك إلى اهتمام الطلبة في السنوات األخیرة بت

االنترنت والمعلومات ذلك أن الدراسة في الجامعة تتطلب ذلك، حیث 

االنترنت كمصدر أساسي في العملیة التعلیمیة خاصة أثناء قیامهم بالبحوث وتحضیر الدروس، خاصة 

إلى یومنا هذا والتي شهدت انتشار جائح 2019في هذه الفترة منذ أواخر سنة 

5.9%

11.8%

82.4%

أقل من سنة

سنوات 3من سنة إلى 

سنوات فما أكثر 

  : الفصل السادس

 

المنصة التعلیمیة عن بعد بسهولة من كل مكان وفي أي وقت باإلضافة إلى أنه متعدد الم

والخصائص كسهولة نقله وتكلفته المنخفضة، بینما نجد عدد قلیل من الطلبة یفضلون استخدام الحاسوب 

في العملیة التعلیمیة وقد بلغ عددهم 

یرجع السبب في ذلك كون الحاسوب یعتبر أكثر تكلفة من الهاتف حیث أنه 

اقتناءه كما أنه یتطلب تدفق سریع 

جدول رقم ال

الخبرة في استخدام االنترنت

قل من سنة أ

من سنة إلى 

سنوات فما أكثر 3

  المجموع

الشكل

یالحظ من خالل الجدول أعاله والمتمثل في سنوات الخبرة في استخدام اال  

یستخدمون االنترنت مند أكثر من  مجتمع البحث

طالب بنسبة تقدر بـ 42عددهم 

الخبرة في استخدام االنترنت مند فترة زمنیة ویرجع ذلك إلى اهتمام الطلبة في السنوات األخیرة بت

االنترنت والمعلومات ذلك أن الدراسة في الجامعة تتطلب ذلك، حیث 

االنترنت كمصدر أساسي في العملیة التعلیمیة خاصة أثناء قیامهم بالبحوث وتحضیر الدروس، خاصة 

في هذه الفترة منذ أواخر سنة 

من سنة إلى 

سنوات فما أكثر  3
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فرضت على الطلبة  إذاعتمدت الجامعة الجزائریة على عملیة التعلیم االلكتروني كبدیل إلكمال التعلیم 

التعامل مع األنظمة االلكترونیة وزاد إقبالهم على استخدام االنترنت لتحمیل المحاضرات والدروس، وقد 

ت، بینما تلیها بعد ذلك بنسبة أقل عدد المبحوثین الذي ساهم ذلك في زیادة خبرتهم في استخدام االنترن

 %11.8أفراد حیث قدرت بـ  6بلغ عددهم  إذسنوات  3لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت من سنة إلى 

  .ومن ثم تلیها اقل نسبة والمتمثلة في عدد األفراد الذي لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت أقل من سنة

  :نات ونتائج المحور الثانيوتحلیل بیا عرض- 2

أفراد یوضح التكرارات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واتجاه ): 6(الجدول رقم 

  لعبارات المحور الثاني مجتمع البحث 

التكرار   العبارات  الرقم

والنسبة 

  المئویة

غیر   محاید  موافق

  موافق

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

 اتجاه

  العینة

أفضل تلقي المحاضرات عن بعد   1

  بدل عناء التنقل إلى الجامعة

غیر   0.89  1.62  33  4  14  التكرار

  64.7  7.8  27.5  %  موافق

أشعر أن التعلم الذاتي عبر   2

  االنترنت ینمي قدراتي على الفهم

  محاید  92.  2.09  19  8  24  التكرار

%  47.1  15.7  37.3  

الدروس احرص على تحمیل   3

ومطالعتها فور وضعها على 

  لموقع الجامعة المنصة التعلیمیة

  موافق  0.83  2.39  11  9  31  التكرار

%  60.8% 17.6%  21.6%  

للمواقع االلكترونیة استخدامي   4

یجعلني على تواصل مع المواد 

  الدراسة في الوقت الذي یناسبني

  موافق  0.69  2.63  6  7  38  التكرار

% 74.5%  13.7%  11.8%  

أجد صعوبة في الوصول إلى   5

  قع االلكترونیة من المنزلاالمو 

  محاید  0.94  2.14  19  6  26  التكرار

% 51%  11.8%  37.3%  

یساعدني التعلیم االلكتروني على   6

  بشكل فعال يتنظیم وقت

  محاید  0.89  2.17  16  10  25  التكرار

  % 49%  19.6%  31.4%  

یساعدني التعلیم االلكتروني على   7

  ،طویلةاالحتفاظ بالمعلومات لفترة 

  موافق  0.85  2.43  12  5  34  التكرار

% 66.7%  9.8%  23.5%  



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

88 
 

یتیح لي التعلیم االلكتروني   8

  التواصل مع أساتذتي بسهولة

  محاید  0.89  2.20  16  9  26  التكرار

% 51%  17.6%  31.4%  

االلكتروني من مهاراتي یزید التعلیم   9

  في تصفح الشبكة العنكبوتیة

  موافق  0.69  2.65  6  6  39  التكرار

% 76.5%  11.8%  11.8%  

تشجعني المواقع االلكترونیة على   10

  المزید من التعلم

  موافق  0.87  2.41  13  4  34  التكرار

% 66.7%  7.8%  25.5%  

أحرص على التواصل مع األساتذة   11

  األسئلة واالستفساراتلطرح 

  محاید  0.85  2.29  13  10  28  التكرار

% 54.9%  19.6%  25.5%  

اعتقد أن التعلم بمساعدة مواقع   12

االنترنت یصلح لجمیع المواد 

  الدراسیة

  محاید  0.92  1.86  25  8  18  التكرار

% 35.3%  15.7%  9%4  

أتواصل مع زمالئي إلكترونیا   13

  والمعلوماتلتبادل المعارف 

  موافق  0.43  2.88  2  2  47  التكرار 

%  92.2% 3.9%  3.99%  

أستطیع استخدام محركات البحث   14

  المختلفة

  موافق  0.78  2.45  9  10  32  التكرار

% 62.7%  19.6%  17.6%  

أتعامل أحیانا مع تطبیقات المكتبة   15

  االلكترونیة

  2.49  9  8  43  التكرار

  

0.78  

  

  موافق

% 66.7%  15.7%  17.6%  

أرى أن استخدام التعلیم االلكتروني   16

  یكمل أنماط التعلیم التقلیدیة الراهنة

  موافق  0.83  2.41  11  8  32  التكرار

% 62.7%  15.7%  21.6%  

أرى أن التعلیم االلكتروني یساهم   17

في تحقیق التفاعل بین الطالب 

  واألساتذة والمحتوى الدراسي

  محاید  0.85  2.27  13  11  27  التكرار

% 52.9%  21.6%  25.5%  

  :)01(العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %64.7طالب ما یعادل  33الواردة في الجدول أعاله أن ) 1(تبین العبارة رقم   

ة أزمة جائحة تالبحث غیر موافقون على تقلي المحاضرات عن بعد في ظل هذا الوضع الراهن الذي فرض

على الجامعات الجزائریة بالرغم من معاناة بعضهم في التنقل إلى الجامعة لعدة ) 19كوفید (كورونا 

 4من إفراد مجتمع البحث موافقین على ذلك، أما  %27.5طالب أي ما یعادل  14ظروف، في حین أن 

  .من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد %7.8 ما یعادلطالب 



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

89 
 

ین عبروا عن عدم موافقتهم على تلقي المحاضرات عن بعد بدل یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذ    

ذلك ، وقد یرجع 0.89وبانحراف معیاري قدره  1.62عناء التنقل إلى الجامعة وذلك بمتوسط حسابي قدر 

الطلبة لدیهم صعوبة في الوصول إلى المواقع االلكترونیة من المنزل بسبب ضعف تدفق االنترنت  لكون

حیان، باإلضافة أن معظم الطلبة تكون قدرت استیعابهم للمحاضرات والدروس عن وانعدامها في بعض األ

  .بعد ضعیفة لذا یفضلون طریقة التعلیم التقلیدیة وهي التعلیم الحضوري على التعلم عن بعد

في حین نجد نسبة اقل أن الطلبة الذین یفضلون تلقي المحاضرات عن بعد بدل الحضور إلى     

م قد یرجع ذلك كون معظمهم یجدون صعوبة في الحضور إلى الجامعة بشكل دائم وهم الجامعة بشكل دائ

  .الذین لدیهم التزامات بسبب العمل والطلبة المتزوجین

بینما اقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد ولم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون      

هناك فرق بین تلقي المحاضرات عن بعد أو عن طریق الحضور  هذه الفئة القلیلة من المبحوثین ال ترى

  .الجامعةإلى 

  :)02(العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %47.1طالب ما یعادل  24الواردة في الجدول أن ) 02(تبین العبارة رقم  

ا طالب م 19البحث موافقین على أن التعلم الذاتي عبر االنترنت ینمي قدراتهم على الفهم، في حین أن 

من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك إذ یرون أن التعلم الذاتي عبر االنترنت ال  %37.3یعادل 

من أفراد مجتمع البحث فقد  %15.7طالب أي ما یعادل  8یساهم في تنمیة قدراتهم على الفهم، أما 

  .التزموا الحیاد

التعلم الذاتي عبر األنترنت ینمي یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن   

وهذا یدل على أن  0.92وبانحراف معیاري قدره  2.09قدراتهم على الفهم وذلك بمتوسط حسابي قدره 

اعتماد الجامعات الجزائریة لعملیة التعلیم االلكتروني في هذه الفترة التي شهدها العالم وهي انتشار جائحة 

هم في التعلم والمطالعة والبحث من خالل مواقع االنترنت مما زاد كورونا جعلت الطلبة یعتمدون على أنفس

في تنمیة قدراتهم على الفهم، كما أن االنترنت أصبحت مسیطر على كل حیاة الطلبة الجامعیین مما 

ساعدهم على عملیة الخطو الذاتي في تعلیمهم والبحث عن المعلومات في المصادر المتاحة عبر 

نجد نسبة اقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن رجع ذلك  صفحات االنترنت، في حین
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غلى نقص مهاراتهم في تصفح االنترنت والشبكة المعلوماتیة، وكذا عدم امتالكهم لالنترنت بشكل دائم مما 

یعیق عملیة التعلم لدیهم، كما یمكن أن یكون لدیهم ضعف استیعاب وفهم حیث یعتمدون غلى األستاذ 

  .بةّ أكبر في إیصال المعلومات وشرحها وتفسیرها وغیر معتادین على االعتماد على أنفسهمبنس

أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن  إذبینما نجد اقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد   

  .علیه یرجع ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین ال یهتمون بعملیة التعلم الذاتي ولیس لدیهم أي فكرة

  :)03(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %60.08طالب ما یعادل  31الواردة في الجدول أن  03تبین العبارة رقم   

البحث موافقین على أنهم یحصرون على تحمیل الدروس ومطالعتها فور وضعها على المنصة التعلیمیة 

البحث غیر موافقین على  من أفراد مجتمع %21.6طالب ما یعادل  11لموقع الجامعة، في حین أن 

  .من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد %17.6طالب ما یعادل  9ذلك، أما 

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أنهم یحرصون على تحمیل الدروس   

اهتمام ومطالعتها فور وضعها على المنصة التعلیمیة لموقع الجامعة، ویمكن أن یرجع ذلك أنهم لدیهم 

بالمطالعة الدروس فور وضعها لكي یكون لدیهم وقت كاف في مراجعتها وفهمها قبل االمتحانات بفترة، 

كما یمكن أن یرجع ذلك أنهم لدیهم فضول حول معرفة محتوى المادة العلمیة التي هم بصدد دراستها 

المنصة التعلیمیة، في  ومعرفة مضامینها وبالتالي تجدهم یسارعون إلى الدخول إلیها فور وضعها على

حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك أنهم ال تتوفر لدیهم 

شبكة االنترنت في المنزل وبالتالي یجدون صعوبة في الدخول إلى المحاضرات فور وضعها وینتظرون 

هتمام بمراجعة تلك الدروس ومعرفة محتواها أخدها من زمالءهم الحقا، كما یمكن أیضا أنه لیس لدیهم ا

فور وضعها إذ أنهم ینتظرون وصول االمتحانات ثم یقومون بتحمیلها، أما اقل نسبة سجلت تمثل الذین 

التزموا الحیاد إذ أنهم لم یبینوا اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة ال توفر لدیهم شبكة انترنت أو 

التصال وبالتالي ال یقومون بتحمیل الدروس فور وضعها بالرغم من وجود رغبة أنهم ال یمتلكون وسائل ا

  .لدیهم في اإلطالع علیها فور وضعها
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  : )04(العبارة رقم 

من أفراد  %74.5طالب ما یعادل  38الواردة في الجدول أعاله أن ) 04(تبین العبارة رقم   

مجتمع البحث موافقین على أن استخدام المواقع االلكترونیة في عملیة التعلیم عن بعد یجعلهم على 

من  %11.8طالب أي ما یعادل  6تواصل مع المواد الدراسیة في الوقت التي یناسبهم، في حین أن 

أفراد مجتمع البحث  من %13.7طالب أي ما یعادل  7أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما 

  .الحیادفقد التزموا 

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن مواقفهم أن استخدام المواقع االلكترونیة في عملیة     

التعلیم عن بعد یجعلهم على تواصل مع المواد الدراسیة في الوقت الذي یناسبهم  وذلك بمتوسط حسابي 

، وهذا یدل على أن تبني الجامعة الجزائریة للتعلیم االلكتروني 0.69وبانحراف معیاري قدره  2.14قدره 

التعلیم الحضوري أثناء فترة جائحة كورونا جعلت الطلبة یستطیعون الوصول إلى الدروس  بدل

والمحاضرات في أي وقت یناسبهم، إذ أن الطلبة كانوا ملزمون بالحضور الیومي إلى الجامعة من أجل 

ت بینما اآلن أصبح بإمكانهم التواصل مع المواد الدراسیة والولوج إلیها عبر تلقي وتدوین المحاضرا

  .المنصة التعلیمیة الرقمیة الخاصة بالجامعة في أي وقت 

یرجع ذلك إلى انعدام  أنأقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم  یمكن  نسبةفي حین نجد ب   

اقع االلكترونیة بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذي التزموا شبكة االنترنت أو نقص خبرتهم في تصفح المو 

  .الحیاد إذ أنهم لم یحددوا اتجاههم نحو ذلك

  ):05(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع البحث  %51طالب ما یعادل  26الواردة في الجدول أن ) 05(تبین العبارة رقم   

طالب  19موافقین أنهم یجدون صعوبة في الوصول إلى المواقع االلكترونیة من المنزل، في حین نجد أن 

طالب أي ما یعادل  6من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %37.3أي ما یعادل 

  .فقد التزموا الحیاد 11.8%

 إلىأنهم یجدون صعوبة في الوصول عبروا عن مواقفهم یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین   

، وقد یرجع 0.94معیاري قدره وبانحراف  2.14وذلك بمتوسط حسابي قدره المواقع االلكترونیة من المنزل 
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ذلك كون أغلبیة الطلبة ال تتوفر لدیهم شبكة االنترنت في المنزل أو یكون تدفق االنترنت ضعیف، خاصة 

ناطق الظل، أو المناطق النائیة والتي تكون فیها االنترنت جد ضعیفة، باإلضافة إلى الطلبة القاطنین في م

الوضع المادي لبعض الطلبة وأسرهم وكذا ضعف الدخل األسري لدى األب والذي ال یسمح لهم بتوفیر 

