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 مركز تنمية املوارد البشرية، برلين، أملانيا

 بالتعاون مع:

 املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا

 جامعة طرابلس، ليبيا

 ينظمون املؤتمر الدولي الافتراض ي السابع املوسوم بـــــــ:

 

 )7تسات(تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  
The7 Session of the International Conference on ICT in Education and Training ( TICET7) 

 

 

 2228ديسمبر 81-81أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة املؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: املشاركة مجانا بدون رسوم

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تعبر بالضرورة عن  وهيآراء، ؤولية ما ورد في هذا الكتاب من املؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مس ورئيساملركز ال يتحمل 

 ؤولية القانونية عنهاويبقى أصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املس قناعاتهم
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 الرئاسة الشرفية للمؤتمر:

 أملانيا ،برلين/رئيس املركز العربي الديمقراطي /أ. عمار شرعان

 ياليب /سرئيس جامعة طرابل/لد عون أ.د. خا

 رئيس املؤتمر:

 فلسطين/جامعة فلسطين ألاهلية /د.جميل إطميزي 

 رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر:

 الجزائر /1جامعة باتنة /طرشان حنان .دة

 املنسق العام للمؤتمر:

 أملانيا، برلين /مدير مركز تنمية املوارد البشرية /د.بن دريدي منير

 جامعة طرابلس /ة املعلوماتعميد كلية تقني /د.طالل هدية املنتصر

 املنسق العلمي للمؤتمر:

 ليبيا /جامعة طرابلس /أ.دة. حميدة علي البوسيفي

 مدير املؤتمر:

 برلين، أملانيا /املركز الديمقراطي العربي /أ.كريم عايش

 :رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر

 برلين، أملانيا /املركز الديمقراطي العربي /أ.كريم عايش

 :رة النشرمدير إدا

 برلين، أملانيا /املركز الديمقراطي العربي /د.أحمد بوهكو
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 أعضاء اللجنة العلمية  
 د.حميدان سلمى، جامعة برج بوعريريج، الجزائر ، الجزائر2حمد، جامعة وهرانأأ.د. بوطرفة 

 زائر، الج8د.طرشان حنان، جامعة باتنة طرابلس، ليبيا البوسيفي، جامعة علي حميدة. أ.دة
 الجزائر-البواقي أم جامعة-رياض عيشوش.د عنابة، الجزائر جامعة كريم، فريحة محمد. د.أ
 العراق-إلاسراء كلية-فاضل مولود علي. د حاجي دوران، جامعة أيدن اسطنبول، تركيا. د.أ
 الجزائر. أهراس سوق  سالطنية، جامعة رضا. د الجزائر عنابة، جامعة الهذبة، ملناجلية د..أ

 الجزائر. أهراس سوق  الحق، جامعة عبد طرابلس ي. د تبسة، الجزائر جامعة رضوان، بلخيري . د.أ

  جندوبة، تونس أحمد، جامعة فرشيش ي.د ، الجزائر2قسنطينة نذير، جامعة غانم. د.أ

 فلسطين الوطنية، النجاح جامعة زهير، خليف.د تبسة، الجزائر منير، جامعة الحمزة. د.أ

 فلسطين بوليتكنك، جامعة غسان، شاهين. د خنشلة، الجزائر ود، جامعةمحم قرزيز. د.أ
 .الجزائر. جمال مراد، جامعة سوق أهراس. د املسيلة، الجزائر الرزاق، جامعة عبد غزال. د.أ

 الواليات للتكنولوجيا، علي، معهد نيوجرس ي ميلي. د.أ

 املتحدة

 بن وهيبة نورة، جامعة الطارف، الجزائر. د

 ألاهلية، فلسطين عكة، جامعة فلسطين محمد. د التقنية، ألاردن الطفيلة الحجايا، جامعة يلنا. د.أ

 الزاوية، ليبيا هللا، جامعة عبد سليمان ناجية. د طرابلس، ليبيا لطيفة، جامعة الكميش ي. د.أ

 د.حفصة طاهر، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر فلسطين القدس، جامعة بديع، سرطاوي . د

 ابن خلدون، تيارت، الجزائر جامعة أحمد بوعمود. د طالل هدية املنتصر، جامعة طرابلس، ليبياد.

 بسكرة، الجزائر اليمين، جامعة د. فالتة أهراس، الجزائر سوق  منير، جامعة دريدي بن. د

 د.قراد راضية، جامعة تبسة، الجزائر د. عادل جمعة ضياف، جامعة طرابلس، ليبيا

 ، الجزائر2د.بحري صابر، جامعة سطيف بوعريريج، الجزائر برج عة، جامعةبوجم عمارة. د

 أ.طميزة محمد، جامعة فلسطين ألاهلية، الجزائر د.لفقير علي، جامعة برج بوعريرج، الجزائر 

 ، الجزائر2د.شاشة فارس، جامعة سطيف ألاغواط، الجزائر الزبير، جامعة عون  د. بن
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 ـــــة رئيــــــــــــــــــس املؤتمــــــر:كلمــــــــــــــــ

 الرحيم:بسم اهلل الرحمن    
 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين، وبعد...

 
ْ
ك
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ْ
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َ
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َ
ل
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َّ
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ْ
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ْ
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َ
ق

ْ
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َّ
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َّ
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ْم{ /العلق ... صدق هللا العظيم
َ
ْم َيْعل

َ
َساَن َما ل

ْ
َم إلِان

َّ
 َعل

 ،الرئاسة الشرفية للمؤتمر() من طرابلس جامعة رئيس/ عون  خالدألاستاذ الدكتور 

  ،الرئاسة الشرفية للمؤتمر() من الديمقراطي العربي املركز  شرعان/رئيس عمار  ألاستاد

  ليبيا، في طرابلس جامعة املعلومات تقنية كلية عميد املنتصر/ هدية هاللالدكتور 

 هيئة التنسيق العام للمؤتمر(،) من وألابحاث للدراسات البشرية املوارد تنمية مركز  مدير  منير/ دريدي بن الدكتور 

 للمؤتمر(، ميالعل )املنسق ليبيا،-طرابلس جامعة / البوسيفي علي حميدة ألاستادة الدكتورة

 للمؤتمر(، العلمية اللجنة رئاسةمن ) بالجزائر  1 باتنة جامعة من حنان طرشانوالدكتورة 

 السيدات والسادة أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية،

 ومديري الجلسات، السيدات السادة العلماء الباحثين مقدمي ألاوراق العلمية

 السادة الحضور ذكورا وإناثا وعربا وعجما.

 .......................................................................مبارك وأهال وسهال بالجميع. وصباحكم، وبركاتهسالم عليكم ورحمة هللا ال

يب: املعلومات والاتصال في التعليم والتدر نيات م مؤتمر )امللتقى الدولي لتقلقد شاركت في بناء فكرة وتنظي

ي تونس ودورتين في السودان والدورة ألاخيرة كانت على هواء فلسطين املحتلة، ... واليوم نعقد تسات( بثالث دورات ف

 الدورة السابعة كما الدورة السادسة دولية افتراضية بسبب جائحة كورونا.

وحسبنا أهمية التعلم والتعليم لعقد مؤتمر متخصص فما بالك بالتعلم والتعليم في عصر كورونا وكلها طوارئ 

 غالقات... فال شك ان عقده حيوي خاصة عندما يتعلق بأهم وأشرف ألادوار: املعلم واملعلمة ولهم منا كل الترحيب.وإ

ي د. بن دريدو  نرحب بالجميع ونشكر مسؤولي املركز الديمقراطي العربي ومنهم أ.كريم عايش و أ.عمار شرعان

ها: د. عادل ضياف، مدير مكتب التعاون الدولي منير ونشكر أيضا رئيس جامعة طرابلس أ.د. خالد عون ومسؤولي

. ونشكر بالخصوص زميلتي د. حنان ، جامعة طرابلس، ليبيااملنتصر، عميد كلية تقنية املعلوماتهدية د.هالل و 

طرشان رئيسة اللجنة العلمية والتي بذلت وأياها الجهد الكبير عبر الزوم واملسنجر إلنجاز املؤتمر كما يجب. ونشكر 

 لسطين ألاهلية في بيت لحم على تسهيل مهمتي في هذا املؤتمر. جامعة ف
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د. غسان  و  د. يوسف صباح و د. بديع السرطاوي، نخص بالشكر رؤساء الجلسات ألاساتذة:  أنوال ننس ى 

 سمة ولقبه.إب وكذلك مقدمي ألابحاث كلأ.دة. حميدة علي البوسيفي، و  د. وداد نجم الدوغجي و  شاهين

حيث ستتم بعض الجلسات باللغة العربية وبعضها  ،صعبة فلدينا ما يجعل مؤتمرنا دولياورغم كل الظروف ال

 .ألاخر باللغة إلانجليزية. وشكرا إلصغائكم وحضوركم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

 ، رئيس املؤتمرجميل إطميزي  د. أخوكم

 بعد بضعة كيلومترات نمتحدثا من بيت لحم ع

 ةفلسطين املحتلن القدس الشريف في ع
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 :كلمة رئيسة اللجنة العلمية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، صباح الخير على الجميع، نرحب بكم حضورنا الكريم في املؤتمر الدولي 

الافتراض ي السابع تحت عنوان: تقنيات املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب، والدي ينعقد افتراضيا برعاية 

امعة طرابلس، جأملانيا، كلية تقنية املعلومات، ، العربي، برلين يمة من مركز تنمية املوارد البشرية، املركز الديمقراطيكر 

 ليبا، 

ة املوارد مركز تنمي مدير تلبية لطلب الدكتور جميل إطميزي، جامعة فلسطين ألاهلية، والدكتور بن دريدي منير، 

املؤتمر، أجد نفس ي عاجزة عن شكرهما على الثقة التي منحاها إياي لقبول الطلب، البشرية بترأس ي للجنة العلمية لهدا 

 الدي يسعدني أن أستجيب له، 

في الحقيقة اكتشفت الدكتور جميل إطميزي ألول مرة من خالل مشاركتي في الطبعة ألاولى لهدا املؤتمر التي 

عن الجدارة والصرامة العلمية التي يتميز الدكتور ، ومن ثم توصلت الى فكرة أساسية 2112انعقدت بدولة تونس عام 

 جميل.

 لكنو  املحتلة، فلسطين في تنظيم ولو دورة استطعنا لو تمنيت عقد هدا املؤتمر في ستة طبعات ........وكم

 عائق.......... وأي الاحتالل كان عائقا

 قطف التخطيط علينا يجب وال أيضا، الحلم لكن فقط الفعل علينا يجب ال عظيمة أشياء كما يقال: لتحقيق 

 أيضا. فثقتنا وثقة إخواننا الفلسطنيين باهلل كبيرة. الاعتقاد وانما

 الزمالء والزميالت.......

يأتي املؤتمر الدولي لتقنيات املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب مند انبعاث دورته ألاولى بتونس سنة 

اللغة العربية، مندرجا في نطاق املشاريع الهادفة لتطوير اللغة العربية حتى إلى تشجيع ممارسة النشر العلمي ب 2112

تستطيع تأدية رسالتها الحضارية املوكلة لها، وهو يشكل مناسبة تصل بين الباحثين الناطقين باللغة العربية في العالم 

 العربي واملهجر.

 كما تتمثل ألاهداف الخاصة للمؤتمر في:

  املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب.متابعة تطورات تقنيات 

 .تحليل الاتجاهات والتحديات الرئيسية في مجال استخدام تقنيات املعلومات والاتصاالت 

 .اكتشاف الفرص التي تقدمها تقنيات املعلومات والاتصاالت 

  يم في مجال التعلاقتراح مجموعة من التوصيات العلمية في مجال التحضير الشامل لتحديات الثورة الرقمية

 والتدريب.
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ورقة،  83بعد انتهاء عملية التقييم وافقت اللجنة العلمية املكونة من أربعون عضوا من الوطن العربي على 

ي اليوم ، وجلستين فين بمعدل ثالث جلسات لليوم ألاول يشمل البرنامج النهائي على خمس جلسات برمجت على مدار يوم

 الثاني.

 سادة ألافاضل......الالسيدات الفضليات، 

إننا لنشعر بالفخر ونحن اليوم مع كوكبة من العلماء والباحثين العرب وكلنا شوق ملتابعة الجلسات العلمية 

 والاستماع ملداخالتكم وأوراقكم البحثية القيمة، والخروج بتوصيات علمية تأسيسية ملوضوع امللتقى بادن هللا تعالى.

ويسعدني بعد مباركة إدارة مركز تنمية املوارد البشرية، إدارة املركز أجدد الشكر والتحية لكم جميعا، 

الديمقراطي العربي، إدارة كلية تقنية املعلومات، جامعة طرابلس، ليبيا، وبتفويض من أستادي الفاضل د.جميل 

تقنيات  ض ي السابع،إطميزي، رئيس املؤتمر، أن نقول على بركة هللا، باسم هللا، نعلن افتتاح املؤتمر الدولي الافترا

 املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب. 

،
ً
 هدورت في املؤتمر هذا ودعمت نظمت التي الجهات نشكر العلمية، اللجنة أعضاء جميع وباسم باسمي وأخيرا

ملموس،  قعاو  إلى املؤتمر فكرة حولت التي للمجهودات التنظيمية واللجنة املؤتمر لرئاسة بالشكر نتوجه كما السابعة،

 أجلها. من بعث التي لألهداف خدمة سنويا ويتجدد يتواصل أن نأمل

نشكركم جميعا لثقتكم، ونأمل أن يستجيب املؤتمر لتطلعاتكم، فيكلل بالنجاح، ويتواصل معكم في دوراته 

 الالحقة، خدمة للعلم والتعليم والتدريب. 

 

 

 

:رئيسة اللجنة العلمية  

 الجزائر /8ةجامعة باتن / طرشان دة. حنان
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 :إشكالية املؤتمر

( والذي يزداد اتساعا Digital spaceالذكاء الاصطناعي في عاملنا املعاصر يشكل أحد أهم معالم الفضاء الرقمي )

ا من انفجار املتنوعة وما يميزه وباستخداماتها بتقنياتها الحديثة املعلومات في كل مكان وفي كل لحظة، تحت تأثير ثورة

 معرفي 
ً
 وسرعة

ً
 ونوعا

ً
أدى إلى تدفق هائل في املخترعات الذكية لم يسبق لها مثيل أو نظير مثل: أجهزة تحديد  كما

( وبرامجها، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات املسيرة دون طيار وبرمجيات الترجمة، والروبوتات املذهلة، GPSاملواقع)

النانو تكنولوجي والطباعة الرقمية بالحاسبات الذكية، والتكنولوجيا والطابعات ثالثية ألابعاد، وإنترنت ألاشياء، و 

 الحيوية... إنه فضاء سيبيرانيا.

كاء، تتشابك فيه ألادمغة وتتخاطب فيه العقول 
ِّ
إن كوكبنا يتجه قدما ليصبح كوكبا عبقريا سيبيرانيا فائق الذ

ف إلانسانية، بما يبشر ويؤشر على والدة وعي إنساني وآلاالت الذكية، وتتفاعل فيه القدرات البشرية والخبرات واملعار 

خارق وفارق ليس له مثيل. إنه شكل من أشكال الوعي والذكاء الجمعي والذي بدأت فعال معامله تتجذر في نسيج الوجود 

 إلانساني في أشكال رقمية ومصفوفات خوارزمية مذهلة، حتى بات من الصعب على إلانسان املعاصر أن يدرك اتجاهات

التغير ويواكب معدالته، فاملعلومات تتدفق كالسيل في كل مكان في ألاثير وألارض والفضاء وفي صفائح الكمبيوتر وعبر 

برامج الهواتف املحمولة وتطبيقات ألالواح الذكية، وفي فضاء املنازل والشوارع ومحطات القطارات...وحيثما كان الوجود 

 ة الفرد وقدراته على معالجة البيانات الضخمة وتحويلها إلى طاقة معرفية،إلانساني يتجاوز فيه حجم املعلومات طاق

 فعانى من إلارباك والتوتر، وحالة من التردد في بعض قراراته.

فكان لزاما إيجاد سبل جديدة ملعالجة البيانات الضخمة وتحويلها إلى طاقة معرفية من منطلق اكتساب وتبادل 

ية للتنم وقدرة ألافراد على التواصل والعمل معا لُيشكل بذلك مصدرا مهما خبرات،واستخدام املعارف واملهارات وال

هاراته وبعقله وم  البشرية، من إلانسان لإلنسان وباإلنسان لذاته املطلقة وبذاته املتفاعلة ومعارفه املتجددة، وبقدراته

لتعليم والتدريب باعتبارها منظومة معرفية من خالل عمليات اجتماعية كا املبدع وبقيمه في الجد واملثابرة وإلاتقان،

متكاملة تفاعلية تتناسق فيه الجهود الجماعية باستخدام احدث تكنولوجيا املعلومات فبرزت مفاهيم جديدة كالتدريب 

تزامنا مع جائحة كورونا، حيث انتقلت العديد من املدارس والجامعات  إلالكتروني والتعليم عن بعد وقد انتشرت أكثر

وسيسكو  مثل: زوم املنصات عبر العديد من جديدة اكز التدريبية إلى أسلوب التعلم عن بعد بمنظومات تعليميةواملر 

 وغيرها من املنصات والقاعات الافتراضية. ومايكروسوفت تيمز وقاعة دراسة جوجل ويبيكس

-نللدراسات وألابحاث برليبناء ذلك، جاءت فكرة تنظيم هذا املؤتمر والذي يعقده مركز تنمية املوارد البشرية 

 أملانيا

  :ألاهداف العامة للمؤتمر

يهدف املؤتمر الدولي لتقنيات املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب منذ انبعاث دورته ألاولى بتونس سنة 

عربية حتى ال ، إلى تشجيع ممارسة النشر العلمي باللغة العربية، مندرجا في نطاق املشاريع الهادفة لتطوير اللغة2112
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اطقين باللغة العربية في العالم  تستطيع تأدية رسالتها الحضارية املوكلة إليها، وهو يشكل مناسبة تصل بين الباحثين النِّ

 العربي واملهجر، من أجل:

 .مناقشة تطورات تكنولوجيات التعليم والتدريب في مختلف فروعها العلمية وتطبيقاتها امليدانية 

 لمية باللغة العربية.تجسيد املمارسة الع 

 .ربط الصلة بين الباحثين في الوطن العربي واملهجر 

 .دراسة سبل التعاون املمكنة بين الباحثين والجهات املهتمة 

 :كما تتمثل ألاهداف الخاصة للمؤتمر في

 متابعة تطورات تقنيات املعلومات والاتصاالت في التعليم والتدريب 

 ية في مجال استخدام تقنيات املعلومات والاتصاالت تحليل الاتجاهات والتحديات الرئيس 

  اكتشاف الفرص التي تقدمها تقنيات املعلومات والاتصاالت 

 م رقمية في مجال التعلياقتراح مجموعة من التوصيات العلمية في مجال التحضير الشامل لتحديات الثورة ال