یمیة شبكة االنترنت في المنزل وبالتالي ال یمكنهم الوصول إلى المواقع االلكترونیة أو المنصات التعل

  .لالستطالع على الدروس

في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذالك لتوفر شبكة     

االنترنت في منازلهم أو أنهم یقطنون في مناطق حضاریة یكون تدفق االنترنت فیها سریع وبالتالي تمكنهم 

لة، كما یمكن أنهم یعیشون في أسر یكون الدخل العائلي من الوصول إلى المواقع االلكترونیة بكل سهو 

  .فیها متوسط أو مرتفع وبالتالي یمكنهم من توفیر شبكة االنترنت في المنزل

أن  اتجاههم، ویمكنبینما اقل نسبة سجلت تمثل الطلبة الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یعبروا عن      

یتعاملون أصال مع المواقع االلكترونیة وال یستخدمون شبكة  یرجع ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین ال

  .االنترنت لعدة ظروف تخصهم

  ):06(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %49طالب ما یعادل  25الواردة في الجدول أعاله أن ) 06(تبین العبارة رقم   

طالب أي  16البحث موافقین أن التعلیم االلكتروني یساهم في تنظیم الوقت بشكل فعال، في حین نجد أن 

من  %19.6طالب أي ما یعادل  10من أفراد مجتمع غیر موافقین على ذلك، أما  %31.4ما یعادل 

  .أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد

ل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم االلكتروني یساهم في تنظیم یالحظ أعلى نسبة سجلت تمث  

، وهذا یذل على أن 0.89، وبانحراف معیاري قدره 2.17وقتهم بشكل فعال وذلك بمتوسط حسابي قدره 

اعتماد الجامعة الجزائریة على عملیة التعلیم االلكتروني كبدیل مؤقت الستعمال الدراسة بشكل طبیعي 

التي فرضتها جائحة كورونا جعل الطالب یكتسبون مهارات إدارة الوقت حیث أن ذلك بسبب الظروف 

ساعدهم على تنظیم وقتهم بشكل فعال خاصة الطلبة الذین ال یتمكنون من الحضور الیومي للجامعة 

بسبب بعض التزاماتهم، في حین نجد بنسبة أقل أن الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك 

ذه الفئة من المبحوثین لدیهم نضرة سلبیة نحو عملیة التعلیم االلكتروني أو أنهم لم یتكیفوا بعد مع كون ه



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

93 
 

متطلباته إذ تكون لدیهم اتجاه سلبي نحوه لعدة ظروف تخصهم، أما اقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا 

یلة من المبحوثین ال ترى أن أنهم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة القل إذالحیاد 

هناك اختالف في تنظیم الوقت لدیهم بین ما كانوا علیه أثناء دراستهم بالطریقة التقلیدیة وما هم علیه أثناء 

  .دراستهم عن بعد

  :07رقم  عبارةال

من أفراد مجتمع 66.7%طالب ما یعادل  34الواردة في الجدول أن ) 07(تبین العبارة رقم   

التعلیم االلكتروني یساعدهم على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة، في حین نجد أن  أنموافقین البحث 

طالب ما یعادل 5من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %23.5طالب ما یعادل  12

  .من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد 9.8%

موافقتهم أن التعلیم االلكتروني ساعدهم على یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن   

، وهذا 0.85وبانحراف معیاري قدره  2.43طویلة، وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ االحتفاظ بالمعلومات لفترة

یدل أن التعلیم االلكتروني أثناء هذه الفترة كان له عدة ایجابیات بالرغم من أنه جاء دخیل على العملیة 

روف الراهنة بسبب أزمة جائحة كورونا، حیث أنه مكن الطالب من االحتفاظ التعلیمیة إذ فضرته الظ

 یشاءونبالمعلومات المتعلقة بالدروس والمحاضرات لفترة أطول تساعدهم على الرجوع إلیها في أي وقت 

ي وهذا ما تبنته النظریة المعرفیة إذ ترى أنه من بین االستراتیجیات المعتمد علیها في التعلیم االلكترون

نقلها إلى الذاكرة لتسییر  أثناء العملیة التعلیمیة استخدام استراتیجیات تتیح بقاء المعلومات فترة تكفي

وتتضمن وضع الرسائل الهامة في مركز شاشة العرض، في حین نجد بنسبة أقل أن الذین عبروا عن 

بي نحو التعلیم االلكتروني عدم موافقتهم یمكن أن رجع ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین لدیهم اتجاه سل

إذ اعتبروه أنه دخیل علیهم خاصة وأنه لم یكن مخطط له من قبل، كما یمكن أن یرجع ذلك أنهم لم 

أنهم لم یحددوا  إذیتكیفوا بعد مع متطلباتهم، في حین نجد أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد 

ك فرق بین التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي في اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك أنهم یرون أنه لیس هنا

  .طریقة االحتفاظ بالمعلومات
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  ):08(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع البحث  %51طالب ما یعادل  26الواردة في الجدول أن ) 08(تبین العبارة رقم   

طالب ما  16حین نجد  موافقین على أن التعلیم االلكتروني یتیح لهم التواصل مع األساتذة بسهولة، في

من  %17.6طالب ما یعادل  9من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %31.6یعادل 

  .أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن مواقفهم أن التعلیم االلكتروني یتیح لهم التواصل   

وهذا یعتبر من ابرز  0.89وبانحراف معیاري قدره  2.20حسابي قدره  مع األساتذة بسهولة وذلك بمتوسط

مزایا التعلیم االلكتروني حیث أنه یسهل عملیة التواصل بین األستاذ والطالب في أي وقت وفي أي مكان 

حتى خارج أوقات الدوام الرسمیة، إذ یتمكن الطالب من طرح االستفسارات والتساؤالت المتعلقة بالمواد 

  .یة، ذلك أن ضیق الوقت في الحصص الدراسیة العادیة یمنعهم من طرح جمیع استفساراتهم الدراس

في حین نجد بنسبة أقل أن الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك أنهم یجدون   

صعوبة في التواصل مع األساتذة لطرح االستفسارات، بسبب عدم امتالكهم لمواقع التواصل االجتماعي 

عدم توفر البرید االلكتروني لدیهم وبالتالي ال یتمكنون من التواصل مع األساتذة ،كما یمكن أن یرجع وكذا 

  .ذلك إلى غیاب شبكة االنترنت أو ضعف تدفقها مما یعیق عملیة االتصال بینهم وبین األستاذ

  .و ذلكأنهم لم یعبروا عن اتجاههم نح إذبینما اقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد   

  ):09(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع البحث  %76.5طالب ما یعادل  39الواردة في الجدول أن  09تبین العبارة رقم   

طالب ما  6موافقین أن التعلیم االلكتروني یزید من مهاراتهم في تصفح الشبكة العنكبوتیة، في حین أن 

طالب ما یعادل  6من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، كما نجد أیضا  %11.8یعادل 

  .من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد 11.8%

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم االلكتروني یزید من مهاراتهم   

، وهذا یدل 0.69وبانحراف معیاري قده  2.65في تصفح الشبكة العنكبوتیة ودلك بمتوسط حسابي قدره 

أن التعلیم االلكتروني قد ساهم في تسهیل العملیة التعلیمیة لدى الطالب من خالل زیادة مهاراته في 
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تصفح الشبكة العنكبوتیة مما یسهل علیه عملیة البحث عن المعلومات والمعارف الجدیدة وفهم الدروس 

النسب متساویة بین الطلبة  أنلیمیة لموقع الجامعة، في حین نجد والمحاضرات المبنیة على المنصة التع

الذین عبروا عن عدم موافقتهم والذین التزموا الحیاد، إذ أن الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع 

اعتبروه دخیل على  إذذلك كون هذه الفئة من المبحوثین تكونت لدیهم نظرة سلبیة نحو التعلیم االلكتروني 

لعملیة التعلیمیة، خاصة وأنه لم یكن مخطط له من قبل إذ فرضته الظروف الراهنة بسبب أزمة جائحة ا

كورونا، كما نجد أن الطلبة الذین التزموا الحیاد ولم یبینوا اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة من 

وحول ما إذا كان التعلیم االلكتروني  المبحوثین ال تتوفر لدیهم شبكة انترنت وبالتالي لم یتكون لدیهم اتجاه

  .یزید من مهارات تصفح الشبكة العنكبوتیة أم ال

  ):10(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %66.7طالب ما یعادل  34الواردة في الجدول أن ) 10(تبین العبارة رقم   

طالب ما یعادل  13البحث موافقین أن المواقع االلكترونیة تشجعهم على المزید من التعلم، في حین أن 

من أفراد  %7.8طالب ما یعادل  04من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك أما  25.5%

  .مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد

عبروا عن موافقتهم أن المواقع االلكترونیة تشجع الطلبة یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین   

، وهذا یدل أن 0.85، وبانحراف معیاري قدره 2.41على المزید من التعلم وذلك بمتوسط حسابي قدره 

المواقع االلكترونیة قد تجعل عملیة التعلم أكثر سهولة ومتعة كونها تساهم في إیصال المعلومة للطالب 

 إذوالمعلومات التي یتلقاها ) فهم المادة العلمیة(تجذب اهتمامه للمادة التي یدرسها بطرق مبتكرة وممیزة 

تحفز اإلبداع لدیه والرغبة في التعلم الذاتي والتطور وبالتالي تشجعه على المزید من التعلم، باإلضافة إلى 

از المشاریع من خالل أن المواقع االلكترونیة قد تشجع الطالب على المشاركة في األنشطة المختلفة وٕانج

التواصل والتعاون بین الطالب فتوفر لهم هذه المواقع مصادر ثریة من المعلومات، كما تقدم المواقع 

االلكترونیة الدعم إلى الطالب والذي قد یتمثل في إیضاح األشكال وتدعیم الفكرة بالصور والرسومات 

  .فتجعل الطالب یرغب في التعلم

الطلبة الذي عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك لعدم  في حین نجد نسبة أقل من  

اهتماماهم بالبحث واالكتشاف والتعلم الذاتي، كما یمكن إرجاعه لعدم توفر شبكة االنترنت في المنزل لدى 
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الطالب وبالتالي لیست لدیهم فرصة الستخدام المواقع االلكترونیة من أجل تطویر عملیة التعلم لدیهم 

  .عارف جدیدةواكتساب م

أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع  إذبینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد   

  .ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین ال یستخدمون هذه المواقع في العملیة التعلیمیة

  ):11(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %54.9ادل طالب ما یع 28الواردة في الجدول أعاله أن ) 11(تبین العبارة   

البحث موافقین أنهم یحرصون على التواصل مع األساتذة لطرح األسئلة واالستفسارات، في حین نجد أن 

طالب ما یعادل  10من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %25.5طالب ما یعادل  13

  .من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد 19.6%

أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم على أنهم یحرصون على التواصل مع یالحظ   

، 0.85وبانحراف معیاري قدره  2.29األساتذة لطرح األسئلة واالستفسارات وذلك بمتوسط حسابي قده 

ونا وذلك أثناء هاته الفترة التي عرفتها الجامعة الجزائریة وبسبب الظروف التي فرضتها أزمة جائحة كور 

وهي تعلیق الدراسة الحضوریة الدائمة واالعتماد على التعلیم عن بعد والتعلیم االلكتروني كبدیل مؤقت في 

العملیة التعلیمیة مما زاد من إقبال الطلبة على التواصل مع أساتذتهم من خالل مواقع التواصل 

م، في حین نجد بنسبة أقل أن االجتماعي أو عن طریق البرید االلكتروني لطرح استفساراتهم وانشغاالته

الذین عبروا عن عدم موافقتهم لذلك وأنهم أثناء هاته الفترة لم یكونوا على اتصال باألساتذة یمكن أن یرجع 

ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین ال تملك حسابات على مواقع التواصل االجتماعي، أو أنها ال تملك برید 

القیام بذلك، بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد اذ أنهم  الكتروني أو شبكة انترنت تمكنها من

لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین یرون أنه لیس هناك اختالف 

  .لدیهم في تواصلهم مع األستاذ أو عدم تواصلهم معه

  :)12(العبارة رقم

من أفراد مجتمع البحث  %49طالب ما یعادل  25في الجدول أن الواردة ) 12(تبین العبارة رقم   

طالب ما یعادل  18موافقین أن التعلم بمساعدة مواقع االنترنت یصلح لجمیع المواد الدراسیة، في حین أن 



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

97 
 

من أفراد مجتمع  %15.7طالب ما یعادل  8من أفراد مجتمع البحث موافقین على ذلك، أما %53.3

  .البحث التزموا الحیاد

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلم بمساعدة مواقع االنترنت   

، وهذا یدل أن 0.92وبانحراف معیاري  %1.86یصلح لجمیع المواد الدراسیة وذلك بمتوسط حسابي قدره 

مفصل  هناك بعض المواد الدراسیة ال یمكن دراستها عن بعد إذ تتطلب الحضور الصفي للطالب وشرح

من األستاذ مثل المواد العلمیة كاإلحصاء، الریاضیات، واإلعالم اآللي وغیرها من المواد، في حین نجد 

بنسبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة یجدون صعوبة في 

ن بعد وعن طریق مساعدة التنقل إلى الجامعة لعدة ظروف تخصهم لذا یفضلون دراسة جمیع المواد ع

مواقع االنترنت بدل عناء التنقل، كما أن ذلك یجعلهم على تواصل مع المواد الدراسیة في أي وقت 

أما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع  ،یشاءون

للمواد الدراسیة سواء عن طریق مواقع االنترنت  ذلك كون هذه الفئة ال یرون أن هناك اختالف في تلقیهم

  .أو عن طریق الحضور الیومي إلى الجامعة

  :)13(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع البحث  %92.2طالب ما یعادل  47الواردة في الجدول أن  13تبین العبارة رقم   

موافقین أنهم یتواصلون مع زمالئهم الكترونیا لتبادل المعارف والمعلومات، في حین نجد أن طالبان فقط 

من مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، كما نجد أیضا أن طالبان ما یعادل  %3.9أي ما یعادل 

  .من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد 3.9%

نسبة سجلت تمثل الذي عبروا عن موافقتهم أنهم یتواصلون مع زمالئهم الكترونیا یالحظ أعلى   

، وهذا یدل 0.43، وبانحراف معیاري قدره 2.88لتبادل المعارف والمعلومات وذلك بمتوسط حسابي قدره 

أن التعلیم االلكتروني ساهم في زیادة التفاعل بین الطالب من خالل زیادة تواصلهم مع بعضهم البعض 

وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات، في حین نجد أن اقل نسبة مثلت كل من الذین عبروا عن عدم 

موافقتهم والذین التزموا الحیاد، إذ نجد أن الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن رجع ذلك أنهم ال 

مع زمالئهم في  یملكون حسابات على مواقع التواصل االجتماعي وذلك یمنعهم من التفاعل والتواصل

  .نحو ذلك اتجاههمحین نجد أن الطلبة الذین التزموا الحیاد لم یعبروا عن 
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  :)14(الجدول رقم

من أفراد مجتمع  %62.7طالب ما یعادل  32الواردة في الجدول أن ) 14(تبین العبارة رقم   

ب ما یعادل طال 10البحث موافقین أنهم یستطیعون استخدام محركات البحث المختلفة، في حین أن 

البحث من أفراد مجتمع  17.6%طالب ما یعادل 9من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  19.6%

  .غیر موافقین على ذلك

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أنهم یستطیعون استخدام محركات   

، وقد یرجع ذلك أن 0.78عیاري قدره وبانحراف م 2.45البحث المختلفة، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

أغلبیة الطالب لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت مما یسهل علیهم عملیة البحث واستخدام مختلف 

محركات البحث خاصة في هذه الفترة التي تبنت فیها الجامعة الجزائریة للتعلیم االلكتروني إذ زاد تعامل 

أي وقت، في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین التزموا الحیاد الطالب مع الشبكة المعلوماتیة أكثر من 

ولم یعبروا عن اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك أنهم ال یستخدمون محركات البحث المختلفة وال یتعاملون مع 

الوسائط التكنولوجیة لسبب ما أو ظروف تخصصهم كانعدام شبكة االنترنت لدیهم أو انعدام األجهزة 

بالتالي ال یتكون لدیهم اتجاه حول ما إذا كان باستطاعتهم استخدام هذه المحركات أم ال، االلكترونیة و 

بینما أقل نسبة سجلت تمثل الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم ویمكن أن یرجع ذلك إلى نقص الخبرة 

  .لدیهم في استخدام االنترنت

  ):15(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %66.7طالب ما یعادل  43الجدول أن الواردة في ) 15(تبین العبارة رقم   

طالب ما یعادل  9البحث موافقین أنهم یتعاملون أحیانا مع تطبیقات المكتبة االلكترونیة، في حین أن 

من أفراد مجتمع  15.7طالب ما یعادل  8من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  17.6%

  .البحث التزموا الحیاد

ظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أنهم یتعاملون أحیانا مع تطبیقات یالح  

، وقد یرجع ذلك أن 0.78وبانحراف معیاري قدره  2.49المكتبة االلكترونیة وذلك بمتوسط حسابي قدره 

في  الطلبة مجبرون على التعامل مع تطبیقات هذه المكتبة من أجل تحمیل الكتب للقیام بالبحوث خاصة

هذه الفترة التي عرفتها الجامعة الجزائریة بسبب جائحة كورونا حیث أصبح الطالب یعتمد على تطبیقات 
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المكتبة االلكترونیة بشكل أكبر من السابق بسبب تعذر حضوره إلى الجامعة خاصة في الفترة التي 

لطلبة الذین عبروا عن فرضت فیها الدولة الجزائریة سیاسة الحجر الصحي، في حین نجد بنسبة اقل أن ا

عدم موافقتهم یمكن أن رجع ذلك كون هذه الفئة من المبحوثین ال تتوفر لدیهم شبكة انترنت مما یمنعهم 

ذلك من التعامل مع تطبیقات المكتبة االلكترونیة، كما یمكن أن یرجع ذلك إلى نقص خبرتهم في تصفح 

أنهم لم یعبروا عن اتجاههم نحو  إذالتزموا الحیاد  الشبكة العنكبوتیة ، بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین

  .ذلك

  :)16(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %62.7طالب ما یعادل  32الواردة في الجدول أن ) 16(تبین العبارة رقم   

طالب  11البحث موافقین على أن التعلیم االلكتروني یكمل أنماط التعلیم التقلیدیة الراهنة، في حین نجد 

من  %15.7طالب ما یعادل  8من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %21.6ادل ما یع

  .أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم االلكتروني یكمل أنماط   

، وهذا یدل أن 0.83وبانحراف معیاري قدره  2.41التعلیم التقلیدیة الراهنة وذلك بمتوسط حسابي قدره 

التعلیم االلكتروني بالرغم من أنه جاء من غیر تخطیط إذ فرضته الظروف الراهنة بسبب أزمة جائحة 

كورونا إال أنه لقي نوع من التقبل وأصبح ینظر له كعنصر ضمن العملیة التعلیمیة وأنه مكمل للتعلیم 

حة ، في حین نجد بنسبة اقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم التقلیدي حتى بعد انتهاء هذه الجائ

یمكن أن رجع ذلك أنه تكون لدیهم اتجاه سلبي نحو التعلیم االلكتروني أو أنهم لم یتكیفوا بعد مع متطلبات 

الظروف الراهنة خاصة وأنه جاء كدخیل على العملیة التعلیمیة إذ فرضته الظروف ولم یكن لدیهم خیار، 

  .أو أنهم لم یتقبلوه لعدة ظروف تخصهم

بینما نجد أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن   

یرجع ذلك أنهم لم یتكون لدیهم اتجاه نحو التعلیم االلكتروني إذ یرون أن لیس هناك فرق بوجوده أو 

  .انعدامه
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  :)17(العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %52.9طالب ما یعادل  27الواردة في الجدول أن ) 17(رقم  تبین العبارة

البحث موافقین على أن التعلیم االلكتروني یساهم في تحقیق التفاعل بین الطالب واألستاذة والمحتوى 

من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك،  %25.5طالب ما یعادل  13الدراسي، في حین نجد أن 

  .فقد التزموا الحیاد %21.6طالب ما بعادل  11أما 

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم االلكتروني یساهم في تحقیق    

وبانحراف معیاري  2.27التفاعل بین الطالب و األستاذة والمحتوى الدراسي وذلك بمتوسط حسابي قدره 

علیم االلكتروني یعتبر من أسالیب التعلیم التي تعتمد في تقدیم ، ویمكن إرجاع ذلك كون الت0.85قدره 

المعلومات وٕایصال المهارات والمفاهیم للمتعلم بشكل یتیح للطالب التفاعل النشیط مع المحتوى والمدرس و 

الزمالء بصورة متزامنة أو غیر متزامنة في الوقت والمكان الذي یناسب ظروفه كما أنه من الوسائل التي 

العملیة التعلیمیة وتحولها من طور التلقین إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمیة المهارات وذلك  تدعم

باالعتماد على مختلف الوسائل التكنولوجیة وهذا ما تبنته النظریة االجتماعیة التربویة التكنولوجیة إذ ترى 

ریة في الفعل التربوي أن الوسائط التكنولوجیة من أدوات وأجهزة وآالت االلكترونیة أصبحت  ضرو 

والتعلیمي  وفي تقویة العالقات بین الفاعلین في الوسط التعلیمي وفي بناء المناهج التعلیمیة وفي توضیح 

وشرح المقررات إذ أنها تساهم في تحقیق التفاعل بین الطالب واألساتذة  والمحتوى الدراسي، في حین نجد 

یمكن أن رجع ذلك  كون هذه الفئة من المبحوثین یجدون بنسبة أقل أن الذین عبروا عن عدم موافقتهم 

صعوبة في التواصل مع زمالئهم أو مع األساتذة وكذا المحتوى الدراسي لعدة ظروف وبالتالي ال یكون 

  .هناك تفاعل، بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذا أنهم لم یحددوا تجاههم نحو ذلك

  

  

  

  

  



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

101 
 

  :بیانات ونتائج المحور الثانيعرض وتحلیل  - 3

أفراد یوضح التكرارات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري اتجاه ): 07(الجدول رقم 

  لعبارات المحور الثالث مجتمع البحث 

التكرار   العبارات   الرقم

  والنسبة

المتوسط   غیر محاید  محاید  موافق

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

إیجاد 

  العینة

التعلیم عبر االنترنت ینمي من   18

مهارتي في استخدام األجهزة 

  واألدوات االلكترونیة

  2.74  2  9  40  التكرار

  

  موافق  0.52

%  78.4  17.6  3.9  

عالماتي الخاصة بالمقاییس   19

التي درستها عن بعد أفضل 

من عالمات المقاییس التي 

  درستها بالطریقة التقلیدیة

  محاید  0.90  1.88  24  9  18  التكرار

%  35.3  17.6  47.1  

أشعر أن استخدام االنترنت   20

كمصدر للمعلومات التعلیمیة 

والبحثیة یزید من مستوى 

  تحصلي المعرفي

  موافق  0.78  2.45  9  10  32  التكرار

%  62.7  19.6  17.6  

أشعر أن المواقع االلكترونیة   21

جعلتني أكثر قدرة على 

  جدیدةاكتساب معارف 

  موافق  0.63  2.65  4  10  37  التكرار

%  72.5  19.6  7.8  

ساعدتني المواقع االلكترونیة    22

  في التحضیر الجید المتحانات

  محاید  0.95  2.02  22  6  23  التكرار

%  45.1  11.8  43.1  

أفضل أداء االختبارات في   23

المنصات التعلیمیة الرقمیة 

على االختبارات الحضوریة 

  بالجامعة

غیر   0.70  1.49  32  13  6  التكرار

  62.7  25.5  11.8  %  موافق

تعلیق الدراسة الحضوریة   24

بالجامعة أثر سلبا في معدلي 

  الدراسي

  محاید  0.96  2.00  23  5  23  التكرار

%  45.1  9.8  45.1  
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أرى أن هناك اختالف في   25

العالمات بین المقاییس التي 

والتي  امتحنت فیها عند بعد

  امتحنت فیها بالجامعة

  موافق  0.60  2.72  4  6  41  التكرار

%  80.4  11.8  7.8  

التعلم الذاتي یزید من دافعیتي    26

  نحو االكتشاف والبحث العلمي

  التكرار

  

  موافق  0.69  2.65  6  6  39

  %  76.5  11.8  11.8  

التعلم عن بعد ال یعطي التقییم   27

  الحقیقي للطالب

  موافق  0.76  2.49  8  10  33  التكرار 

%  64.7  19.6  15.7  

أشعر أن التعلم عبر االنترنت    28

فتح لي آفاق أخرى في مجال 

تخصصي زادت من قدراتي في 

  والتحلیل بالفهم واالستیعا

  محاید  0.84  2.31  12  11  28  التكرار

%  54.9  21.6  23.5  

أرى أن استخدام التعلیم   29

جودة  االلكتروني بحسن من

  التعلیم

  موافق  0.78  2.43  9  11  31  التكرار

%  60.8  21.6  17.6  

یؤدي استخدام التعلیم   30

االلكتروني إلى زیادة فعالیة 

  التعلم الجامعي وكفاءته

  محاید  0.85  2.27  13  11  27  التكرار

%  52.9  21.6  25.5  

ینمي التعلیم االلكتروني    31

مهارات حب اإلطالع والبحث 

  والتعلم الذاتي

  موافق  0.72  2.63  7  5  39  التكرار

%  76.5  9.8  13.7  

تطبیق التعلیم االلكتروني ال    32

یضمن مبدأ تكافئ الفرص في 

  التعلیم

  موافق  0.63  2.65  4  10  37  التكرار

%  72.5  19.6  7.8  

  ):18(العبارة رقم  

من مجتمع البحث  %78.4طالب ما یعادل  40الواردة في الجدول أن ) 18(تبین العبارة رقم     

موافقین على أن التعلیم عبر االنترنت ینمي من مهارات الطلبة في استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة، 
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ث التزموا الحیاد، أما طالبان ما یعادل مجتمع البح من أفراد%17.6طالب أي ما یعادل  9في حین أن 

  .من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك 3.9%

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم عبر االنترنت ینمي من مهاراتهم     

، وبانحراف معیاري قدره 2.74في استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة ، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

ذلك أنهم یعتمدون في وهذا یدل أن التعلیم االلكتروني قد یساهم في تطویر مهارات الطالب و  0.52

بحوثهم على العلمیة على محركات البحث المختلفة والمواقع والكتب االلكترونیة كما أن التعلیم عبر 

، باإلضافة إلى اكتساب مهارات وخبرات ياالنترنت یعلمهم كیفیة التواصل عبر خدمة البرید االلكترون

میة والمعرفیة وهذا یعكس مدى اعتماد الطلبة جدیدة تساعدهم على البحث العلمي وتلبي احتیاجاتهم العل

  .بإمكانهم انتهاج طریقة التعلم الذاتي في بناء تعلیماتهم باستخدام االنترنت يعلى أنفسهم في التعلم وبالتال

في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین التزموا الحیاد یمكن أن یرجع ذلك إلى عدم وجود فرق أو   

  .ام األجهزة أو عدم استخدامها أو أنهم ال یعتمدون على تلك األجهزة إطالقااختالف لدیهم في استخد

بینما أقل نسبة سجلت تمثل الطلبة الذین عبروا عن دعم موافقتهم أن التعلیم عبر االنترنت ینمي مهاراتهم 

، لكترونیةتهم في تصفح المواقع االفي استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة وقد یرجع ذلك إلى نقص خبر 

  .أو انعدام شبكة االنترنت لدیهم، أو عدم امتالكهم لألجهزة اإللكترونیة

  :)19(العبارة رقم 

د مجتمع البحث من أفرا% 47.1طالب ما یعادل  24الواردة في الجدول أن ) 19(تبین العبارة رقم      

التي درستها عند بعد أفضل من عالمات المقاییس التي  سأن عالماتهم الخاصة بالمقایی غیر موافقین 

من أفراد مجتمع البحث موافقین  %35.3طالب ما یعادل  18درسوها بالطریقة التقلیدیة، في حین أن 

  . من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد %17.6طالب ما یعادل  9على ذلك أما 

وا عن عدم موافقتهم أن عالماتهم الخاصة بالمقاییس التي یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبر       

درسوها عن بعد أفضل من عالمات المقاییس التي درسوها بالطریقة التقلیدیة، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

، وهذا یدل أن التعلیم عن بعد قد ال یسمح للطالب بالتفاعل مع 0.90وبانحراف معیاري قدره  1.88

ستفسار واخذ قدر كافي من المعلومات  والمعارف والشرح وفهم الدرس األستاذ بشكل مباشر لال
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والمحاضرات كما یجب وهذا ما جعل المقاییس التي درسها الطالب بالطریقة التقلیدیة أكثر إفادة حیث  

یقوم األستاذ بشرح مفصل في الفصل الدراسي، في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن 

ذلك یمكن أن تكون لدیهم أهمیة نحو التعلم الذاتي إذ یعتمدون على أنفسهم في تحصیل موافقتهم على 

المعارف ومطالعة الدروس والحرص على فهمها بشكل جید بمختلف الطرق وتمثل هذه الفئة الطلبة  

مالحظته من خالل االحتكاك بالطلبة بینما یمكن أن یكون البعض اآلخر  ما تمالمتفوقین دراسیا وهدا 

وفهم المحتوى الدراسي بشكل  تمع األستاذة الكترونیا لطرح االستفسارا میحرص على االتصال بشكل دائ

یسمح لهم تحصیل عالمات أفضل من غیرهم، بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذا أنهم 

وا اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك أنهم ال یجدون اختالف في عالماتهم بین المقاییس التي درسوها لم یحدد

  .عن بعد والتي درسوها بالطریقة التقلیدیة

  :)20(قم ر العبارة 

من أفراد مجتمع البحث % 62.7طالب ما یعادل  32الواردة في الجدول أن ) 20(تبین العبارة رقم      

االنترنت كمصدر للمعلومات التعلیمیة والبحثیة یزید من مستوى تحصیلهم المعرفي، موافقین أن استخدام 

طالب ما یعادل  9من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما % 19.6طالب ما یعادل  10في حین أن 

 من أفراد مجتمع البحث فقد عبروا عن عدم موافقتهم لذلك  17.6%

ونالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل  لذین عبروا عن موافقتهم لذلكثل ایالحظ أعلى نسبة سجلت تم     

الذین عبروا موافقتهم أن استخدام االنترنت كمصدر للمعلومات التعلیمیة والبحثیة یزید من مستوى 

، وهذا یدل أن 0.78و بانحراف معیاري  قدره  2.45قدره  صیلهم المعرفي وذلك بمتوسط حسابيتح

ذه الفترة جعل الطالب یكتسب مهارات وقدرات ومعارف وذلك من خالل التعلیم االلكتروني أثناء ه