 .والتدريب

 :محاور امللتقى 

 فضاء العمومياملحور ألاول: الاتصال الرقمي وال

 بناء الواقع الافتراض ي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 في الفضاء السيبراني يالاتصال الرقم 

 التسويق السياس ي في زمن البيئة الرقمية  

 التسويق الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعية 

 لغة التواصل في زمن البيئة الرقمية 

 ي والعالقات ألاسرية في ظل البيئة الرقميةفي ظل الاتصال الرقم منظومة القيم 

 املحور الثاني: املواطنة الرقمية: نحو مجتمع إلكتروني آمن

 املواطنة الرقمية وثقافة التواصل الرقمي 

 محو ألامية الرقمية: عملية تعلم وتعليم التكنولوجيا واستخدام أدواتها 

  الحقوق واملسؤوليات الرقمية 

  الصحة والسالمة الرقمية 

 ونماذج ملواطنة الرقمية: معايير وتجاربا 
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 املحور الثالث: الرقمنة كدعامة لصناعة املعلومات الرقمية

 صناعة املحتوى الرقمي 

 صناعة معالجة املعلومات 

 صناعة إلايصال أو صناعة البث املعلوماتي 

 مظاهر صناعة املعلومات إلالكترونية 

 ضخمةاملعلومات الرقمية والبيانات ال إشكالية معالجة 

 الذكي على الحروف برمجيات التعرف الضوئي على الحروف والتعرف 

 املحور الرابع: التحول نحو الفضاء وبزوغ ألاعمال إلالكترونية

 ( الاجتماعات إلالكترونيةe-meetings( وألارشيف إلالكتروني )e-archiving    ) 

 ( العمل الافتراض يVirtual work( والتجارة إلالكترونية )E-Commerce    ) 

 ( العمل عن بعدWorking From Home( والتدريب عن بعد )Distance Training   ) 

 ( املنظمة الافتراضيةVirtual organization   ) 

 ( التعليم إلالكترونيe-learning( والتعليم املدمج )Blended Learning)  

 :املشاركون املستهدفون من املؤتمر

 ون من كل التخصصاتألاساتذة والباحثون وألاكاديمي. 

 الهيئات الرسمية وإلاعالم. 

 املنظمات والهيئات والجمعيات املهتمة بالخدمة الاجتماعية. 

 طلبة الدكتوراه واملهتمين. 
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 فهرس املحتويات

 الباحث عنوان املداخلة صفحةال

81 
 ةلكتروني في تنفيذ سياسملدارس لفاعلية أدوات التعليم إلامعايير تقييم مديري ا

 التعليم الجامع أثناء جائحة كورونا

 ثائر علي رجا أبو خليل ط.د.

 

 فلسطين في العليا ألاساسية املرحلة طلبة لدى الرقمية املواطنة بقيم الوعي 53

 يالغن عبد نزار  العزيز  عبد أ.

 خريشه سهيل أشرفأ.

 كميل محمود زينب أ.

 الشمالي أحمد دمحمو  د.

 

33 
اء جائحة أثن راضية لتعلم الطلبة خالل فترة التعليم املدمجمالئمة بيئة الصفوف الافت

 (Covid-19كورونا )
 ط.د.زيد القيق

18 
دور ثورة ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم 

 أ.ضياء عزمي فالح صالح       املدمج في الجامعات واملدارس الحكومية في الضفة الغربية

14 
التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة 

        الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم

 د. محمد عكة

 هريشد. خالد 

 د. جميل إطميزي 

 

881 
الجامعات الفلسطينية من وجهة  دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة

 عضاء هيئة التدريسنظر أ

 ايناس خليف خليفأ.

 د. محمود أحمد الشمالي

841 
 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا 

            من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
 إسراء محمود حسين قشوعط.د.

 -ميدانية دراسة- الاجتماعي التواصل مواقع ظل في ابللشب إلاسالمية القيم 875

 د. حميدان سلمى

 بوفجي رمزي  أ.

 

812 
تكنولوجيا املعلومات وانعكاساتها على اتجاهات قيم املجتمع الجزائري في ظل البيئة 

     نترنت بالجزائرميدانية على عينة من مستخدمي ألا  دراسة: الرقمية

 خليل سعيديط.د.

 يةهشام بوساحط.د.

 ط.د.وليد سعيدي

 آثار وسائل التواصل الاجتماعي على العالقات ألاسرية: دراسة تحليلية 284

 بن عون  د.الزبير 

 درد.محمد 

 طرشان حناند.

242 
-حمالت التسويق الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تغيير السلوكات 

 -وذجاحملة التلقيح ضد فيروس كورونا على الفايسبوك أنم

 

 ط.د. فرحاتي أمينة

 

237 
فل في عصر الط ثقافة تكوين التربوية في تكنولوجيا املعلومات...تطبيقاتها وانعكاساتها

 العوملة
 د. هند محمود حجازي محمود

حمد مصطفى سعدأطروب أ. حتمية ال مفر منها التعليم: ضرورةاستخدام الواقع الافتراض ي في  271  
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212 
مي ومهاراتها لدى املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا ثقافة التواصل الرق

 الرقمية في التعليم عن بعد

 أحمد نبيل سعيدأ.

 سندس رائد سليمان الفراأ.

 هبة عزمي حلمي الجمل.أ

 إسماعيل عمر على حسونةد. 

527 E-Training Model for the Palestinian Banking Institute Using Zoom 

PhD.Lana R. O. Al-Zeir 

Dr.Mohammad Moreb 

Iyad Aljayyosi 

522 
Using an Interactive Learning Model of Teaching Physics Labs due to Corona 

virus 

PhD.Asma H.Sobeih 

PhD. Ritta Shaheen 

Prof. GÜLSÜM AŞIKSOY 
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لكتروني في تنفيذ سياسة التعليم معايير تقييم مديري املدارس لفاعلية أدوات التعليم الا

 الجامع أثناء جائحة كورونا

Principals’ Evaluation Criteria for the Effectiveness of E-learning Tools in 

Implementing the Inclusive Education Policy during COVID 19 Pandemic 
 فلسطين /يةالجامعة العربية ألامريك /ثائر علي رجا أبو خليل ط.د.

PhD .Thaer Ali Raja Abu Khalil/ Arab American University/ Palestine  

  

 الدراسة:    لخصم

معايير تقييم مديري املدارس لفاعلية أدوات التعليم الالكتروني عن بعد في تنفيذ سياسة  علىالتعرف  البحث إلى اهذ يهدف

بإجراء املقابالت املنظمة   النوعيهداف هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج الكيفي ، ولتحقيق اCOVID 11التعليم الجامع أثناء جائحة

من املشاركين من مديري املدارس فيما يتعلق بمعايير تقييمهم ألدوات التعليم إلالكترونية املستخدمة من قبل معلمي التعليم  11مع 

وتوصلت الدراسة إلى ثمان من املعايير التي وظفها املديرون في تقيمهم ألدوات الجامع، وقد تم تحليل املقابالت ومقارنة إلاجابات وترميزها 

( قدرة معلمي التعليم الجامع 2) .التخطيط الجيد للقاء الالكتروني، والتنسيق مع ذوي طلبة التعليم الجامع (1) :التعليم الالكتروني، وهي

( مالئمة 4)الجامع. افر ألادوات التكنولوجية املناسبة الحتياجات طلبة التعليم ( وتو 8)وتطبيقاته. على استخدام أدوات التعليم الالكتروني 

وأن تتميز ألاداة بالفاعلية والجاذبية بما يالئم طلبة  (5) .ألاداة التكنولوجية املستخدمة للمحتوى التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

( توافر بيئة تكنولوجية 7) .لكتروني لتحقيق الفعالية في عملية التعليم الجامع( التنويع في استخدام أدوات التعليم الا6) .التعليم الجامع

( قدرة املعلمين على استخدام أدوات التعليم الالكتروني وبرامجه في تقييم طلبة التعليم الجامع، ومن أهم التوصيات التي 3) .مناسبة

ت التعليم الالكتروني وتطبيقاته، وتطوير كفايات مديري املدارس توصلت اليها الدراسة: تدريب معلمين التعليم الجامع على تقنيا

إلالكترونية، وتوفير ألادوات التكنولوجية والتطبيقات املناسبة لطلبة التعليم الجامع وفق اعاقاتهم، وتدريبهم على استخدامها، تفعيل 

ليم في سبيل توفير املعايير التي تعزز عملية التعليم لطلبة التعالشراكة بين مكونات العملية التعليمية من مدير ومعلم وطلبة  وأولياء أمور 

 الجامع، ومواءمة املحتوى التعليمي ألدوات التعليم الالكتروني وبرامجه بما يناسب سياسة التعليم الجامع.

 جائحة كورونا، التعليم الالكتروني ،التعليم الجامع ،تقييم ،معايير الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study aimed at identifying the principals’ evaluation criteria for the effectiveness of remote e-learning tools in 

implementing the inclusive education policy during the COVID 19 pandemic. To achieve the objectives of this study, the 

researcher used the qualitative analytical method by conducting organized interviews with 10 participants from school 

principals regarding the criteria for their evaluation of e-learning tools used by inclusive education teachers. The interviews 

were analyzed and then the answers were compared and coded. The study concluded to eight criteria that principals 

employed in their evaluation of e-learning tool. These criteria are: (1) Good planning for the online meetings and coordinating 

with the parents of inclusive education students. (2) Inclusive education teachers’ ability to use e-learning tools and 

applications. (3) Availability of appropriate technological tools that match the needs of inclusive education students. (4) The 

appropriateness of the technological tool to the educational content of the students with special needs. (5) Effectiveness and 

attractiveness of the tool to suit the inclusive education students. (6) Diversity in the use of e-learning tools to achieve the 

effectiveness in the inclusive education process. (7) Existence of an appropriate technological environment. (8) The inclusive 

education teachers’ ability to use e-learning tools and applications in evaluating the inclusive students. The most important 
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recommendations were training the inclusive education teachers on e-learning techniques and their applications, developing 

the competencies of e-school principals, providing appropriate technological tools and applications for the students of 

inclusive education according to their disabilities, and training the teachers to use them. In addition to activating the 

partnership between the components of the educational process, including the principals, teachers, students, and parents, in 

order to provide standards that enhance the education process for students of inclusive education, and to harmonize the 

educational content of e-learning tools and programs in-line with the policy of inclusive education. 