استخدامه لالنترنت واالعتماد علیها كمصدر للمعلومات التعلیمیة، إذ تمكن الطالب من الحصول على 

المعلومات التي یریدها من خالل البحث عنها، وعن طریق استخدام محركات البحث المختلفة وهذا ما قد 

التعلیمیة تكون أسهل، كما أن التعلم عبر االنترنت یقدم للطالب معارف جدیدة ومتنوعة یجعل العملیة 

تلبي احتیاجاته المعرفیة والعلمیة، في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین التزموا الحیاد ولم یعبروا عن 

ف واكتسابها اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك أنهم ال یرون أن هناك اختالف في طریقة تحصیلهم للمعار 

  .سواء من خالل استخدام االنترنت أو عن طریق الدراسة الحضوریة  بالجامعة
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بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذالك كون هذه الفئة تواجه    

أو انعدامها  االنترنت لدیهمكمصدر للبحث وذلك لعدة أسباب كنقص تدفق  استخدام االنترنتمشكلة في 

  .وهذا ما یعیق عملیة البحث لدیهم بعض األحیانفي 

  :)21(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع البحث  %72.5طالب ما یعادل  37الواردة في الجدول أن ) 21(تبین العبارة رقم     

ب ما طال 10موافقین أن المواقع االلكترونیة جعلتهم أكثر قدرة على اكتساب معارف جدیدة، في حین أن 

من أفراد مجتمع  7.8%طالب ما یعادل 4من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  %19.6یعادل 

  .البحث غیر موافقین على ذلك

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن المواقع االلكترونیة تجعلهم أكثر قدرة      

وهذا یدل  0.63وبانحراف معیاري قدره  2.65ي قدره على اكتساب معارف جدیدة، وذلك لمتوسط حساب

أن الوضع الراهن الذي شهدته المجتمعات بصفة عامة والجامعات الجزائریة كغیرها من الجامعات بسبب 

أزمة جائحة كورونا جعل الطالب یعتمدون  على المواقع االلكترونیة بكثرة بسب تعذرهم في الحضور إلى 

ن الطالب إلى تنظیم وقتهم واستغالله في فهم مهارات جدیدة وتطویر دواتهم الجامعة، حیث لجأ العدید م

وها ما یعرف بالتعلم الذاتي من خالل االعتماد على شبكات االنترنت والمواقع االلكترونیة مثل موقع 

وغیرها من المواقع االلكترونیة التي  hdemyو موقع  wikipediaوموقع ویكبیدیا  courseraكورسیرا 

ت الطالب في هاته الفترة على اكتساب مهارات ومعارف جدیدة كما سهلت علیهم العملیة التعلیمیة ساعد

من خالل المعارف التي تقدمها لهم، في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین التزموا  الحیاد أنهم لم 

اكتسابها للمعارف یعبروا عن اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة ال ترى أن هناك اختالف في 

الحضوریة في الجامعة كما  ةبین ما تقدمه المواقع االلكترونیة وبین ما یتم تلقیه أثناء الدراسة بالطریق

  . یمكن أن یكون لدیهم رأي مخالف أو رأي آخر نحو ذلك

بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن عدم موافقتهم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة   

القلیلة ال تملك المهارات البحث واإلطالع أو أنها ال تستطیع استخدام محركات البحث المختلفة من أجل 

  .البحث على المعلومات وذلك بسبب نقص خبرتهم في استخدام االنترنت
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  :)22(العبارة رقم 

 من أفراد مجتمع %45.1طالب ما یعادل  23الواردة في الجدول أن ) 22(تبین العبارة رقم 

طالب  22البحث موافقین أن المواقع االلكترونیة ساعدتهم في التحضیر الجید لالمتحانات، في حین نجد 

من  %11.8طالب ما یعادل  6من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %43.1ما یعادل

  .أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد

ن موافقتهم أن المواقع االلكترونیة تساعدهم في یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا ع

، وذلك أثناء 0.95وبانحراف معیاري قدره  2.02التحضیر الجید لالمتحانات وذلك بمتوسط حسابي قدره

هذه الفترة التي تبنت فیها الجامعة الجزائریة التعلیم االلكتروني  بسبب جائحة كورونا إذ كان الطالب ملزم 

د على المواقع االلكترونیة كوسیلة لفهم المحتوى التعلیمي للمحاضرات المبنیة على ذلك حیث كان یعتم

على المنصة التعلیمیة، وقد ساعدهم ذلك في التحضیر  الجید لالمتحانات وهذا ما یدخل ضمن عملیة 

  .تطویر التعلم الذاتي حیث أن الطالب یعتمد على نفسه في البحث وفهم الدروس والمحاضرات

سبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك أنهم ال یجدون بینما نجد بن

الدخول إلى المواقع االلكترونیة واستخدام محركات البحث المختلفة للبحث عن المعلومات، كما یمكن أنهم 

على تلقي  لیست لدیهم قدرات على الفهم واالستیعاب واالعتماد على داوتهم في الفهم إذ أنهم اعتادوا

  .المعلومات والمعارف عن طریق األستاذ أثناء دراستهم بالطریقة التقلیدیة

بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك     

  .أنهم ال یعتمدون على تلك المواقع االلكترونیة في العملیة التعلیمیة

  :)23(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع % 62.7طالب ما یعادل  32الواردة في الجدول أن ) 23(تبین العبارة رقم 

البحث غیر موافقین أن أداء االختبارات في المنصات التعلیمیة الرقمیة أفضل على االختبارات الحضوریة 

ا الحیاد، أما من أفراد مجتمع البحث التزمو  %25.5طالب ما یعادل  13في الجامعة، في حین نجد أن 

  .من أفراد مجتمع البحث فقد عبروا على عدم موافقتهم على ذلك% 11.8طالب ما یعادل  6
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یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن عدم موافقتهم أن أداء االختبارات في المنصات 

وبانحراف  1.49التعلیمة الرقمیة أفضل على االختبارات الحضوریة بالجامعة وذلك بمتوسط حسابي قدره 

، وهذا یدل أن الطلبة یجدون  صعوبة في أداء االختبارات على المنصة الرقمیة، 0.70معیاري قدره 

ویمكن أن یرجع ذلك أنهم یجدون صعوبة في الدخول إلى المنصة الرقمیة عن بعد بسبب نقص تدفق 

ة الذین التزموا الحیاد ولم یعبروا االنترنت أو انعدامها عند أغلبیة الطلبة، في حین نجد بنسبة اقل أن الطلب

عن اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك أنهم ال یجدون اختالف في أداء االختبارات على المنصة الرقمیة أو في 

  .الجامعة إذ یرون أنها نفس الظروف وال شيء یختلف

 بینما اقل نسبة  سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم، ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة

یجدون صعوبة في التنقل إلى الجامعة أثناء  أداء االختبارات، كما أنهم یفضلون أداء االختبارات على 

  .المنصة الرقمیة ألنهم یجدون راحتهم من غیر أي ضغوطات وفوضى داخل القاعة

  :)24(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %45.1طالب ما یعادل  23الواردة في الجدول أن ) 24(تبین العبارة رقم 

البحث موافقین أن تعلیق الدراسة الحضوریة في الجامعة أثر سلبا في معدلهم الدراسي، في حین نجد 

طالب ما یعادل  5البحث غیر موافقین، أما  أفراد مجتمعمن  %45.1طالب ما یعادل  23كذلك أن 

  .من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد 9.8%

في النسب بین الطلبة الموافقین أن تعلیق الدراسة الحضوریة في الجامعة   یالحظ أن هناك تطابق

 2.00بمتوسط حسابي قدره أثناء هذه الفترة أثر سلبا في معدلهم الدراسي وبین الغیر موافقین على ذلك

لوا ، أثناء هذه الفترة  إذ نجد أن الطلبة الذین عبروا عن موافقتهم أنهم سج0.96وبالنحراف معیاري قدره 

انخفاض في معدلهم الدراسي یمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة لم تتكیف بعد مع عملیة التعلیم 

على طریقة التعلیم التقلیدیة وقد یجدون أن الوقت غیر كاف أثناء تعلمهم  اااللكتروني  حیث أنهم اعتادو 

عن عدم  اة الذین عبرو عن بعد لفهم المحتوى التعلیمي والتحضیر لالمتحانات، في حین نجد أن الطلب

أي انخفاض في معدلهم الدراسي یمكن أن یرجع ذلك أنهم اندمجوا مع عملیة  اموافقتهم وأنهم لم یسجلو 

  .التعلیم االلكتروني وأن ظروفهم كانت مالئمة تسمح لهم بالتعلم
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ن یرجع بینما أقل نسبة سجلت  تمثل الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أ

ذلك أنهم ال یرون أن هناك اختالف في معدلهم الدراسي بین دراستهم عن بعد ودراستهم بالطریقة 

  .التقلیدیة

  :)25( العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %80.4طالب ما یعادل  41الواردة في الجدول أن ) 25(تبین العبارة رقم 

والتي امتحنوا فیها  مقاییس التي امتحنوا فیها عن بعدالبحث موافقین أن هناك اختالف في العالمات بین ال

طالب  4من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  %11.8طالب أما یعادل  6بالجامعة، في حین أن 

  .من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك% 7.8ما یعادل 

هناك اختالف في العالمات بین یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن      

 2.72المقاییس التي امتحنوا فیها عن بعد و التي امتحنوا فیها بالجامعة، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

، وقد یرجع ذلك االختالف كون الطلبة لم یعتادوا بعد على نظام التعلیم 0.60وبانحراف معیاري قدره 

الل المالحظة البسیطة أن أغلبیة الطلبة یرون أن عالمات االلكتروني والتعلیم عن بعد، إذ تبین لنا من خ

المقاییس التي امتحنوا فیها عن بعد لم یكن كعالمات المقاییس التي امتحنوا فیها في الجامعة، في حین 

نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین التزموا الحیاد لم یعبروا عن اتجاههم نحو ذلك، أما اقل نسبة سجلت تمثل 

ا  عن عدم موافقتهم إذ أنهم ال یرون أن هناك اختالف في عالماتهم بین المقاییس التي الذین عبرو 

امتحنوا فیها عن بعد والتي امتحنوا فیها بالجامعة ویمكن أن یرجع ذلك أنهم  لم یجدوا صعوبة في التكیف 

  .مع الدراسة عن بعد واالعتماد على دواتهم في فهم المحتوى التعلیمي 

  :)26(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %76.5طالب ما یعادل  39الواردة في الجدول أن ) 26(تبین العبارة رقم 

طالب ما 6البحث موافقین أن التعلم الذاتي یزید دافعتیهم نحو االكتشاف والبحث العلمي، في حین أن 

طالب ما یعادل  6نجد أیضا  ذلك، كمامن أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على  %11.8یعادل 

  .من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد 11.8%
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یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلم الذاتي یزید من دافعتیهم نحو 

وهذا یدل أن  0.69وبانحراف معیاري قدره ، 2.65االكتشاف والبحث العلمي وذلك بمتوسط حسابي قدره 

لب نحو التعلم الذاتي في هذه الفترة التي تبنت فیها الجامعة الجزائریة للتعلیم االلكتروني جعله توجه الطا

یزید من دافعیته نحو االكتشاف والبحث العلمي حیث أصبح الطالب  یعتمد على نفسه في اكتساب 

یة إذ تؤكد على المعارف وفهم الدروس والمحاضرات من خالل عملیة البحث وهذا ما تبنته النظریة المعرف

أهمیة التعلم الفردي وترك الطالب یتعلم نفسه بنفسه إذ أنها تدعوا المتعلمین إلى استثمار الدافعیة الذاتیة، 

في حین نجد أن النسب متساویة بین الطلبة الذین عبروا عن عدم مرافقتهم والذین التزموا الحیاد، إذ نجد 

ن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة القلیلة من المبحوثین ال أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمك

یهتمون بالتعلم الذاتي حیث أنهم  اعتادوا على أخذ المعلومات والمعارف عن طریق األستاذ أثناء دراستهم 

  .بالطریقة التقلیدیة من قبل، كما نجد أیضا أن الطلبة الذین التزموا الحیاد لم یبنوا اتجاههم نحو ذلك

  :)27(م العبارة رق

من أفراد مجتمع  %64.7طالب ما یعادل  33الواردة في الجدول أن ) 27(تبین العبارة رقم 

طالب ما یعادل 10البحث موافقین أن التعلیم عن بعد ال یعطي التقییم الحقیقي للطالب، في حین أن 

  .ى ذلكغیر موافقین عل %15.7طالب ما یعادل  8من مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  19.6%

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلم عن بعد ال یعطي التقییم 

، ویمكن أن یرجع ذلك 0.76وبانحراف معیاري قدره  2.49الحقیقي لطالب وذلك لمتوسط حسابي  قدره 

یرو أنه یمنع من  همأنأن الطلبة یعتبرون التعلیم عن بعد ال یعطیهم  فرصة إلبراز دواتهم والتفوق  كما 

التفریق بین الطلبة المتفوقین وغیر المتفوقین وبالتالي ال یقیم كل طالب كما یجب، في حین نجد بنسبة 

أقل أن الطلبة الذین التزموا الحیاد لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك أنهم  یرون أن لیس هناك 

لتعلیم الحضوري بالجامعة، أما أقل نسبة سجلت تمثل اختالف في طریقة التقییم بین التعلیم عن بعد وا

الذین عبروا عن عدم موافقتهم ویمكن أن یرجع ذلك أنهم یرون التعلیم عن بعد یعطي التقییم الحقیقي 

للطالب حیث أن الطالب أثناء  تعلمه عن بعد سواء أثناء دراسة أو اجتیازه لالختبار یرى نفسه غیر مقید 

واجه الضغط خاصة أثناء اجتیازه لالمتحان إذ یكون غیر مقید بوقت محدد وتكون بالوقت وكما أنه ال ی

  .إجابته مضبوطة ألنه أخد الوقت الكافي للقیام به وبالتالي تكون نتائجه وتقییمه أفضل
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  :)28( العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %54.9طالب ما یعادل 28الواردة في الجدول أن ) 28(تبین العبارة رقم 

البحث موافقین أن التعلم عبر االنترنت فتح لهم آفاق أخرى في مجال تخصصهم زادت من قدراتهم في 

من أفراد مجتمع البحث غیر  %23.5طالب ما یعادل  12الفهم واالستیعاب والتحلیل، في حین نجد 

  .التزموا الحیادمن أفراد مجتمع البحث  %21.6طالب ما یعادل  11موافقین على ذلك، أما 

فتح لهم آفاق  موافقتهم أن التعلم عبر االنترنتیالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن 

أخرى في مجال تخصصهم زادت من قدراتهم في الفهم واالستیعاب والتحلیل، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

لجامعیین خدمة نقل الملفات وهذا یدل أن االنترنت وفرت للطلبة ا 0.84وبانحراف معیاري قدره  2.31

، كما أن التعلم عبر االنترنت یوفر لهم ةالمتنوعة بین المواقع المختلفة وذلك لالستفادة منها في التعلیمی

إمكانیة الدخول إلى المكتبات العالمیة عن بعد واالستفادة منها في التعلم وفي الدراسات المختلفة، اذ 

معي، كما یستفید الطالب من المواقع التعلیمیة األجنبیة والعربیة تساعد الطلبة في اختیار تخصصهم الجا

  .التعلیميالمحتوى  بالمختلفة وهذا ما جعل التعلم عبر االنترنت  یساهم بطریقة فعالة في فهم واستیعا

في حین نجد بنسبة أقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم قد یرجع ذلك إلى نقص خبرتهم 

  . مواقع االلكترونیةفي استخدام ال

أنهم لم یحددوا اتجاههم وقد یرجع ذلك أنهم ال  إذالتزموا الحیاد  بینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین

  .یعتمدون على تلك المواقع االلكترونیة في فهم واستیعاب المادة العلمیة 

  : )29(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %60.8یعادل طالب ما  31الواردة في الجدول أن ) 29(تبین العبارة رقم 

طالب ما یعادل  11یحسن من جودة التعلیم، في حین  يالبحث موافقین أن استخدام التعلیم االلكترون

من أفراد مجتمع البحث  %17.6طالب ما یعادل  9من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  21.6%

  .غیر موافقین على ذلك

یحسن  يذین عبروا عن موافقتهم أن استخدام التعلیم االلكترونأعلى نسبة سجلت تمثل ال یالحظ

ویمكن أن یرجع ذلك  0.78وبانحراف معیاري قدره  2.43من جودة التعلیم وذلك بمتوسط حسابي قده 
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أنهم تكون لدیهم اتجاه ایجابي نحو التعلیم االلكتروني إذ یرون انه یعد ضروري في العملیة التعلیمیة كما 

إحداث  نقلة ذات جودة ونوعیة وهذا ما یحسن من جودة التعلیم ویعتبر ذلك من األهداف لدیه قدرة في 

األساسیة التي یسعى إلیها التعلیم االلكتروني، في حین نجد بنسبة اقل أن الطلبة الذین عبروا عن عدم 

أنه لیست لدیهم و سلبي نحو التعلیم  االلكتروني، موافقتهم یمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة لدیها اتجاه 

صورة واضحة عنه كما أنهم ال یدركون مدى أهمیة هذا النوع من التعلیم في العملیة التعلیمیة، بینما أقل 

نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد إذ أنهم لم یحددوا اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه الفئة من 

  .من التعلیمالمبحوثین لیست لدیهم فكرة واضحة  عن هذا النوع 

  ):30( العبارة رقم

من أفراد مجتمع  %52.9طالب ما یعامل  27الواردة في الجدول أن ) 30(تبین العبارة رقم 

 في حینالبحث موافقین أن استخدام التعلیم االلكتروني یؤدي إلى زیادة فعالیة التعلیم الجامعي وكفاءته، 

طالب ما  11من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %25.5طالب ما یعادل  13نجد 

  .من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد %21.6یعادل 

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن استخدام التعلیم االلكتروني یؤدي 

وبانحراف معیاري قدره  2.27قدره إلى زیادة فعالیة التعلیم الجامعي وكفاءته، وذلك بمتوسط حسابي 

وهذا یدل على أن التعلیم االلكتروني یرفع من جودت التعلیم وذلك من خالل توفیر التكنولوجیا  0.85

والتطبیقات المتنوعة عبر االنترنت والتي تسمح للطالب التعلم بطرق حدیثة، في حین نجد بنسبة أقل أن 

أن یرجع ذلك إلى اعتیادهم على التعلیم التقلیدي باستخدام  الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم یمكن

  .الوسائل التعلیمیة البسیطة واالعتماد على الشرح المباشر لألستاذ

أنهم لم یحددوا اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك  إذبینما أقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد 

  .أنهم ال یجدون اختالف بین التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي

  :)31(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %76.5طالب ما یعادل  39الواردة في الجدول أن ) 31(تبین العبارة رقم 

إلطالع والبحث والتعلم الذاتي، في حین نجد أن البحث موافقین أن التعلیم االلكتروني ینمي مهارات حب ا
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طالب ما یعادل  5من أفراد مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك، أما  %13.7طالب ما یعادل  7

  .من أفراد مجتمع البحث فقد التزموا الحیاد 9.8%

ت یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن التعلیم االلكتروني ینمي ماهرا

، 0.72وبانحراف معیاري قده  2.63حب اإلطالع والبحث والتعلیم الذاتي وذلك بمتوسط حسابي قدره 

وهذا یدل أن تبني الجامعة الجزائریة لعملیة التعلیم االلكتروني في هذه الفترة كانت لها بعض اإلیجابیات 

میة مهارات حب اإلطالع بالرغم من أنه جاء دخیل ولم یكن عن تخطیط سابق، فقد ساعد الطالب في تن

، إذ أنه یحفز الطالب على ةوالبحث والتعلم الذاتي وذلك عن طریق استخدام محركات البحث المختلف

التعلم الذاتي واالعتماد على نفسه لتطویر مهاراته ، في حین نجد بنسبة أقل أن طلبة الذین عبروا عن 

ك شغف البحث وحب اإلطالع،أنهم اعتادوا على عدم موافقتهم یمكن أن یرجع  ذلك كون هذه الفئة ال تمل

تلقي المعلومات والخبرات عن طریق األستاذ، كما یمكن أن البعض اآلخر ال تتوفر لدیهم شبكة انترنت 

مما یعیق عملیة التعلم لدیهم حیث تكون  فرصتهم أقل في التوجه نحو التعلم الذاتي، كما یمكن أن نجد 

بعد مع متطلباته، بینما  اوأنهم لم یتكیفو  يحول عملیة التعلیم االلكترونالبعض األخر لدیهم نضرة سلبیة 

أنهم لم یعبروا عن اتجاههم ویمكن أن یرجع ذلك كون هذه  إذأقل نسبة سجلت تمثل الذین التزموا الحیاد 

التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي في تنمیة مهارات حب  ةالفئة ال ترى أن هناك اختالف بین عملی

  .اإلطالع والتعلم

  :)32(العبارة رقم 

من أفراد مجتمع  %72.5طالب ما یعادل  37الواردة في الجدول أن ) 32(تبین العبارة رقم 

 10ین نجد البحث موافقین أن تطبیق التعلیم االلكتروني ال یضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم، في ح

من أفراد  %7.8طالب ما یعادل  4من أفراد مجتمع البحث التزموا الحیاد، أما  %19.6طالب ما یعادل 

  .مجتمع البحث غیر موافقین على ذلك

یالحظ أعلى نسبة سجلت تمثل الذین عبروا عن موافقتهم أن تطبیق التعلیم االلكتروني ال یضمن 

وهذا یدل  0.63وبانحراف معیاري قدره  2.65توسط حسابي قدره مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم، وذلك بم

أن التعلیم االلكتروني یسمح لطالب الجامعي باكتساب معارف جدیدة من خالل مشاهدة المحاضرات 

لمختلف األستاذة، كما أن طریقة شرح األستاذ من خالل  نظام التعلیم االلكتروني تكون مختلفة عن 
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نجد بعض الطلبة یفضلون  إذوبالتالي فهم الطلبة للمادة العلمیة یكون مختلف التعلیم الحضوري المباشر 

قراءة المحاضرات على سمعها عكس البعض األخر الذین یفضلون مشاهدة المحاضرات وسمعها على 

  .معرفة مما یجعل وجود تفاوت بینهمأن هناك تفاوت بین الطلبة في طریقة تلقیهم واستیعابهم لل إذ قراءتها،

حین نجد بنسبة أقل من الطلبة التزموا الحیاد ولم یعبروا عن اتجاههم یمكن أن یرجع ذلك إلى في 

  .عدم وجود فرق أو اختالف لدیهم حیث ال توجد لدیهم رغبة في التعلم

بینما أقل نسبة سجلت تمثل الطلبة الذین عبروا عن عدم موافقتهم ویمكن أن یرجع ذلك أنهم 

ضوري والذي یستوجب حضور جمیع الطلبة حیث یشتركون نفس الظروف یفضلون طریقة التعلیم الح

  .ویتلقون نفس المادة العلمیة وهذا یؤدي  إلى تكافؤ الفرص في التعلیم

حسب الجنس ومساعدة التعلیم االلكتروني على تنظیم الوقت بشكل  المبحوثینتوزیع : )8(الجدول رقم 

  فعال

  الجنس

  

  یساعدني التعلیم

  تنظیم وقتي اإللكتروني على

  بشكل فعال

  المجموع  أنثى  ذكر

  %  ت %  ت  %  ت

  49.02  25  43.14  22  5.88  3  موافق

  19.61  10  19.61  10  /  /  محاید

  31.37  16  31.37  16  /  /  غیر موافق

  100  51  94.12  48  5.88  3  المجموع

حسب الجنس واتجاه الطلبة حول ما إذا كان التعلیم  المبحوثین یشیر الجدول أعاله إلى توزیع    

موافقین أن  اإلناثمن المبحوثین  %43.14االلكتروني یساعدهم على تنظیم وقتهم بشكل فعال، أن 

من المبحوثین اإلناث  %31.37التعلیم االلكتروني یساعدهم على تنظیم وقتهم بشكل فعال، في حین 

 من%5.88التزموا الحیاد، أما  اإلناثمن المبحوثین  %19.61غیر موافقین على ذلك، كما نجد أن 

  .المبحوثین الذكور فقد عبروا عن موافقتهم لذلك
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الحظ من خالل الجدول أن أغلب المبحوثین من اإلناث یرون أن التعلیم االلكتروني یساعدهم ی

ل فعال وهذا یبین أن أغلبهم لدیهم  اتجاه ایجابي نحو عملیة التعلیم االلكتروني على تنظیم وقتهم بشك

كونهم الفئة الغالبة والمسیطرة في الجامعة وأن التعلیم االلكتروني یتیح للطالبات إدارة وتنظیم وقتهم بشكل 

نوع من التعلیم خاصة یناسبهن وذلك حسب التزاماتهن وأولیاتهن، إذ نجد فئة اإلناث األكثر تفضیال لهذا ال

الفئة المتزوجة أو الالئي لدیهن التزامات كثیرة سواء داخل البیت مع األسرة من توفیر احتیاجات أسرهن 

وتلبیة رغباتها أو خارج األسرة بسبب التزام بعضهن بالعمل، حیث أصبح  بإمكانهن تخصیص وتنظیم 

لتي تعرف التوجه نحو التعلم الذاتي، إذا أن وقت الدراسة في أوقات  تناسبهن خاصة في هاته الفترة وا

الطالب لدیه الحریة في اختیار الوقت الذي یناسبه للدخول إلى المحاضرات ومحاولة فهمها واالعتماد 

  .على ذاته في الفهم والبحث واالستكشاف

حسب الخبرة في استخدام االنترنت واستخدام محركات البحث  المبحوثینتوزیع : )9(الجدول رقم 

  .المختلفة

  الخبرة في استخدام                

  االنترنت                    

  أستطیع استخدام 

  محركات البحث 

  المختلفة

 3من سنة إلى   أقل من سنة

  سنوات

  المجموع  ثالث سنوات

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  62.74  32  54.9  28  5.88  3  1.96  1  موافق

  19.6  10  9.80  5  7.84  4  1.96  1  محاید

  17.65  9  1.96  1  /    /  15.69  8  غیر موافق

  100  51  66.67  34  13.72  7  19.61  10  المجموع

  

حسب الخبرة في استخدام االنترنت واستخدام محركات البحث  نیشیر الجدول أعاله إلى توزیع المبحوثی   

ثالث فما أكثر  3من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت منذ  %54.9المختلفة، أن 

من المبحوثین الذین لدیهم  %15.69موافقین أنهم یستطیعون استخدام محركات البحث، في حین أن 

من 9.80%الخبرة في استخدام االنترنت أقل من سنة عبروا عن عدم موافقتهم لذلك، في حین نجد 
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ذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت منذ ثالث سنوات فما أكثر التزموا الحیاد، كما نجد المبحوثین ال

سنوات التزموا الحیاد،  3من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت منذ سنة إلى  7.84%

الذین لدیهم  من عدد المبحوثین% 1.96منهم موافقین على ذلك، كما یوجد فرد واحد بنسبة %5.88أما 

الخبرة أقل من سنة موافق على ذلك، وفرد آخر منهم التزم الحیاد بنفس النسبة، وكذا فرد واحد بنفس 

النسبة من عدد المبحوثین الذي لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت ثالث سنوات فما أكثر غیر موافق 

  .على ذلك

لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت من ثالث الحظ من  خالل الجدول أن أغلب المبحوثین الذین ی    

سنوات فما أكثر یستطیعون استخدام محركات البحث المختلفة على عكس الذین لدیهم الخبرة منذ سنوات 

قلیلة، وقد مثلوا أعلى نسبة ویمكن إرجاع ذلك إلى زیادة تعاملهم مع األنظمة االلكترونیة أثناء هذه الفترة 

كورونا وتبني الجامعة الجزائریة للتعلیم االلكتروني حیث أصبح الطالب ملزم التي عرفت انتشار جائحة 

على التفاعل مع هذه  األنظمة، ویبین هذا أن الطلبة  الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت منذ عدة 

  .سنوات تكون عملیة التعلم لدیهم أسهل على غیرهم خاصة الذین لدیهم الخبرة مند أقل من سنة

ویوضح هذا أن الخبرة في استخدام االنترنت لها دور أساسي في عملیة التعلم خاصة التعلیم     

االلكتروني إذ یزید تعامل الطالب مع هذه األنظمة والشبكة المعلوماتیة أكثر أثناء قیامه بالبحوث العلمیة 

  . تعلیميفهم المحتوى ال ةوكذا تحمیله للمحاضرات المبنیة مع المنصة التعلیمیة ومحاول
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حسب الخبرة في استخدام االنترنت واستخدام األجهزة واألدوات المبحوثین توزیع : )10(الجدول رقم

  االلكترونیة

  رة في استخدام الخب          

  االنترنت               

  التعلیم عبر 

  االنترنت ینمي من

  مهاراتي في استخدام

  األجهزة واألدوات االلكترونیة

 3من سنة إلى   سنةأقل من 

  سنوات

  المجموع  ثالث سنوات

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  78.43  40  62.75  32  9.8  5  5.88  3  موافق

3.9  2     /  /  محاید

1  

7  13.7  9  17.65  

  3.92  2  3.92  2     /   /     /   /  غیر موافق

.13  7  5.88  3  المجموع

72  

41  80.4  51  100  

یشیر الجدول أعاله إلى توزیع المبحوثین حسب الخبرة في استخدام االنترنت واتجاه الطلبة حول 

 62.75ما إذا كان التعلیم عبر االنترنت ینمي من مهاراتهم في استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة، أن

ر موافقین أن التعلم عبر من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت ثالث سنوات فما أكث%

منهم  % 13.73االنترنت ینمي من مهاراتهم في استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة، في حین نجد أن 

 3من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت من سنة إلى % 9.8التزموا الحیاد، كما نجد أن 

المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت  من% 5.88سنوات موافقین على ذلك في حین نجد 

  .أقل من سنة موافقین على ذلك

من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت من سنة % 3.92كما نجد فردان بنسبة 

 ثاالنترنت ثالسنوات التزموا الحیاد، وكذا فردان من المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام  3إلى 

  .  سنوات فما أكثر غیر موافقین على ذلك
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الحظ من خالل الجدول أن أغلب المبحوثین الذین لدیهم الخبرة في استخدام االنترنت منذ ثالث ی

سنوات فما أكثر موافقین أن التعلم عبر االنترنت ینمي من مهاراتهم في استخدام األجهزة واألدوات 

الطالب لدیه الخبرة في استخدام االنترنت أكثر كانت عملیة التعلم االلكترونیة، وهذا یدل أن كل ما كان 