Keywords: Standards, Evaluation, Inclusive Education, E-learning, COVID 19. 

 :مقدمة

لعالم، مما أثر على مجاالت الحياة كافة وخاصة مجال التعليم، والتعليم الجامع على اجتاح فايروس كورونا ا       

وجه التحديد؛ مما حتم على املؤسسات التربوية التحول من التعليم الوجاهي التقليدي الذي يتيح التواصل الجسدي، 

التعليم . وقد سعت وزارة التربية و لفةدواته وتطبيقاته املختلى التعليم الالكتروني بأإانتشار العدوى، فرص مما يزيد 

 من خالل توظيف أدوات التعلم الالكتروني، وأدواتهأثناء جائحة كورونا التعليم الفلسطينية إلى الاستمرار في العملية 

وتطبيقاته، فالتعليم حق لكل مواطن، بما فيهم طلبة التعليم الجامع والحاالت الخاصة، وقد تنوعت ألادوات 

الفلسطينية، ومجموعات والفضائية ، ,zoom teamsالتي وفرتها وزارة التربية، كتطبيق الالكترونية التكنولوجية

والتعليم الالكتروني كان من الوسائل التعليمية املستخدمة في بعض املؤسسات التعليمية قبل جائحة الواتساب. 

    عها. ويرى كل من باسياليا، وكفافادزي كورونا، ولكن أثناء جائحة كورونا فرض نفسه على املؤسسات التربوية جمي

(Basilaia, Kvavadze, 2020)  بأن التعليم الالكتروني عملية منظمة تهدف إلى تحقيق مخرجات تعليمية باستخدام

 .الوسائل التكنولوجية التي تستخدم الصوت والصورة، والفيلم، والتفاعل بين املتعلم واملحتوى، وألانشطة التربوية

ستخدم للتصفح والتراسل والتجارة، والرفاهية، يُ  ي أمر ثانو كان ُيعتقد أن إلانترنت  (Koumi, 2006) يقول كومي 

والتواصل الرسمي بين املؤسسات والشركات، ثم بدأ استخدام الانترنت وفي املؤسسات التعليمية، وأصبح هناك مواقع 

إلى أن عدد املدارس والجامعات املتصلة  (Koumi, 2006) للمدارس، والجامعات على الشبكة العنكبوتية. ويؤكد كومي

، وأن أكثر من (Online University) ( جامعة وكلية إلكترونية411باإلنترنت يزداد يوما بعد يوم، هناك أكثر من )

 و85.111)
ً
 يستخدمون التعليم إلالكتروني، وأن هناك أكثر من )251.111)( معلما

ً
( مقرر جامعي على 1711( طالبا

 .رنت في الواليات املتحدة فقطإلانت

(، وتبنت فلسفة التعليم الجامع الذي ال 2115أطلقت وزارة التربية والتعليم سياسة التعليم الجامع عام )      

يستثنى أحدا من الطلبة بغض النظر عن إلاعاقة، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتطلب إجراءات تغييرات 

م مع ملواءمة نظام التعلي ؛جتمع، من توفير غرف مصادر، وتوفير ألادوات املناسبة لهذه الفئةعلى صعيد املدرسة، وامل

متطلبات التعليم الجامع العاملية. ومن هنا عملت وزارة التربية والتعليم على جعل تطوير التعليم الجامع كسياسة 

 ممنهجة. 

امل مع الحاجات الخاصة للطلبة، وتطوير قدراتهم، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتأهيل كوادر بشرية لتتع

وكذلك تطوير قدرات مديري املدارس، والعمل على توفير بنية وبيئة  مدرسية موائمة، ومما ال شك فيه أن سياسة 
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التعليم الجامع بحاجة إلى عمل تعاوني، واستعداد على ألاصعدة كافة، و توزيع املسؤوليات واملهام حتى نصل إلى تعليم 

شمولي وتكاملي، انطالقا من إيمان وزارة التربية والتعليم بأن التعليم للجميع بغض النظر عن النوع الاجتماعي والقدرات 

وإلاعاقات والظروف الاجتماعية، وأن التعليم عملية مستمرة يجب أن تستجيب إلى املتغيرات العاملية، والطوارئ بما 

 لفةفي توفير املدارس وعمل بنية تحتية مواكبة للفئات املخت اتربية والتعليم جهدبذلت وزارة ال وقدفيها التعليم الجامع، 

، مع مراعاة الجانب الصحي، والنفس ي للطلبة كافة، والعمل على كغرف املصادر املتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ب خطوات واقعية منسجمة مع وهذا يتطل .إزالة املعيقات التي  تحول دون دمج الفئات الخاصة في املدارس الحكومية

 .الواقع والبيئة الفلسطينية

إن تحقيق املخرجات التي تتسم بجودة ونوعية عالية، يتطلب  تحسين أداء العاملين في قطاع التعليم، وتوفير  

 يسهم الى حد كبير في مساعدة ، ممااملوازنة، وتوفير البيئة املدرسية الصديقة للطفل، ووجود إدارة مدرسية مؤهلة

( يأتي مدير 2117يقول العجمي ) .الطلبة في التعليم الجامع على الانخراط مع الطلبة في املراحل الدراسية املختلفة

املدرسة على قمة هرم املؤسسة التعليمية فهو امليسر لشؤونها، واملوجه لتحقيق أهدافها، حيث يقوم برعاية الطالب 

ستواها الثقافي يتوقفان على مديريها وشخصيته وإدراكه للرسالة التي والحفاظ عليهم، وأن حالة املدرسة املعنوية وم

( على أن الاهتمام بالتعليم الجامع تزايد في السنوات ألاخيرة، من حيث املفهوم 2118ويؤكد مؤنس وجمعة ) .يقوم بها

ة، ل النامية واملتقدمواملمارسات على اعتبار أن التعليم الجامع يمثل عمليات إلاصالح للعملية التعليمية في الدو 

وكاستراتيجية أساسية للتعامل مع مصادر إلاقصاء والتهميش والاستبعاد، فالتعليم الجامع عملية تدعم التنوع بين 

 جميع املتعلمين.

 :ةالدراس إشكالية

رض على املؤسسات التعليمية أن تتبنى استراتيجيات تعليم في-11ك وفيدفي ظل انتشار      
ُ
 العالم قاطبة، ف

ا هو تقليدي، فالتعليم الوجاهي ال يزيد من انتشار العدوى بسبب الاتص التقليدي داخل غرفة الصف وتعلم مختلفة عمِّ

املباشر، فكان الزما على مؤسسات التعليم الانتقال من التعليم الوجاهي الصفي إلى التعليم الالكتروني عن بعد بوسائله 

 وهو نوع من التعليم  .املختلفة كأمر واقع
ً
ار الستمر معاشا طال الحديث عنه قبل جائحة كورونا، إال أنه أصبح واقعا

 .في ظروف تفرض التباعد الاجتماعي يةالتعليمالعملية 

استمرار  التي تسهم في الالكترونيةالعملية التعليمية، وتوظيف ألادوات  الطلبة فياملناداة باملساواة بين إن   

يمية مع متطلبات العملية التعلالتعامل وزارة التربية والتعليم  فرض على، كورونافي أثناء جائحة  العملية التعليمية

 ولطلبة ذو الاحتياجات الخاصة على وجه للطلبة كافة، لتالئم حالة الطوارئ من تفعيل التعليم إلالكتروني وأدواته،

 متطلبات وتلبي ،ات الطلبة وقدراتهمبحاجة الى معايير خاصة تناسب احتياج مع التعليم الجامع ولكن التعامل .التحديد

بهدف تقييم فاعلية ألادوات الالكترونية في  العملية التعليمية لطلبة وذلك  سياسة التعليم الجامع الفلسطينية،

التعليم الجامع أثناء جائحة كورونا، وهنا ظهرت حاجة ملحة للتعرف إلى املعايير التي استخدمها مديرو املدارس 

لطلبة التعليم الجامع، في ضوء ما سبق يمكن  COVID-19 فاعلية أدوات التعليم الالكتروني أثناء وباء الحكومية لتقييم

ما املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم آلاتي: الرئيس ي  لتساؤل تلخيص مشكلة الدراسة في ا

 ؟COVID-19 ع أثناء وباءفاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجام
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 وقد انبثق عن هذه املشكلة ألاسئلة الفرعية آلاتية؟

ما املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم .1

 ؟COVID-19 الجامع أثناء وباء

م الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع في فلسطين من وجهة نظر ما املعيقات التي واجهت تفعيل أدوات التعلي.2

 مديري املدارس؟

 :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي

: بات التعليم مطلبا وحقا للجميع، لذلك تنبع أهمية هذه الدراسة نظريا في انها تتناول سياسة التعليم ألاهمية النظرية

تهدف هذه الدراسة التعرف الى بحيث همال في مجال التعليم، إعلى فئة طاملا كانت تعاني من الجامع، والذي يركز 

املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم 

ل أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسية والتعرف على املعيقات التي واجهت تفعي COVID-19 .وباءالجامع أثناء 

  .التعليم الجامع

وتكمن أهميتها التطبيقية في أنها تسهم في التعرف الى املعايير التي استخدمها مدير املدارس لتقييم  ألاهمية التطبيقية: 

ز وات التي تسهم في تعزيللكشف عن أهم البرامج وألادوذلك فاعلية أدوات التعليم إلالكتروني في التعليم الجامع. 