عبر االنترنت لدیه أسهل والذي بدوره یؤدي إلى تنمیة مهاراته في استخدام األجهزة واألدوات االلكترونیة 

  .وهذا ما یزید من مستوى تحصیله المعرفي والعلمي

  ئج الدراسة وتحلیلها سوسیولوجیامناقشة نتا: ثانیا

  :اقشة النتائج في ضوء الفرضیاتمن - 1

 إلیها ومن خاللعلمي جملة من األهداف یسعى إلى تحقیقها، من خالل النتائج المتوصل  لكل بحثإن 

 كورونا، تمكنانحو التعلیم اإللكتروني في ظل جائحة  الطالب الجامعيدراستنا المتعلقة بمعرفة اتجاهات 

  .ضیاتالنتائج المتعلقة بالفر  الوصول إلى بعضممن 

 :األولى مناقشة نتائج الفرضیة 1- 1

  .في تسهیل العملیة التعلیمیة اإللكتروني یساهموالتي مفادها أن التعلیم 

أفضل تلقي المحاضرات عن بعد بدل عناء التنقل ) "06(رقم في الجدول الواردة  01جاءت العبارة رقم - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة 0.89، وبانحراف معیاري قدره 1.62قدره بمتوسط حسابي " إلى الجامعة 

  .غیر موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

أشعر أن التعلم الذاتي عبر االنترنت ینمي قدرتي ) "06(في الجدول رقم  الواردة 02جاءت العبارة رقم  - 

العینة محاید  یبن أن اتجاه ، وهذا0.92قدره ، وبانحراف معیاري 2.09بمتوسط حسابي قدره " على الفهم 

  .الثالثيحسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت 

أحرص على تحمیل الدروس ومطالعتها فور ) "06(في الجدول رقم الواردة  03 العبارة رقمجاءت  - 

، 0.83، وبانحراف معیاري 2.39 حسابي قدره بمتوسط" وضعها على المنصة التعلیمیة لموقع الجامعة

  .وهذا یبین أن اتجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي
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على تواصل  اإللكترونیة یجعلنياستخدامي للمواقع )"06(في الجدول رقم  الواردة 04جاءت العبارة رقم  - 

، 0.69، وبانحراف معیاري قدره 2.63بمتوسط حسابي قدره " الذي یناسبني في الوقتمع المواد الدراسیة 

  .وهذا یبین أن اتجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

أجد صعوبة في الوصول إلى المواقع اإللكترونیة ) "06(في الجدول رقم  الواردة 05جاءت العبارة رقم  - 

وهذا یبین أن اتجاه العینة محاید  ،0.94، وبانحراف معیاري قدره 2.14بمتوسط حسابي قدره " من المنزل

  .الثالثي لمقیاس لیكرتحسب اتجاه الرأي 

یساعدني التعلیم اإللكتروني على تنظیم وقتي ) " 06(في الجدول رقم الواردة  06جاءت العبارة رقم  - 

العینة  أن اتجاه، وهذا یبین 0.89، وبانحراف معیاري قدره 2.17بمتوسط حسابي قدره " بشكل فعال

  .لیكرت الثالثيد حسب اتجاه الرأي لمقیاس محای

یساعدني التعلیم اإللكتروني على االحتفاظ ) "06(في الجدول رقم  الواردة 07رقم جاءت العبارة  - 

 أن اتجاه، وهذا یبین 0.85، وبانحراف عیاري قدره 2.43بمتوسط حسابي قدره " بالمعلومات لفترة طویلة 

  .یاس لیكرت الثالثيالعینة موافق حسب اتجاه الرأي لمق

 مع أساتذتيیتیح لي التعلیم اإللكتروني التواصل ) "06(في الجدول رقم  الواردة 08جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة محاید 0.89، وبانحراف معیاري قدره 2.20بمتوسط حسابي قدره " بسهولة

  .حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

تصفح  مهارتي فيیزید التعلیم اإللكتروني من ) "06(في الجدول رقم  الواردة 09رة رقم جاءت العبا - 

، وهذا یبین اتجاه العینة 0.69، وبانحراف معیاري قدره 2.655بمتوسط حسابي قدره " الشبكة العنكبوتیة

  .محاید، حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

تشجعني المواقع اإللكترونیة على المزید من ) "06(رقم  ولفي الجد الواردة 10جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین اتجاه العینة محاید، حسب 0.87، وبانحراف معیاري قدره 2.41بمتوسط حسابي قدره " التعلم

  .اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي
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أحرص على التواصل مع األساتذة بطرح األسئلة ) "06(في الجدول رقم  الواردة 11جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین اتجاه العینة محاید، 0.85، وبانحراف معیاري قدره 2.29بمتوسط حسابي قدره " واالستفسارات

  .حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

مواقع االنترنت یصلح  لتعلیم بمساعدةاأعتقد أن ) "06(الجدول رقم  الواردة في 12جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین اتجاه العینة 0.92، وبانحراف معیاري قدره 1.86بمتوسط حسابي قدره " لجمیع المواد الدراسیة

  .غیر موافق، حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

ا لتبادل المعارف التواصل مع زمالئي إلكترونی) "06(في الجدول رقم الواردة 13جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة 0.43، وبانحراف معیاري قدره 2.88بمتوسط حسابي قدره " والمعلومات

  .موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

" استخدام محركات البحث المختلفة أستطیع) "06(في الجدول رقم  الواردة 14جاءت العبارة رقم - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة موافق، حسب 0.78، وبانحراف معیاري قدره 2.45بمتوسط حسابي قدره 

  .اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

" أتعامل أحیانا مع تطبیقات المكتبة اإللكترونیة)"06(الجدول رقم  الواردة في 15جاءت العبارة رقم - 

العینة موافق، حسب  أن اتجاه، وهذا یبین 0.78، وبانحراف معیاري قدره 2.49بمتوسط حسابي قدره 

  .اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

م االلكتروني یكل أنماط أرى أن استخدام التعلی) "06(الجدول رقم  الواردة في 16جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن اتجاه 0.83، وبانحراف معیاري قدره 2.41بمتوسط حسابي قدره " التعلیمة التقلیدیة الراهنة

  .العینة موافق، حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

تحقیق  أرى أن التعلیم اإللكتروني یساهم في) "06(رقم في الجدول الواردة  17جاءت العبارة رقم - 

، وبانحراف معیاري قدره 2.27بمتوسط حسابي قدره " التفاعل بین الطالب واألساتذة والمحتوى الدراسي

  .، وهذا یبین اتجاه العینة محاید، حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي0.85

بشكل  اإللكترونيبالرغم من انه ینظر لعملیة التعلیم ، نتائج الدراسةمن  إلیه ومن خالل ما تطرقنا  

 أغلبیة 8حسب الجدول رقم كذا العبارات سابقا  بعض  لنا في تحلیل ما تبینمن خالل  وذلك إیجابي
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 تنظیم علىالتعلیم اإللكتروني یساعدهم  أن یرور من المبحوثین بیشكلن عدد اك والالئي اإلناثالمبحوثین 

اتجاه العینة كان  لنا أن تبین انه إال ،التعلیمیةدور إیجابي في العملیة له من  اذلك لموقتهم بشكل فعال 

وذلك وفقا التجاه الرأي لمقیاس  2.31األولى الذي بلغ یة ضالمتوسط العام للفر  من خاللمحاید وهذا 

كان التعلیم االلكتروني یساهم في تسهیل  إذاحول ما لیكرت الثالثي، حیث أنهم لم یحددوا اتجاههم 

وجود نوع من التقبل نحو هذا النوع من التعلیم لدى بالرغم من  أنه هذا یدل علىو ال  أمالعملیة التعلیمیة 

لعدة  یواجهون أحیانا صعوبة في عملیة التعلم أثناء دراسته بنظام التعلیم  اإللكتروني أنهم إالالطلبة 

كون ویرجع السبب ،بالرغم من المزایا التي جاء بها  محاید حول ذلك رأي یأخذونظروف مما جعلهم 

ولم یكن عن تخطیط  كبدیل لنظام التعلیم التقلیدي بسبب أزمة جائحة كورونا التعلیم االلكتروني جاء

هذا یكن  ،ومن على عملیة التعلمكان لها األثر  والتي  ا ما جعله یحتوي على بعض النقائصمسبق هذ

  .القول أن الفرضیة الجزئیة األولى لم تتحقق میدانیا

  :الثانیة الفرضیةنتائج  مناقشة- 2- 1

  .أن التعلیم االلكتروني یساهم في زیادة التحصیل العلمي والتي مفادها  

التعلیم عبر االنترنت ینمي من مهارتي في «) 07(في الجدول رقم  الواردة 18جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا 0.52معیاري قدره  ، وبانحراف2.74بمتوسط حسابي قدره " استخدام األجهزة واألدوات اإللكترونیة

  .یبین أن اتجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

عالماتي الخاصة بالمقیاس التي درستها عن بعد «) 08(رقم في الجدول  الواردة 19جاءت العبارة رقم  - 

 ، وبانحراف1.88بمتوسط حسابي قدره " التي درستها بالطریقة التقلیدیة من عالمات المقیاسأفضل 

  .، وهذا یبین أن اتجاه العینة محاید حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي0.90معیاري قدره 

أشعر أن استخدام االنترنت كمصدر لمعلومات «) 08(الجدول رقم  الواردة في 20جاءت العبارة رقم  - 

معیاري قدره  ، وبانحراف2.45ره بمتوسط حسابي قد" التعلیمیة والبحثیة یزید من مستوى تحصیلي المعرفي

  .، وهذا یبین أن اتجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي0.78



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

121 
 

أشعر أن المواقع اإللكترونیة جعلتني أكثر قدرة ") 08(الواردة في الجدول رقم  21جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن 0.63ف معیاري قدره وبانحرا، 2.65بمتوسط حسابي قدره " جدیدةعلى اكتساب معارف 

  .اتجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

ساعدتني المواقع اإللكترونیة في التحضیر الجید " )07(الواردة في الجدول رقم  22م جاءت العبارة رق - 

یبین أن اتجاه العینة ، وهذا 0.95وبانحراف معیاري قدره ، 2.02بمتوسط حسابي قدره " لالمتحانات

  .محاید حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

أفضل أداء االختبارات في المنصة التعلیمیة  ") 08(الواردة في الجدول رقم  23 جاءت العبارة رقم - 

،  وبانحراف معیاري قدره 1.49بمتوسط حسابي قدره " یة  على االختبارات الحضوریة بالجامعةمالرق

  .یبین أن اتجاه العینة  غیر موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي ، وهذا0.70

تعلیق الدراسة الحضوریة بالجامعة أثر سلبا في «) 08(الواردة في الجدول رقم  24جاءت العبارة رقم  - 

 العینة ، وهذا یبین أن اتجاه0.96معیاري قدره  ، وبانحراف2.00بمتوسط حسابي قدره " معدلي الدراسي

  .محاید حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

المقیاس أرى أن هناك اختالف ففي العالمات بین ) "08(الواردة في الجدول رقم  25جاءت العبارة رقم  - 

معیاري  ، وبانحراف2.72بمتوسط حسابي قدره " امتحنت فیها عن بعد والتي امتحنت فیها بالجامعة التي

  .تجاه العینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي، وهذا یبین أن ا0.60قدره 

من دافعیتي نحو االكتشاف  الذاتي یزیدالتعلم ") 08(الواردة في الجدول رقم  26 جاءت العبارة رقم - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة 0.69معیاري قدره  ، وبانحراف2.65بمتوسط حسابي قدره " والبحث العلمي

  .موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

" التعلم عن بعد ال یعطي التقییم الحقیقي للطالب«) 08(الواردة في الجدول رقم  27جاءت العبارة رقم  - 

لعینة موافق حسب اتجاه ، وهذا یبین أن اتجاه ا0.76معیاري قدره  ، وبانحراف2.49بمتوسط حسابي قدره 

  .الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

أشعر أن التعلم عبر االنترنت فتح لي آفاق أخرى «) 08(الواردة في الجدول رقم  28جاءت العبارة رقم  - 

، 2.31بمتوسط حسابي قدره " قدراتي في الفهم واالستیعاب والتحلیل زادت منتخصص  في مجال
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ذا یبین أن اتجاه العینة محاید حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت ، وه0.84معیاري قدره  وبانحراف

  .الثالثي

أرى أن استخدام التعلم اإللكتروني یحسن من ") 08(الواردة في الجدول رقم  29 جاءت العبارة رقم - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة 0.84معیاري قدره  ، وبانحراف2.43بمتوسط حسابي قدره " جودة التعلیم 

  .حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي موافق

فعالیة  إلى زیادةاإللكتروني  استخدام التعلیمیؤدي ") 08(الواردة في الجدول رقم  30 جاءت العبارة رقم - 

، وهذا یبین أن اتجاه 0.85معیاري قدره  ، وبانحراف2.27بمتوسط حسابي قدره " الجامعي وكفاءتهالتعلیم 

  .الرأي لمقیاس لیكرت الثالثيالعینة محاید حسب اتجاه 

 في اإلطالعینمي التعلم االلكتروني مهارات «) 08(الواردة في الجدول رقم  31جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن اتجاه 0.72معیاري قدره  ، وبانحراف2.63بمتوسط حسابي قدره " والتعلم الذاتيوالبحث 

  .ثالثيالعینة موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت ال

تكافئ تطبیق التعلیم اإللكتروني ال یضمن مبدأ ") 08(ل رقم الواردة في الجدو  32جاءت العبارة رقم  - 

، وهذا یبین أن اتجاه العینة 0.63معیاري قدره  ، وبانحراف2.65بمتوسط حسابي قدره " في التعلیم الفرص

  .موافق حسب اتجاه الرأي لمقیاس لیكرت الثالثي

وافق وهذا من خالل مومن خالل ما تطرقنا إلیه من نتائج الدراسة یتضح لنا أن اتجاه العینة كان   

یتضح  إذ، لیكرت الثالثيوفقا التجاه الرأي لمقیاس  وذلك 2.72المتوسط العام للفرضیة الثانیة الذي بلغ 

التي تبنت فیها الجامعة الجزائریة ساهم في زیادة التحصیل العلمي في هذه الفترة  التعلیم اإللكترونیةأن  لنا

جائحة كورونا،كما یتضح لنا حسب نتائج  التعلیمیة بسبب أزمةإلكمال العملیة  اإللكتروني كبدیلالتعلیم 

 زاد من تحصیلهم العلمي ا ماذوه االنترنتي استخدام اغلب المبحوثین لدیهم الخبرة ف أن 10الجدول رقم 

تنمیة  ساعدهم ذلك على  إذعن طریق توظیف تلك الخبرة في عملیة التعلیم اإللكتروني  والمعرفي

القول  هذا یمكنومن ،تساب معارف جدیدة على اك همساعدكما مهاراتهم في استخدام األجهزة واألدوات 

  .أن الفرضیة الجزئیة الثانیة تحققت میدانیا
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  :مناقشة النتائج في ضوء النظریات. 2

 :المعرفیةالنظریة  1.2

نقوم في هذه الجزئیة بمقارنة ما توصلنا إلیه من نتائج على ضوء دراستنا والمتمثلة في النظریة    

  : المعرفیة، ونورد هذه النتائج كالتالي

تركز هذه النظریة في عملیة التعلیم اإللكتروني على التعلم الفردي أو التعلم الذاتي ومدى أهمیته في    

رد العملیات واألسالیب المعرفیة إذ تدعوا إلى استشارة المعلمین الستثمار الدافعیة الذاتیة إكساب الف

وٕاعطاء األفراد فرصة للتعلم وبناء المعرفة بأنفسهم عن طریق الوسائط التكنولوجیة المختلفة وهو األمر 

الطالب نحو االكتشاف م الذاتي یزید من دافعیة أن التعل نجد الذي توصلت إلیه دراستنا من نتائج حیث

الواردة في الجدول ) 26(حسب نتائج العبارة رقم (المعارف قدر من  أكبریحصل  ما یجعلهوهذا والبحث 

)08.(  

المعتمد علیها في التعلیم اإللكتروني أثناء العملیة  االستراتیجیاتكما ترى هذه النظریة أنه من بین    

تتیح بقاء المعلومات فترة تكفي لتیسیر نقلها إلى الذاكرة، وقد تتضمن هذه  التقنیات التيالتعلیمیة استخدام 

لى أن التعلیم اإللكتروني ذلك ع یدلو وضع الرسائل الهامة في مركز شاشة العرض،  االستراتیجیات

حسب نتائج العبارة (نتائج دراستنا  إلیهتوصلت  یساعد على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة، وهذا ما

  ) 06(الواردة في الجدول رقم ) 07(م رق

العملیة التعلیمیة من خالل طریقة  تسهیلیعمل على ویتضح لنا من خالل هذا أن التعلیم اإللكتروني 

تقدیمه للمعارف والمعلومات للطالب كما أنه یساهم في زیادة التحصیل العلمي وٕاكساب الطالب معارف 

جدیدة تنمي مهاراته وقدراته المعرفیة من خالل التعلم الذاتي والذي بدوره یساهم في زیادة التحصیل 

  .العلمي والمعرفي للطالب

  :جتماعیة التربویة التكنولوجیةالنظریة اال 2.2

نقوم في هذه الجزئیة بمقارنة ما توصلنا إلیه من نتائج على ضوء دراستنا والمتمثلة في النظریة 

  .االجتماعیة التربویة التكنولوجیة



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة    : الفصل السادس

 

124 
 

ترى هذه النظریة أن التربیة والتعلیم ترتبط على حد كبیر بالتكنولوجیا إذ ترى أن الوسائط 

تقویة العالقات بین  والتعلیمي فيوآالت إلكترونیة ضروریة بالفعل التربوي  ت وأجهزةاالتكنولوجیة من أدو 

التعلیمیة  ومكمل للعملیةجزء  والذي یعتبرالفاعلین ویمكن أن یتجسد ذلك في عملیة التعلیم اإللكتروني 

ل ألنماط التعلیم األمر الذي توصلت إلیه دراساتنا إذ أن الطالب یرون أن التعلیم اإللكتروني یعتبر مكمو 

الواردة في ) 16(حسب نتائج العبارة رقم (التقلیدیة الراهنة وجزء أساسي في العملیة التربویة والتعلیمیة 

  ).06(الجدول 

ساهم في یكما تتفق هذه النظریة مع نتائج دراستنا إذ ترى أن التعلیم عبر الوسائط التكنولوجیة 

تحقیقه، إذ أنه إلى التعلیم االلكتروني  سعىالتفاعل بینهم وهذا ما یتقویة العالقات بین الفاعلین وزیادة 

یساهم في تحقیق التفاعل بین الطالب واألستاذ والمحتوى الدراسي إذ یسمح للطالب التواصل مع زمالئه 

الواردة في ) 17(حسب العبارة رقم (توصلت إلیه نتائج دراستها  لتبادل المعارف والمعلومات، وهذا ما

  ).06(ل رقم الجدو 

كما ترى هذه النظریة أن استخدام التكنولوجیا في التعلیم هو لدراسة كیفیة تنظیم البیئة البیداغوجیة 

والطرق التربویة والتعلیمیة وتركیب المعارف وجعل المتعلم یتمكن من استیعاب المعارف  وتهیئة الوسائل

ماد على االنترنت والتي تعتبر كمصدر الجدیدة بأكبر قدر ممكن من الفاعلیة، وذلك من خالل االعت

للمعلومات التعلیمیة والبحثیة إذ أنها تساهم في زیادة مستوى التحصیل المعرفي وهذا ما توصلت إلیه 

  ).7(الجدولالواردة في ) 20(حسب العبارة رقم (نتائج دراستنا 

  :النتائج في ضوء الدراسات السابقة مناقشة- 3

مجموعة من الدراسات التي تناولت أحد متغیرات موضوع بحثنا، ومن  إلىتطرقنا في الفصل النظري     

الدراسات السابقة في بیئات مختلفة وما  إلیهاخالل هذا المنطلق نحاول أن نرجع إلى النتائج التي توصلت 

ات توصلت إلیه دراستنا الراهنة، وفیما یلي نستعرض أوجه التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراس

  .السابقة التي اعتمدنا علیها

اتجاهات طلبة الجامعة نحو " جاءت نتائج الدراسة التي قامت بها عبیر عثماني ولتماس لزول حول     

تتفق نوعا ما مع نتائج دراستنا الحالیة إذ أن كالهما توصلتا إلى أن " استخدام االنترنت في التعلیم الذاتي

جامعة، كما أن كال الدراستین توصلت إلى أن هناك اتجاهات إیجابیة هناك اتجاهات إیجابیة لدى طلبة ال
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نحو استخدام الوسائط التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة، في حین نلمس االختالف في أن هذه الدراسة 

  .كانت نحو استخدام االنترنت في التعلم الذاتي، أما دراستنا الحالیة فكانت نحو التعلیم اإللكتروني

اتجاهات األساتذة والطلبة نحو استخدام " حول  بوتة نوالت نتائج الدراسة التي قامت بها جاء    

تتفق نوعا ما مع دراستنا الحالیة، إذ كالهما توصلتا أنه " االنترنت كمصدر للمعلومات التعلیمیة والبحثیة

األساتذة والطلبة في  توجد اتجاهات إیجابیة لدیهم، في حین نلمس االختالف في أن هذه الدراسة كانت مع

  .حین دراستنا الحالیة كانت مع الطالب الجامعي

واقع استخدام األستاذ لتقنیات التعلیم " حول  بثینة سیوانجاءت نتائج الدراسة التي قامت بها     

مختلفة مع نتائج دراستنا وذلك لطبیعة موضوع هذه الدراسة " االلكتروني في تدریس طلبة الجامعة 

التي تختلف عن موضوع دراستنا، إذ نجد أن هذه الدراسة توصلت إلى أن األستاذ ال یستخدم وفرضیاتها 

تقنیات التعلیم اإللكتروني في التدریس بجامعة العربي بن مهیدي وذلك لوجود معیقات تحد من استخدامه، 

اإللكتروني في  في حین أن دراستنا توصلت إلى أنه هناك اتجاهات إیجابیة للطالب الجامعي نحو التعلیم

ظل جائحة كورونا بالرغم من أنهم یرون أنه ال یساهم في تسهیل العملیة بشكل كبیر إال أنه یساهم في 

  .زیادة التحصیل العلمي

اتجاهات المعلمین والمشرفین " حول  عبد المنعم سلیمان الرداديجاءت نتائج الدراسة التي قام بها     

تتفق نوعا " إللكتروني في تدریس مادة الریاضیات في المرحلة المتوسطة التربویین نحو استخدام التعلیم ا

ما مع دراستنا الحالیة إذ أن كالهما توصلتا أنه توجد اتجاهات إیجابیة لدیهم، في حین نلمس االختالف 

بینهما في أن هذه الدراسة كانت مع المعلمین والمشرفین التربویین، أما دراستنا فقد كانت مع الطالب 

  .لجامعيا

مطالب استخدام " حول  ناصر بن عبد اهللا ناصر الشهرانيجاءت نتائج الدراسة التي قامت بها      

مختلفة مع نتائج دراستنا الحالیة وذلك " التعلیم اإللكتروني في تدریس العلوم الطبیعیة بالتعلیم العالي 

الختالف طبیعة الموضوع وفرضیات الدراسة في كل منهما إذ نجد أن هذه الدراسة توصلت إلى أن جمیع 

بالتعلیم العالي في المناهج وفي عضو هیئة التدریس المطالب الالزم توفرها في تدریس العلوم الطبیعة 

وكذا في كل من المعلم والمتعلم تعتبر مطالب هامة، في حین أن دراستنا الحالیة توصلت أنه توجد 
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اتجاهات إیجابیة لدى الطالب الجامعي نحو التعلیم اإللكتروني وعدم مساهمة التعلیم اإللكتروني في 

  .رغم من مساهمته في زیادة التحصیل العلميتسهیل العملیة التعلیمیة بال

كفایات التعلیم اإللكتروني ودرجة " حول علي بن مردد موسى العمريجاءت نتائج الدراسة التي قام بها    

مختلفة مع نتائج دراستنا الحالیة وذلك " التعلیمیة  ةمرحلة الثانویة لمحافظة المخواتوافرها لدى معلمي ال

موضوع وفرضیاته على موضوع دراستنا الحالیة إذ نجد الدراسة السابقة توصلت الختالف طبیعة هذا ال

في محور ثقافة التعلیم  ةالمرحلة الثانویة لمحافظة المخواإلى توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي 

ئط بدرجات االلكتروني، وقیادة الحاسب وقیادة الشبكات واالنترنیت وكذا في محور تصمیم برمجیات والوسا

متوسطة، في حین دراستنا الحالیة توصلت أن هناك اتجاهات إیجابیة لدى الطالب الجامعي نحو عملیة 

التعلیم اإللكتروني وكذا عدم مساهمة هذا النوع من التعلیم بشكل جید في تسهیل العملیة التعلیمیة بالرغم 

  . ستنادرا إلیهمن المساهمة في زیادة التحصیل العلمي حسب ما توصلت 

كیف یؤثر استخدام جهاز التعلیم االلكتروني " حول  اورور دوبایسجاءت نتائج الدراسة التي قام بها     

نجد أن هذه  إذمختلفة على نتائج دراستنا وذلك لطبیعة موضوع دراستنا، " على تخصیص دورة تدریبیة 

الدراسة توصلت إلى أن جهاز التعلیم اإللكتروني له تأثیر إیجابي على كل من تعلم علم األحیاء كما أنه 

ممتع لالستخدام وسهل ومفید للتعلم، في حین أن دراستنا توصلت إلى أن التعلیم اإللكتروني ال یساهم في 

  .تسهیل العملیة التعلیمیة

المعلمون والتعلیم اإللكتروني عوامل " حول كریستین نوتشي فینیك قام بها  جاءت نتائج الدراسة التي    

مختلفة مع نتائج دراستنا وذلك راجع لطبیعة " تبني أو رفض التعلیم االلكتروني في سیاق تدریب المعلمین 

موضوع دراستنا، إذ نجد أن هذه الدراسة توصلت إلى أن الفائدة المتصورة تؤثر على نیة المعلمین 

للمشاركة في نظام التدریب على التعلیم اإللكتروني بمعنى أن كلما أدركوا أنه أكثر فائدة زادت نیتهم في 

المشاركة، في حین أن دراستنا توصلت إلى أن التعلیم اإللكتروني ال یساهم في تسهیل العملیة التعلیمیة 

  .بالرغم من أنه یساهم في زیادة التحصیل العلمي
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  العامةالنتائج : ثالثا

 إلىعن طریق االستمارة والدراسة النظریة تم التوصل  إلیهاخالل النتائج التي تم التوصل  من  

  :من النتائج التي یمكن تحدیدها في النقاط التالیةجملة 

ویتضح هناك اتجاهات إیجابیة لدى الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني في ظل جائحة كورونا  - 

ان اتجاه حیث ك 2.72بلع الفرضیة الرئیسیة من خالل المتوسط العام الذي  هذا عن طریق تحقق

  .لمقیاس لیكرت الثالثي الرأيتجاه االمبحوثین موافق وذلك حسب 

  .یة التعلیمیة لدى الطالب الجامعيفي تسهیل العمل اإللكترونيال یساهم التعلیم  - 

  .لدى الطالب الجامعيي في زیادة التحصیل العلمي یساهم التعلیم االلكترون - 

التعلیم االلكتروني لم یساهم بشكل جید في تسهیل العملیة التعلیمیة لدى الطالب الجامعي  أنبالرغم من  - 

 التوجه نحو یساهم في زیادة التحصیل العلمي لدیه من خالل تشجیع الطلبة على أنانه استطاع  إال

  .عملیة التعلم الذاتي

  :التوصیات واالقتراحات

جملة من التوصیات واالقتراحات التي نراها ضروریة لتفعیل  إلىضوء نتائج الدراسة نخلص  في

  .وبعد جائحة كورونا أثناءدور التعلیم االلكتروني في الجزائر 

ضرورة التوعیة بأهمیة التعلیم االلكتروني والدور الذي یمكن أن یلعبه في تحسین النظم التعلیمیة وزیادة  - 

  .یات الجامعةفاعلیته في مستو 

ضرورة االهتمام بتطویر مهارات التدریس اإلبداعي لألساتذة الكتساب الخبرات في تصمیم الدروس  - 

  .رقمیا

عملیة التعلم االلكتروني وذلك لتسهیل عملیة  أثناءاألخذ بعین االعتبار العراقیل التي تواجه الطلبة  - 

  .التعلم لدیهم بشكل أكبر
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االلكتروني من قبل الجامعات الجزائریة وٕادخاله تدریجیا في البرامج التعلیمیة العمل على تبني التعلیم  - 

  .بما یخدم العملیة التعلمیة

  .تطویر البرامج والمقررات الدراسیة بم یتالءم مع استخدام المستحدثات التكنولوجیة - 

االستفادة من نتائج لتعظیم إجراء دراسات مماثلة التجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم االلكتروني _

  .الدراستین معا

تعتبر  أنها إذضرورة عمل الدولة الجزائریة على تحسین تدفق شبكة االنترنت في مختلف المناطق  - 

تؤثر على سیر العملیة التعلیمیة  أنها إذعلیها،  أساس عملیة التعلم ویقوم نجاح نظام التعلیم اإللكتروني

  .وتحدث نوع من الصعوبات في التعلم لدى الطالب الجامعي
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  :خالصة

حاولنا من خالل هذا الفصل عرض وتحلیل البیانات والمعلومات التي تم جمعها بواسطة 

ضوء الفرضیات التي  المالحظة البسیطة واالستبیان، ثم حاولنا تحلیل ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة في

حددت سلفا، وفي ضوء الدراسات السابقة التي تناولت إحدى متغیرات موضوع دراستنا مبرزین أهم نقاط 

التشابه واالختالف بینهما، باإلضافة إلى تطرقنا لنتائج الدراسة في ضوء النظریات، وأخیرا قمنا 

ة، وقمنا بإضافة بعض التوصیات باستخالص النتائج العامة التي توصلنا إلیها من خالل الدراس

  .واالقتراحات
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اإللكتروني في ظل جائحة كورونا، وختاما لدراستنا حول اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعلیم 

مناحي  ةیمكن القول أنه بالرغم من التأثیرات السلبیة التي خلفتها الجائحة على المجتمعات ككل في كاف

الحیاة وعلى النظم التعلیمیة والتربویة التي عرفت حالة طوارئ بسبب االنتشار الواسع لها، إال أنها 

لیة التعلیمیة لم تشهدها نظم التعلیم من قبل، حیث اعتمدت استطاعت أن تحدث نقلة وٕاضافة على العم

الجامعة على نظام التعلیم اإللكتروني كبدیل للتعلیم التقلیدي إلكمال العملیة التعلیمیة، والذي یعتبر تجربة 