سياسة التعليم الجامع في ظل حالة الطوارئ املنبثقة عن جائحة كورونا، والتعرف على احتياجات املعلمين التدريبية 

ومن ثم تأهيل املعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع البرامج الالكترونية، وتوظيفها بما يخدم الفئات املختلفة في 

 التعليم الجامع.

 :هداف الدراسةأ

التعرف إلى املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ  .1

 ؟COVID-19 سياسة التعليم الجامع أثناء وباء

ع في فلسطين مالتعرف إلى املعيقات التي واجهت تفعيل أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجا .2

 من وجهة نظر مديري املدارس؟

 :مصطلحات الدراسة

التعليم الذي يكفل العيش الطبيعي لجميع الطلبة في بيئة طبيعية متشابهة في الظروف البيئية نفسها،  :الجامعالتعليم 

ابه )منظمة س ي متشوتوفير التعليم لجميع الطلبة حسب قدراتهم وإمكانياتهم في بيئة مدرسية نظامية واحدة ومناهج مدر 

التعليم الذي يساوي ويعدل ويدمج الطلبة مع توفير إلامكانيات والاحتياجات  وإجرائيا:(، 11 ،1114ألامم املتحدة، 

والبنية التحتية املالئمة، واتاحة الفرص للجميع بغض النظر عن الفروقات والقدرات النفسية والخلقية والاجتماعية، 

 .م نوعي عال الجودةوالاقتصادية، مع توفير تعلي

: سياسة وضعت في سياق التشريعات الوطنية والدولية لتحدد التزام وزارة التربية والتعليم الجامعسياسة التعليم 

بالتعليم الجامع، وتتعلق بإحداث تغييرات جوهرية في نظلم التعليم بأكمله، تبعا ملبدأ التصميم العام للمنتجات 
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نضوي في إطار كل هدف عدد من الالتزامات املحددة، مع تخصيص وثيقة منفصلة واملرافق والنظم، واملباني، وي

الستعراض إلاجراءات ذات ألاولوية التي ينبغي اتخاذها لرفع الوعي بهذه الالتزامات، والسعي لتحقيقها )وزارة التربية 

 .(2115والتعليم العالي،

ومة ية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية، وتقوم هذه املنظ: منظومة تفاعلإلالكتروني  مالتعلي :الالكترونيالتعليم -

باالعتماد على وجود بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب املقررات وألانشطة بواسطة الشبكات إلالكترونية وألاجهزة 

وألاجهزة  هي عملية توظيف ألادوات التقنية والبرامج والتطبيقات، : جرائياإو  (Berg, Simonson, 2018) .الذكية

 .الالكترونية وشبكة النت، للتفاعل مع الطلبة عن بعد خارج غرفة الصف التقليدي

 للجهاز التنفس ي والتي  يه :81كوفيد
ً
الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان وإلانسان، وتسبب لدى إلانسان أمراضا

تالزمة الشرق ألاوسط التنفسية، واملتالزمة تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى ألامراض ألاشد وخامة، مثل م

 .( 2111التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة الانتشار )منظمة الصحة العاملية،

 (.2115العمل على بلوغ أعلى درجات إلانجاز وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف )ماجد،  الفاعلية:

 :حدود الدراسة

إلى املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم  : التعرفالحدود املوضوعية

، واهم املعيقات التي واجهت تفعيل أدوات التعليم COVID-19 الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع أثناء وباء

 .ملدارس الحكوميةالالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع في فلسطين من وجهة نظر مديري ا

 .في املحافظات الشماليةمعاييردارس الذين تم اختيارهم بناء على املمديري  الحدود البشرية: 

 على مديري املدارس في املحافظات الشمالية لفلسطين. ةاقتصرت الدراس الحدود املكانية:

 .2122-2121معاالفصل ألاول من خالل تنفذ هذ الدراسة  طبقت هذه الدراسة الحدود الزمنية:

 :إلاطار النظري والدراسات السابقة

 :إلاطار النظري 

 :سياسة التعليم الجامع

تبنت وزارة التربية والتعليم سياسة التعليم الجامع لكافة مدرسها، انطالقا من إلاصالحات التي تبنتها في قطاع 

لتحسين  ؛(2115تعليم الجامع سنة )التعليم، وتم اشراك كل من له عالقة في العملية التعلمية للخروج بسياسة لل

  .نوعية التعليم باعتباره حقا إنسانيا
ُ
( ضمن الخطة 2117)عام قرت سياسة التعليم الجامع بشكل رسمي في الوزارة أ

التعليم للجميع هو " تعليم ال يستثني أحدا من الطلبة بغض  ،(2122-2117)فلسطين الاستراتيجية لقطاع التعليم في 

أو اللون شرط مراعاة الفروق الفردية، وتلبية الاحتياجات")سياسة التعليم  ،الجنسأو  ،إلاعاقةأو  ،بةالصعو النظر عن 

 .(2115الجامع،

التعليم الجامع جذوره  دعاملية. ويجمما يتطلب إجراءات جذرية لنظام التعليم تماشيا مع مبادى ومعايير  

ليمة، على هذه القيم إلانسانية الس وإلانصاف بناءة الاجتماعية الفلسفية في ألافكار املتعلقة بحقوق إلانسان والعدال

من الحتمي أن يكون هناك تحرك نحو التعليم الجامع تكتسب أرضية في النظم التعليمية التقليدية في جميع أنحاء 

التعليم  من العالم. الاستجابة لالحتياجات التربوية الخاصة القائمة على أنظمة التربية الخاصة املنفصلة، فالهدف
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الجامع هو تمكين الطالب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من الاستفادة من عمليات التنشئة الاجتماعية في املدارس 

 (Wah, 2010) .العادية

( إلى أن التعليم الجامع 2118جمعة )و تعددت التعريفات ملفهوم التعليم الجامع، عرفه الباحثان مؤنس،     

م على تقديم خدمات تعليمية تتسم بجودة عالية لجميع ألاطفال بدو ن استثناء، وبغض النظر عن هو النهج الذي يقو 

الجنس والعرق واللون والاعاقة والظروف الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الصحية، أو السياسية التي تواجههم، مع 

( التعليم الجامع بأنه 2116قد عرف العطل )ضمان تلبية احتياجاتهم املختلفة واكسابهم املهارات الالزمة للحياة. و 

التعليم الذي يقبل جميع الطلبة كما هم بغض النظر عن الفروق التي تنشأ نتيجة القدرات، ويسعى لتوفير فرص 

 .متكافئة لجميع الطلبة من خالل حصولهم على تعليم عالي الجودة

هو عملية تلبي التنوع في احتياجات جميع الطلبة  ( إلى أن التعليم الجامع2111وقد أشارت منظمة اليونسكو )     

من خالل زيادة املشاركة في التعلم والثقافات واملجتمعات، والحد من إلاقصاء من التعليم أو داخله. وهو يتطلب 

تغييرات وتعديالت في املحتوى وأساليب العمل والهياكل والاستراتيجيات، وأن مسؤولية النظام التعليمي العام عن 

 .ع الاطفالجمي

كما تستند اليونسكو في تعريفها له على أنه الحق في تعليم جيد للجميع يلبي احتياجات التعلم ألاساسية، من 

خالل التركيز على الفئات املهمشة، بهدف تمكين جميع ألافراد من تنمية إمكاناتهم بالكامل، وهذا يتطلب تعديالت في 

كما ً تبين اليونسكو أن التعليم الجامع يشكل عنصرا في تحقيق تعليم عالي املحتوى وأساليب العمل والاستراتيجيات. 

 .(2114الجودة، وتطوير مركزي ملجتمعات أكثر شموال للجميع )اليونسكو، 

( التعليم الجامع بأنه النهج الذي تتبعه لضمان حصول جميع الاطفال 2118اعتبرت منظمة ألاونروا )      

فرص متكافئة للتعلم في مدارسها وحصولهم على الدعم الكافي لبلوغ كامل طاقاتهم، بغض الالجئين الفلسطينيين على 

 .النظر عن النوع الاجتماعي والقدرات والاعاقة والحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات النفسية

ة وتشغيل وكالة ألامم املتحدة إلغاثتلتزم “ تعتبر سياسة التعليم الجامع في ألاونروا بمثابة بيان التزام وينص على

الالجئين الفلسطينيين في الشرق ألادنى )الاونروا( بتقديم تعليم جامع ذي جودة عالية، يحترم حقوق جميع الاطفال 

ويقدر تنوعهم، من خالل إزالة جميع املعوقات التي تحول دون الوصول لفرص متكافئة للتعلم واملشاركة؛ من أجل 

ال الالجئين الفلسطينيين من بلوغ قدراتهم الكاملة بغض النظر عن النوع الاجتماعي، واختالف تمكين جميع الاطف

 .(2118ألاونروا، “) القدرات أو الاعاقات، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، والاحتياجات الصحية أو النفسية الاجتماعية

هي: تحديات تتعلق  مجاالت ةخمسع ضمن بيق منحى التعليم الجامصنفت اليونسكو التحديات التي تواجه تط

باملواقف كمعتقدات املعلمين وأولياء الامور واملجتمع املحلي وأصحاب القرار، وتحديات البيئة املحيطة واملرافق 

تحديات تتعلق بالسياسات على الصعيدين الوطني واملدرس ي، والتحديات املتعلقة باملمارسات التدريسية،  ،التعليمية

جتماعية السلبية ً املتعلقة باملوارد وعدم وجود معلمين مدربين اتجاه الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة واملواقف الا 

الصادر عن اليونسكو بشأن التعليم الشامل  (2121) التقرير العالمي لرصد التعليم لعام ويتضمن .(2114)اليونسكو، 

التعليم ال تزال موزعة على نحو غير متكافئ، وأن  بفعل ضرورة التصدي لهذه التحديات، التقرير يحذر من أن فرص

، كان واحد من كل خمسة 11-التحديات تحول دون انتفاع اعدادا من التعليم الجيد. وحتى قبل انتشار جائحة كوفيد
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س من الطالب في العالم بإغالق املدار % 11أطفال ومراهقين يواجهون حواجز كبيرة جدا ً من التعليم، وإذ تأثر أكثر من 

، فإن العالم يعاني من حالة اضطراب لم يسبق لها مثيل في تاريخ التعليم. وقد 11-من جراء انتشار جائحة كوفيد

عرضت الفجوات ً الاجتماعية والرقمية أكثر الفئات حرمانا لخطر النقص على صعيد التعلم والتسرب من املدارس. 