أولیة لم تشهدها الجامعة الجزائریة من قبل، حیث أنها كانت تتعامل مع هذه األنظمة بشكل محدود، إذ أن 

تعلیم اإللكتروني لم یكن رهان الدولة الجزائریة وال بدیل مخطط له، وٕانما جاء ملزما محایثا للوباء من ال

من أنه عرف بعض العراقیل والصعوبات أثناء العملیة التعلیمة بسبب  له وبالرغمدون أي استعداد مسبق 

نوعا من القبول لدى الطلبة الجامعیین، إذ أنه ساهم في زیادة  غیاب التخطیط المسبق إال أنه وجد

التحصیل العلمي لدیهم من خالل تنمیة مهارات حب االطالع والتعلم الذاتي، ویمكن أن تؤدي هذه 

التجربة إلى زیادة تعامل الجامعة الجزائریة مع هذه األنظمة اإللكترونیة حتى بعد انتهاء الجائحة ، وذلك 

في العملیة التعلیمیة، وكذا لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعلیم والذي أصبح یعتمد  لمدى أهمیتها

على الوسائط التكنولوجیة بشكل كبیر، وذلك لما حققه التعلیم اإللكتروني من تطور في نظم التعلیم، إذ أنه 

لتقلیدیة خاصة إذا تم تطبیقه یقضي على العدید من السلبیات التي تعانیها المنظومات التربویة التعلیمیة ا

 اإلقلیمیةبشكل صحیح یضمن سیر العملیة التعلیمیة وتسهیلها وتطویرها بصورة تتماشى والتطورات 

  .والدولیة الحاصلة في مجال التعلیم
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  - جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

  اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم 

  علم اجتماع: قسم

  علم اجتماع التربية: تخصص

  :استمارة بحث بعنوان

  

  

  

  .في علم االجتماع تخصص علم اجتماع التربيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر 

  بعد التحية والتقدير

في إطار القيام بدراسة علمية لنيل شهادة الماستر في علم اإلجتماع تخصص علم اجتماع التربية 

يطيب لنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة ونرجو منكم اإلجابة على األسئلة المطروحة بوضع العالمة 

)x ( المناسبة، ونحيطكم علما أن اإلجابات سرية ولن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث في الخانة

  .العلمي

  :تحت إشراف                      :                                                              إعداد الطالبة

  حيتامة العيد    / سعودي دنيا                                                                                 د -

شنتوف روميساء-

الطالب الجامعي نحو التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا اتجاهات  

 -أنموذجا 2ماستر تربية  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة علم االجتماع -

  2021/ 2020السنة الجامعية 



 

 

  .صيةالبيانات الشخ: المحور األول

  :اجلنس- 1

  أنثى:                        ذكر

  سنة 25أكثر من  -     سنة 25أقل من  - : السن- 2

  :احلالة االجتماعية - 3

  )    ة(غري متزوج)          ة(متزوج 

  ما نوع وسيلة االتصال اليت تستعملها؟ - 4

  اهلاتف الذكي              احلاسوب                اللوحة اإللكرتونية    

  .اخلربة يف استخدام األنرتنت - 5

  سنوات             ثالث سنوات فما أكثر3سنة            من سنة إىل  أقل من

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ميةيالتعليم اإللكتروني والعملية التعل: المحور الثاني

  غير موافق  محايد  موافق  العبارات  الرقم

        .أفضل تلقي احملاضرات عن بعد بدل عناء التنقل إىل اجلامعة  1

        .األنرتنت ينمي قدرايت على الفهمأشعر أن التعلم الذايت عرب   2

أحرص على حتميل الدروس ومطالعتها فور وضعها على املنصة التعليمية ملوقع   3

  .اجلامعة

      

استخدامي للمواقع اإللكرتونية جيعلين على تواصل مع املواد الدراسية يف   4

  .الوقت الذي يناسبين

      

        .اإللكرتونية من املنزلأجد صعوبة يف الوصول إىل املواقع   5

        .يساعدين التعليم اإللكرتوين على تنظيم وقيت بشكل فعال  6

        .يساعدين التعليم اإللكرتوين على االحتفاظ باملعلومات لفرتة طويلة  7

        .يتيح يل التعليم اإللكرتوين التواصل مع أساتذيت بسهولة  8

        .تصفح الشبكة العنكبوتيةيزيد التعليم اإللكرتوين من مهارايت يف   9

        .تشجعين املواقع اإللكرتونية على املزيد من التعلم  10

        .أحرص على التواصل مع األساتذة لطرح األسئلة واالستفسارات  11

        .أعتقد أن التعلم مبساعدة مواقع االنرتنت يصلح جلميع املواد الدراسية  12

        .لتبادل املعارف واملعلوماتأتواصل مع زمالئي إلكرتونيا   13

        .أستطيع استخدام حمركات البحث املختلفة  14

        .أتعامل أحيانا مع تطبيقات املكتبة اإللكرتونية  15

        .أرى أن استخدام التعليم اإللكرتوين يكمل أمناط التعليم التقليدية الراهنة  16

التفاعل بني الطالب واألساتذة أرى أن التعليم اإللكرتوين يساهم يف حتقيق   17

  .واحملتوى الدراسي

      

  

  

  

  



 

 

  التعليم اإللكتروني والتحصيل العلمي: المحور الثالث

  غير موافق  محايد  موافق  العبارات  الرقم

التعليم عرب األنرتنت ينمي من مهاريت يف استخدام األجهزة واألدوات   18

  .اإللكرتونية

      

اليت درستها عن بعد أفضل من عالمات املقاييس عالمايت اخلاصة باملقاييس   19

  .اليت درستها بالطريقة التقليدية

      

أشعر أن استخدام األنرتنت كمصدر للمعلومات التعليمية والبحثية يزيد من   20

  .مستوى حتصيلي املعريف

      

        . أشعر أن املواقع اإللكرتونية جعلتين أكثر قدرة على اكتساب معارف جديدة  21

        . ساعدتين املواقع اإللكرتونية يف التحضري اجليد لإلمتحانات  22

أفضل أداء اإلختبارات يف املنصات التعليمية الرقمية على اإلختبارات   23

  .احلضورية يف اجلامعة

      

        تعليق الدراسة احلضورية باجلامعة أثر سلبا يف معديل الدراسي  24

بني املقاييس اليت امتحنت فيها عن بعد أرى أن هناك اختالف يف العالمات   25

  .واليت امتحنت فيها باجلامعة حضوريا

      

        التعلم الذايت يزيد من دافعييت حنو اإلكتشاف و البحث العلمي   26

        .التعلم عن بعد ال يعطي التقييم احلقيقي واملوضوعي للطالب  27

جمال ختصصي زادت من أشعر أن التعلم عرب األنرتنت فتح يل آفاق أخرى يف   28

  .قدرايت يف الفهم واالستيعاب والتحليل

      

        أرى أن استخدام التعليم اإللكرتوين حيسن من جودة التعليم  29

        يؤدي استخدام التعليم االلكرتوين إىل زيادة فعالية التعليم اجلامعي وكفاءته  30

        والتعلم الذايتينمي التعليم اإللكرتوين مهارات حب اإلطالع والبحث   31

        تطبيق التعليم اإللكرتوين ال يضمن مبدأ تكافئ الفرص يف التعليم   32

              

  

  .شكرا على تعاونكم معنا



 

 

  

 التكرارات والنسب المئویة

VAR00001 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 64.7 64.7 64.7 33 غیرموافق

 72.5 7.8 7.8 4 محاید

 100.0 27.5 27.5 14 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00002 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 37.3 37.3 37.3 19 غیرموافق

 52.9 15.7 15.7 8 محاید

 100.0 47.1 47.1 24 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00003 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 21.6 21.6 21.6 11 غیرموافق

 39.2 17.6 17.6 9 محاید

 100.0 60.8 60.8 31 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00004 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.8 11.8 11.8 6 غیرموافق

 25.5 13.7 13.7 7 محاید

 100.0 74.5 74.5 38 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00005 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 



 

 

Valide 

 37.3 37.3 37.3 19 غیرموافق

 49.0 11.8 11.8 6 محاید

 100.0 51.0 51.0 26 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

 

 

VAR00006 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31.4 31.4 31.4 16 غیرموافق

 51.0 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 49.0 49.0 25 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00007 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23.5 23.5 23.5 12 غیرموافق

 33.3 9.8 9.8 5 محاید

 100.0 66.7 66.7 34 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00008 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31.4 31.4 31.4 16 غیرموافق

 49.0 17.6 17.6 9 محاید

 100.0 51.0 51.0 26 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00009 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.8 11.8 11.8 6 غیرموافق

 23.5 11.8 11.8 6 محاید

 100.0 76.5 76.5 39 موافق



 

 

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00010 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25.5 25.5 25.5 13 غیرموافق

 33.3 7.8 7.8 4 محاید

 100.0 66.7 66.7 34 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00011 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25.5 25.5 25.5 13 غیرموافق

 45.1 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 54.9 54.9 28 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00012 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 49.0 49.0 49.0 25 غیرموافق

 64.7 15.7 15.7 8 محاید

 100.0 35.3 35.3 18 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00013 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3.9 3.9 3.9 2 غیرموافق

 7.8 3.9 3.9 2 محاید

 100.0 92.2 92.2 47 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00014 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17.6 17.6 17.6 9 غیرموافق 



 

 

 37.3 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 62.7 62.7 32 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00015 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17.6 17.6 17.6 9 غیرموافق

 33.3 15.7 15.7 8 محاید

 100.0 66.7 66.7 34 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00016 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 21.6 21.6 21.6 11 غیرموافق

 37.3 15.7 15.7 8 محاید

 100.0 62.7 62.7 32 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00017 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25.5 25.5 25.5 13 غیرموافق

 47.1 21.6 21.6 11 محاید

 100.0 52.9 52.9 27 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00018 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3.9 3.9 3.9 2 غیرموافق

 21.6 17.6 17.6 9 محاید

 100.0 78.4 78.4 40 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00019 



 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 47.1 47.1 47.1 24 غیرموافق

 64.7 17.6 17.6 9 محاید

 100.0 35.3 35.3 18 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00020 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17.6 17.6 17.6 9 غیرموافق

 37.3 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 62.7 62.7 32 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00021 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7.8 7.8 7.8 4 غیرموافق

 27.5 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 72.5 72.5 37 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00022 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43.1 43.1 43.1 22 غیرموافق

 54.9 11.8 11.8 6 محاید

 100.0 45.1 45.1 23 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00023 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 
 62.7 62.7 62.7 32 غیرموافق

 88.2 25.5 25.5 13 محاید



 

 

 100.0 11.8 11.8 6 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00024 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 45.1 45.1 45.1 23 غیرموافق

 54.9 9.8 9.8 5 محاید

 100.0 45.1 45.1 23 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00025 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7.8 7.8 7.8 4 غیرموافق

 19.6 11.8 11.8 6 محاید

 100.0 80.4 80.4 41 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

 

 

VAR00026 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.8 11.8 11.8 6 غیرموافق

 23.5 11.8 11.8 6 محاید

 100.0 76.5 76.5 39 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00027 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 15.7 15.7 15.7 8 غیرموافق

 35.3 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 64.7 64.7 33 موافق

Total 51 100.0 100.0 



 

 

 

VAR00028 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23.5 23.5 23.5 12 غیرموافق

 45.1 21.6 21.6 11 محاید

 100.0 54.9 54.9 28 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00029 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17.6 17.6 17.6 9 غیرموافق

 39.2 21.6 21.6 11 محاید

 100.0 60.8 60.8 31 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

VAR00030 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25.5 25.5 25.5 13 غیرموافق

 47.1 21.6 21.6 11 محاید

 100.0 52.9 52.9 27 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 

 

 

VAR00031 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 13.7 13.7 13.7 7 غیرموافق

 23.5 9.8 9.8 5 محاید

 100.0 76.5 76.5 39 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

VAR00032 



 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7.8 7.8 7.8 4 غیرموافق

 27.5 19.6 19.6 10 محاید

 100.0 72.5 72.5 37 موافق

Total 51 100.0 100.0 

 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5.9 5.9 5.9 3 ذكر

 100.0 94.1 94.1 48 أنثى

Total 51 100.0 100.0 

 

 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 72.5 72.5 72.5 37 سنة 25 أقلمن

 100.0 27.5 27.5 14 سنة 25 أكثرمن

Total 51 100.0 100.0 

 

 االجتماعیة_الحالة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 17.6 17.6 17.6 9 متزوج

 100.0 82.4 82.4 42 غیرمتزوج

Total 51 100.0 100.0  

 

 تستعملھا_التي_االتصال_وسیلة_نوع

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 90.2 90.2 90.2 46 الھاتفالذكي

 100.0 9.8 9.8 5 الحاسوب

Total 51 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

 األنترنت_استخدام_في_الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5.9 5.9 5.9 3 أقلمنسنة

 17.6 11.8 11.8 6 منسنةإلىثالثسنوات

 100.0 82.4 82.4 42 ثالثسنواتمافوق

Total 51 100.0 100.0 

 
Descriptives 

 

 المتوسط واالنحراف المعیاري
 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

VAR00018 51 1.00 3.00 2.7451 .52319 

VAR00019 51 1.00 3.00 1.8824 .90878 

VAR00020 51 1.00 3.00 2.4510 .78266 

VAR00021 51 1.00 3.00 2.6471 .62685 

VAR00022 51 1.00 3.00 2.0196 .94848 

VAR00023 51 1.00 3.00 1.4902 .70349 

VAR00024 51 1.00 3.00 2.0000 .95917 

VAR00025 51 1.00 3.00 2.7255 .60261 

VAR00026 51 1.00 3.00 2.6471 .68771 

VAR00027 51 1.00 3.00 2.4902 .75822 

VAR00028 51 1.00 3.00 2.3137 .83643 

VAR00029 51 1.00 3.00 2.4314 .78115 

VAR00030 51 1.00 3.00 2.2745 .85037 

VAR00031 51 1.00 3.00 2.6275 .72002 

VAR00032 51 1.00 3.00 2.6471 .62685 

 31186. 2.3595 2.80 1.53 51 العلمي_التحصیل_اإللكثروني_ت

N valide (listwise) 51 

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 
VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 

    VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 
 تستعملھا_التي_االتصال_وسیلة_نوع

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

 

 

 



 

 

 
Descript 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

VAR00001 51 1.00 3.00 1.6275 .89355 

VAR00002 51 1.00 3.00 2.0980 .92206 

VAR00003 51 1.00 3.00 2.3922 .82652 

VAR00004 51 1.00 3.00 2.6275 .69169 

VAR00005 51 1.00 3.00 2.1373 .93850 

VAR00006 51 1.00 3.00 2.1765 .88783 

VAR00007 51 1.00 3.00 2.4314 .85452 

VAR00008 51 1.00 3.00 2.1961 .89487 

VAR00009 51 1.00 3.00 2.6471 .68771 

VAR00010 51 1.00 3.00 2.4118 .87582 

VAR00011 51 1.00 3.00 2.2941 .85543 

VAR00012 51 1.00 3.00 1.8627 .91694 

VAR00013 51 1.00 3.00 2.8824 .43114 

VAR00014 51 1.00 3.00 2.4510 .78266 

VAR00015 51 1.00 3.00 2.4902 .78416 

VAR00016 51 1.00 3.00 2.4118 .82889 

VAR00017 51 1.00 3.00 2.2745 .85037 

 30033. 1.0980 2.00 1.00 51 تستعملھا_التي_االتصال_وسیلة_نوع

N valide (listwise) 51 

 
 

 