الصحية يمكن أن تسفر عن  أالزمات أن-ال شار مرض إيبو انت مثل-وأظهرت الدروس املستفادة من التجارب املاضية 

 .شد فقراألا  في البلدانترك الكثيرين خلف الركب، وال سيما الفتيات اللواتي قد ال تعود العديدات منهن إلى املدرسة 

ق فهمها اوتأتي التوصية الرئيسية لهذا التقرير املتمثلة في مناشدة كل الجهات الفاعلة في مجال التعليم توسيع نط

للتعليم الشامل بحيث يشمل جميع املتعلمين، بغض النظر عن هويتهم أو خلفيتهم أو قدرتهم، في الوقت املناسب 

 .(2121والعالم يسعى إلى إعادة بناء نظم ً، تعليم أكثر شموال )اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 

تم بتطوير امللف الشخص ي ملعلمي  2112تجاجات الخاصة عام قامت الوكالة الاوروبية لتطوير تعليم ذوي الاح

وملف املعلم يحتوي  (Teacher Education for Inclusion profile Of Inclusive Teachers) ذوي الاحتياجات الخاصة

ة يعلى إطار القيم ألاساسية ومجاالت التطور ورفع كفاءة املعلمين في مجاالت الاختصاص ضمن هذه القيمة ألاساس

تتعلق في تقدير تنوع املتعلم حيث يعتبر اختالف املتعلم كمورد وأصل للتعليم. وتتعلق بمفاهيم التعليم الجامع، وجهة 

تعزيز و لدى املعلمين توقعات إلانجازات عالية لجميع املتعلمين،  .دعم جميع املتعلمينو نظر املعلم في اختالف املتعلم، 

 ،تجانسةالة في الفصول غير املمناهج التدريس الفعِّ و  ،عي والعاطفي لجميع املتعلمينالتعلم ألاكاديمي والعملي والاجتما

العمل مع آلاخرين: مجاالت الاختصاص ضمن هذه القيمة ألاساسية تتعلق في التعاون والعمل الجماعي هما نهجان و 

تخصصين التربويين آلاخرين. العمل مع مجموعة من املو ن العمل مع الوالدين والعائالت، يجميع املعلمعلى أساسيان 

 هو نشاط تعليمي يقوم به املعلمون كممارسين عاكفين على التعلم مدى الحياة التدريس-التطوير املنهي الشخص ي 

(European Agency for Development in Spécial Needs Education, 2012.) 

 :لكترونيالتعليم إلا

نياتها املختلفة داخل غرفة الصف وخارجها، وقد بدأ توظيف ألادوات دخلت التكنولوجيا الى النظام التعليمي بتق

التكنولوجية في املدارس من استخدام شبكة الانترنت وتبادل الخبرات من خالل وسائط التوصل، حيث أصبحت النظرة 

ة بالتعلم خاصللتقنية أكثر عمقا وتوظيفا بمختلف أدواتها وبرامجها، كالحواسيب، والهواتف الذكية، والتطبيقات ال

 ,koumi) يشير كوميكونها أدوات تعليمية، ال سيما مع ظهور جائحة كورونا،  توظف أصبحتالالكتروني عن بعد، 

وجود  Google أن عدد املدارس والجامعات املتصلة باإلنترنت يزداد يوما بعد يوم. وقد كشفت نتائج البحث في (2006

 85.111، وأن أكثر من )(Online University) ( جامعة وكلية إلكترونية411أكثر من )
ً
 251.111)و ( معلما

ً
( طالبا

( مقرر جامعي 1711يستخدمون التعليم إلالكتروني قبل جائحة كورونا، وأن هناك بوابات جامعية وأن هناك أكثر من )

تعليم املقدم من خالل التعليم الالكتروني بأنه ال ((komi, 2006كومي  على إلانترنت في الواليات املتحدة فقط، ويعرف

توظيف شبكة الانترنت، واستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة، باإلضافة الى حوسبة املواد التعليمية وتوظيفها 

 .للتعليم خارج غرفة الصف التقليدية

أن التعليم إلالكتروني هو عملية منظمة  (Basilaia & Kvavadze, 2020) ويرى كل من باسياليا وكفافادزي 

 وصورة وأفالم وتفاعل بين املتعلم ت
ً
هدف إلى تحقيق النتاجات التعليمية باستخدام وسائل تكنولوجية توفر صوتا



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 23 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

أن التعليم إلالكتروني سيكون  (Yu lia, 2020) يولياد ويؤك  .واملحتوى وألانشطة التعليمية في الوقت والزمن املناسب له

، فالجيل الحالي 
ً
يتميز بتعلقه بأجهزة الهاتف الذكية واستخدام التطبيقات املختلفة، نمط التعليم السائد مستقبال

، وأصبح التفاعل مع ألانشطة التعليمية من خالل 
ً
 عامليا

ً
لذلك فقد أصبح دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية توجها

 من الاكتفاء بالدراسة
ً
 .ألاجهزة املحمولة يشكل عامال محفزا للتعلم بدال

حيث  2121لى التعليم الالكتروني فرض نفسه بقوة على املؤسسات التعليمية كافة بعد شهر أذار التوجه ا      

م عن بعد بسبب فايروس يعليم من اللقاءات الوجاهية إلى عملية التعلت( انتقل ال11ظهرت جائحة كورونا )كوفيد

ل الطرق ، فكان أفضاملباشر ط والتقاربينتشر بين ألافراد عن طريق الاختال  ألنهكورونا الذي فرض التباعد الجسدي، 

وزارة الصحة في فلسطين كحال باقي الدول   تصدر لذلك أتجنب اللقاءات الصفية،  و حماية هو التباعد الاجتماعي، 

التعليم  لىالانتقال إ ، مما فرض على املدارستعليمات تمنع الاختالط، وتفرض التباعد بين الافراد شتى انحاء العالم في

ومجموعات الواتساب، وكان أكثر الفئات التي عانت ، : zoom, teamsلمث، تطبيقاتوني بأدواته املختلفة، من الالكتر

 .من هذه إلاجراءات فئات التعليم الجامع

 :الدراسات السابقة

 :من ألاقدم إلى ألاحدث وفق ما يأتي ، وترتيبهاسنتناول بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة باملوضوع       

إلى تقديم ملحة سريعة عن ) 2111 (في ماليزيا Sains من جامعة   Lee Lay Wāh هدفت الدراسة التي قام الباحث

كيفية وجود ثالث مدارس فردية من ثالث مدارس في دول مختلفة وهي اململكة املتحدة هولندا، وماليزيا والتي تمارس 

رسات في التعليم الجامع على توفير املوارد الخارجية والخبرة لتكملة التعليم الجامع، حيث في اململكة املتحدة تركز املما

هولندا يتم التركيز على تغيير وتحسين اداء املعلم من خالل تغيير املواقف وتطوير مهارات  املدارس وفيالتعليم الجامع في 

على توفير  صين، واملعلمين النظاميين والقدرةفي ماليزيا يتم التركيز على العالقة بين املعلمين الخا أما .الخدمةاملعلم أثناء 

التعليم الجامع في مدارسهم، ومن نتائج الدراسة أن الاستراتيجيات املستخدمة لتعزيز التعليم الجامع تعتمد على نقاط 

 القوة الحالية واحتياجات املنظمات والجهات الراعية للتعليم الجامع.  وتعمل املنظمات على نقاط القوة لديها من

خالل الاستفادة من تعظيم قوة راس املال البشري لديها في التعليم الجامع ومن أبرز التوصيات للدراسة أن يتم تفسير 

التعليم الجامع على أساس السياقات الظرفية، ويجب أن تكون واسعة بما يكفي لتشمل سلسلة متصلة ومستمرة من 

 .الاحتياجات

( الى تسليط الضوء على العوائق الرئيسية أمام البيئات التعليمية 2115كير )أقام الباحث ب هدفت الدراسة التي

الجامعة، مثل: عدم كفاية البنية التحتية التعليمية، واكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص التعليم املنهي ونقص التعاون 

ه لك املواقف السلبية تجابين املهنيين وألاكاديميين، عدم كفاية برامج التدريب ما قبل الخدمة أثناء الخدمة، وكذ

  ادماج التعليم الجامع، وكانت مشكلة الدراسة حول التحول للدمج الكامل الطالب الذين يعانون من إلاعاقات الذهنية

Intellectual Disabilities (ID)  في البيئات التعليمية الجامعة في الفصول الدراسية ضمن مدارس التعليم العام السائدة

 . في تركيا

نه على الرغم من ان لدى تركيا قوانين ولوائح معمول بها فيما يتعلق بالتعليم الخاص أهرت نتائج الدراسة وأظ

بين القانون  (Gap) للطالب ذوي إلاعاقات الذهنية على محور النصوص القانونية الدولية والوطنية الا أنه يوجد فجوة
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مستمرة في تركيا، وقد اوصت الدراسة (ID) ي إلاعاقات الذهنيةواملمارسة، وال تزال معوقات التربية الخاصة للطالب ذو 

على ضرورة إلغاء الطابع املؤسس ي وإلادماج الكامل والتعليم الجامع في العديد من ألامور والنصوص القانونية وكذلك 

 فس الفرصفي الئحة خدمات التعليم الخاص في تركيا، وإلى املشاركة الكاملة، لألطفال ذوي إلاعاقة واعطاؤهم ن

 .للمشاركة في البيئات التعليمية مثلهم كباقي ألاطفال

( التعرف إلى درجة توظيف استراتيجية التعليم الجامع 2113) هدفت الدراسة  التي قام بها الباحث طارق          

ق أهداف تحقيلدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، وعالقته بمستوى الكفاءة املهنية للمعلمين، ول

الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم استبانتين تتعلق الاستبانة ألاولى بمحور التعليم 

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي : )الاحتياجات الفردية للطلبة، الاحتياجات النفسية  32الجامع وتحتوي على )

يمية للطلبة، الاحتياجات الصحية للطلبة، ودعم الطلبة َ ذوي الاعاقة ( وتتعلق والاجتماعية للطلبة، الاحتياجات التعل

( فقرات، تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي وكالة الغوث  5الاستبانة الثانية بمحور الكفاءة املهنية وتحتوي على )

لنتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ( معلما ومعلمة، وأهم ا 3633الدولية )ألاونروا( بمحافظات غزة والبالغ عددهم )

درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة الستراتيجية التعليم الجامع من وجهة نظر املعلمين 

بدرجة موافقة كبيرة، وان مستوى الكفاءة املهنية ملعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية  % 71بلغ وزنها النسبي 

بدرجة موافقة كبيرة جدا، ومن اهم التوصيات التي دعت اليها الدراسة تبني  34وزنها النسبي %  بمحافظات غزة بلغ

ونشر مفهوم التعليم الجامع واملدارس الجامعة في فلسطين، ووضع نظام تربوي واداري شامل لتبني الطلبة ذوي 

  .ق معايير الجودة الشاملةالاحتياجات الخاصة وتمكين املعلم من املعايير العامة للكفاءة املهنية وف

وكرانيا أمن   Maryana Grynova and Iryan Kalinichechenk (2018)وهدفت الدراسة التي قام بها الباحثان     

إلى التحليل النظري لالتجاهات في تطوير التعليم الجامع في الواليات املتحدة ألامريكية وكندا واستخدمت الدراسة 

 حيث ، جنبيةألا لتحليل القوانين واملستندات القانونية التي تتعلق بالتعليم الجامع في البلدان املنهج الوصفي التحليلي 

نتقال أي الا  ؛كشفت الدراسة أن أبحاث العلماء ألامريكيين والكنديين ترتبط حول إصالح التربية الخاصة بـاالندماج

لتغييرات أن ا نتائج الدراسةمن  .في املدارس الشاملةالتدريجي من استبعاد ألاطفال ذوي التعليم الخاص يحتاج إلدراجه 

إلى تحقيق أعلى مستويات التقدم في التعليم  الشمالية تهدففي التشريعات والسياسات التعليمية لبلدان أمريكا 

التعليم الجامع في كندا يخضع لعملية تطوير مستمرة  الدراسة أنالنظامي والتعليم الخاص كما أظهرت نتائج تحليل 

فان كندا على عكس الواليات املتحدة ليس لديها قانون تشريعي  ذلك،بشكل ملحوظ متأثًرا بنظام التعليم ألامريكي ومع 

 ووثائق تعليمية مستقلة لديها سياساتواحد من شأنه أن يوحد إدخال شامل للتعليم الجامع في البالد فكل مقاطعة 

 لقد تم تحديد ذلك في املدارس ألامريكية، فإن ،ل مقاطعة في كنداذلك لتحديد متطلبات منظمة للتعليم الجامع. في ك

التكنولوجيا التعليمية الفعالة في التعليم الجامع تشكلت من فريق عمل يعمل وفق نهج محدد مع عالقات شراكة 

أثر بسياسة املت فعالة. وبين التحليل ان مفاهيم "الدمج" و "التعليم الشامل" تكتسب معاني مختلفة اعتماًدا على السياق

 .الدولة والوضع الاقتصادي والتقاليد، عمليات العوملة والظروف الاجتماعية التي يتطور فيها نظام التعليم

واقع تطبيق منحى التعليم الجامع في  علىالتعرف إلى (  2111) هدفت الدراسة التي قام الباحث سلمان عام

ملنطقي، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الكمي والكيفي،  نموذج امدارس وكالة الغوث في فلسطين في ضوء ألا 
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( معلمة ومعلمين  من مدارس  562( فقرة  وكان مجتمع الدراسة من )43وكانت اداة البحث الكمي  استبانة  تتكون من )

لمة ومعلم، ( مع 223وكالة الغوث في منطقة القدس وأريحا،  وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية بسيطة تكونت من ) 

و أظهرت النتائج أن البيئة املدرسية بحاجة إلى تطوير، و أن املنهاج وأساليب التقييم تتناسب مع التعليم الجامع، كما 

أنه ال يوجد تمويل، ولم يتم توفير املوارد والوسائل الكافية للتعليم الجامع، أما بالنسبة للمعلمين والاداريين في بداية 

ع فلم يكونوا مدربين وكانت اتجاهاتهم سلبية، ورغم أن قدراتهم واتجاهاتهم تطورت مع تطبيق تطبيق التعليم الجام

منحى التعليم الجامع وأنهم ما زالوا بحاجة إلى التمكين، كذلك فإن املِدربين غير متخصصين، ولم يتم التدريب على 

ن حى التعليم الجامع. في املقابل رأى إلاداريو مواضيع متخصصة في التربية الخاصة، و لم يتم إجراء دراسات تقييمه ملن

مون ياملعلمون أن اتجاهات الطلبة ومشاركتهم تحسنت، وأن أولياء ألامور أصبحت اتجاهاتهم إيجابية، ولكنهم يق

بدورهم املطلوب، كما أن نصاب املعلم الكبير من الحصص وأعداد الطلبة الكبير ة في الصفوف كانت من أبرز التحديات 

تعيق تطبيق التعليم الجامع، وقد تمثلت أهم املقترحات لتحسين تطبيق التعليم الجامع؛ ضرورة توفير متخصصين، التي 

والتدريب للمعلمين والتقليل من ِأعداد الطلبة، وتكييف املنهاج وأساليب التقييم وتعديل املباني املدرسية لتتناسب مع 

 .التعليم الجامع

حول نمذجة تفاعل التعلم إلالكتروني ورضا املتعلم ونيات  (Bashir,2019) ربشي أجراها التيهدفت الدراسة 

التعلم املستمر في مؤسسات التعليم العالي ألاوغندية، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج املسحي، ودرست فاعلية 

من انة مكون باستخدام استبالتعلم إلالكتروني التي تم ربطها برضا املتعلم ونيات التعلم املستمر، وتم جمع البيانات 

( متعلًما. كشف النتائج أن تفاعل التعلم إلالكتروني يتألف من هيكل ثالثي العوامل: 282)على ، وتم تطبيقه ة( فقر 23)

 .وهو واجهة املتعلم، وتفاعل التغذية الراجعة، باإلضافة إلى محتوى التعلم

بيئة التعلم إلالكتروني في تطوير التحصيل التعرف إلى فاعلية  (Aljaser, 2019) الجاسر هدفت دراسة

ألاكاديمي الاتجاه نحو تعلم اللغة إلانجليزية لدى طالب الصف الخامس الابتدائي. حيث تم تصميم بيئة التعلم 

إلالكتروني وإعداد اختبار ومقياس لتقييم الاتجاه نحو تعلم اللغة إلانجليزية، وتم تطبيق املنهج شبه التجريبي على عينة 

طالب الصف الخامس، مقسمة إلى مجموعة ضابطة تدرس من خالل الطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تدرس  من

من خالل بيئة التعلم إلالكتروني. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية 

 اللغة إلانجليزيةفي كل من اختبار ما بعد التحصيل ومقياس الاتجاه نحو تعلم 

إلى توضيح طرق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل   (Yu lia, 2020 )بها يوليا  هدفت الدراسة التي قام 

التعليم في اندونيسيا، حيث شرحت أنواع واستراتيجيات التعلم التي يستخدمها املدرسون في العالم عبر الانترنت بسبب 

روس كورونا الوبائي، كما وضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلم من إغالق الجامعات للحد من انتشار في

خالل الانترنت، حيث خلصت الدراسة الى أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظام التعليم، حيث تراجع 

ي يقلل اختالط ملنزل وبالتالأسلوب التعليم التقليدي لينتشر بدال منه التعلم من خالل الانترنت لكونه يدعم التعلم من ا

ألافراد ببعضهم، ويقلل انتشار الفيروس، وأثبتت الدراسة أهمية استخدام الاستراتيجيات املختلفة لزيادة سالسة 

 .وتحسين التعليم من خالل الانترنت
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إلى دراسة تجربة  (  (Basilaia & Kvavadze, 2020باسياليا وكفافادزي بها وهدفت الدراسة التي قام 

نتقال من التعليم في املدراس إلى التعلم عبر الانترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا في جورجيا، حيث اسندت على الا 

 لوجه 
ً
إحصائيات ألاسبوع ألاول من عملية التدريس في إحدى املدارس الخاصة وتجربتها في الانتقال من التعليم وجها

 وقامت بمناقشة نتائج التعليم عبر إلانترنت وتم استخدام منصتي إلى التعليم إلالكتروني خالل جائحة كورونا،

EduPage   Gsuite and واستنادا الى إحصائيات ألاسبوع ألاول من عملية التدريس عبر إلانترنت  ، في العملية التعليمية

ن النظام مكن الاستفادة متوصل الباحثان الى أن الانتقال بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الانترنت كان ناجحا، وي

واملهارات التي اكتسبها املعلمون والطالب وإدارة املدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي الاحتياجات 

الخاصة الذين هم بحاجة لساعات اضافية، أو من خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعي أو زيادة الاستقاللية لدى 

 .مهارات جديدة الطالب والحصول على

 :التعقيب على الدراسات السابقة

همية أتناولت الدراسات السابقة مشكالت بحثية متعددة في التعليم الجامع، والتعليم الالكتروني منها       

توظيف استراتيجية التعليم الجامع ، وعالقتها بمستوى الكفاءة املهنية للمعلمين الاحتياجات الفردية للطلبة، 

ت النفسية والاجتماعية للطلبة، الاحتياجات التعليمية للطلبة، الاحتياجات الصحية للطلبة، ودعم الطلبة َ الاحتياجا

الدراسات وجود عالقة بعض ظهرت أو   ،(2117(، ودراسة عصفور )2113)ذوي إلاعاقة،  كدراسة طارق مهنا عام

الجامع ومستوى الكفاءة املهنية لديهم  والى طردية بين درجة توظيف مديري ومعلمي املدارس الستراتيجية التعليم 

( ووضع  2111ضرورة تبني ونشر مفهوم التعليم الجامع واملدارس الجامعة في فلسطين، كدراسة سلمان حسين عام)

نظام تربوي واداري شامل لتبني الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين املعلم من املعايير العامة للكفاءة املهنية وفق 

ير الجودة الشاملة، وأظهرت الدراسات ممارسات بعض الدول الاجنبية مثل امريكا، كندا بريطانيا هولندا كدراسة معاي

 من جامعة    Lee Lay Wāh  ودراسة ،Maryana Grynova and Iryan  Kalinichechenk  (8102) قام الباحثان

Sains  دراسةوتناولت   .( 2111)في ماليزيا (Bashir ,2019) وهدفت م إلالكتروني ورضا املتعلم، يذجة تفاعل التعلنم

دفت وه إلى توضيح طرق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل التعليم في اندونيسيا،     (Yu lia, 2020) دراسة يوليا

 . وأمايمإلى التعرف على فاعلية بيئة التعلم إلالكتروني في تطوير التحصيل ألاكادي (Aljaser , 2019) ة الجاسردراس

إلى دراسة تجربة الانتقال من التعليم في هدفت  (Basilaia, Kvavadze ,2020)باسياليا وكفافادزي بها الدراسة التي قام 

املدراس إلى التعلم عبر الانترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا في جورجيا، وقد تشابهت هذه الدراسات في أهمية 

ية عن البيئات والبلدان، وتوصلت الى أهم النظر لكتروني في ظل جائحة كورونا بغض الى التعليم الاوالتحول الانتقال 

     .التعليم إلالكتروني كبديل عن التعلم التقليدي في ظل جائحة كورونا

املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم التعرف على أهم  تهدف إلىما يميز هذه الدراسة في أنها 

التعرف و في املدارس الحكومية، أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع أثناء جائحة كورونا  فاعلية

مديري  نظرإلى املعيقات التي واجهت تفعيل أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع من وجهة 

بة، بما أكثر فاعلية لهذه الفئة من الطلالكتروني التعليم  جعلتسهم في بتوصيات و  بنتائج املدارس، وبالتالي الخروج

 .يخدم تنفيذ سياسة التعليم الجامع وتجويد مخرجاتها
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:منهجية الدراسة وإجراءاتها  

 الدراسة:منهجية 

نوعي، وتم اعتماد املقابلة الشخصية كأداة لجمع الكيفي اللتحقيق أهدف الدارسة استخدم الباحث املنهج 

 :، وقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات آلاتيةوالبيانات املعلومات

ألادب التربوي، وتحديد إلاطار النظري  ودراسةتحديد إلاطار العام للدراسة من خالل تحديد املشكلة وأسئلتها،   

ى لاملتعلق بالتعليم الجامع والتعليم إلالكتروني، وتم تصميم أداة الدارسة ووضع مجموعة من ألاسئلة، وعرضها ع

دهم املشاركين بناء على معايير وعد اختيار تم و بناء على التغذية الراجعة،  وتعديلهاخبراء تربويين للتأكد من صدقها، 

من خالل تحليلها، وترميزها وتلخيصها،  ( مشاركين من مديري املدارس، ومن ثم تصنيف البيانات وإلاجابات11)

 .توصياتالوج بوثم الخر ، النهائيةوتفسيرها واستخالص النتائج 

 :الدراسةاملشاركون في 

املدارس الحكومية، وقد تم اختيارهم بناء على ي مدير مشاركين من ( 11تكون املشاركون في الدارسة من )   

 .البيئات( تلفةخم، واملوقع الجغرافي )مناطق التخصص والجنسسنوات(  5معايير منها سنوات الخبرة )أكثر من 

 :أدوات الدراسة

( من املشاركين ممن وقع عليهم الاختيار، 11بيانات الدراسة وتوليدها من خالل املقابالت املنظمة مع )تم جمع   

وطورت أسئلة املقابالت باالستعانة باألدب التربوي، من التعليم الجامع، وسياسته في فلسطين، والتعليم الالكتروني، 

املشاركين حول متغيرات الدراسة،  عن اتجاهاتف للكشzoom دقيقة تقريبا عبر تطبيق 41واستغرقت كل مقابلة 

 .واستطالع آرائهم، وقام الباحث بتدوين وتسجيل إجاباتهم كتابة، وصوتا أثناء املقابلة بعد أخذ موافقتهم

كان تاريخا فاصال في عملية التعلم في فلسطين والعالم، حيث اتبعت الوزارة سياسة  5/8/2121بعد تاريخ 

للتواصل، ولكن مع zoom التعليم الالكتروني، التعليم عن بعد، وتم في البداية استخدام تطبيق أطلقت عليها في حينه

كتطبيق رسمي وقد تم اعتماد ايميل رسمي  zoom بجانب تطبيق teams بداية العام الدراس ي اعتمدت الوزارة تطبيق

ين عملية التعليمية، وتم انشاء قناة فلسطلكل طالب ومعلم ومدير في الوزارة بهدف التواصل املستمر مع الطلبة في ال

املساندة لتحقيق ألاهداف من معارف ومهارا ت وسلوكيات.  ةالبرامج التعليميقدم املعلمون العديد من ، التعليمية

ل الحالية تدور حو  والدراسة بمن فيهم طلبة التعليم الجامع. جميع الطلبة في التعليم العاملوهذا الاجراءات خاصة 

 :تعليم الجامع كفئات ذات احتياج خاص بناء على ذلك تم طرح أسئلة املقابلة آلاتيةطلبة ال

ما املعايير التي استخدمتها واعتمدتها كمدير مدرسة حكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة .1

       التعليم الجامع أثناء جائحة كورونا؟

 ؟ وكيف ربطتها بمؤشرات سياسة التعليم الجامع في فلسطين؟ .من أين جلبت هذه املعايير2

ما املعيقات التي واجهت تفعيل أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع )الطلبة ذوي الاحتياجات .8

ذه مع هالخاصة( في فلسطين من وجهة نظرك كمدير متابع للعملية التعليمية اثناء جائحة كورونا؟ كيف تعاملت 

 املعيقات؟
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة

نتائج السؤال ألاول: والذي نصه: ما املعايير التي استخدمها مديرو املدارس الحكومية لتقييم فاعلية أدوات التعليم 

 ؟COVID-19 الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع أثناء وباء

إجابات املشاركين على مجموعة من املعايير لتقييم فاعلية أدوات التعليم  بعد تحليل إلاجابات ومقارنتها وترميزها اتفقت

 :، وهي على النحو آلاتيCOVID-19 الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم الجامع أثناء وباء

 :مع ذوي طلبة التعليم الجامع املسبق التخطيط الجيد للقاء الالكتروني، والتنسيق.8

والتخطيط املسبق للقاء الالكتروني حتى يحقق اللقاء أهدافه يقول أحد  ،عدادأكد املشاركون على أهمية الا 

ضيف ". وياملعيقاتيسهم في تحقيق ألاهداف والحد من  الالكتروني املشاركين:" إن تحديد ألاهداف والتخطيط للقاء

هل مع ألا  املسبق ة التواصلآخر:" الطلبة ذوي الاحتياج الخاص بحاجة الى تخطيط واعداد أكثر من املعتاد ومن ألاهمي

 ."الالكترونيالتعليمي لالستعداد للقاء 

 :قدرة معلمي التعليم الجامع على استخدام أدوات التعليم الالكتروني وتطبيقاته.2

املشاركون جميعهم على أهمية امتالك املعلم املقدرة على استخدام أدوات التعليم الالكتروني عن بعد  اتفق

، يقول أحد املشاركين بهذا الصدد:" إن توفير ألادوات التعليمي املنشودة للقاء الالكتروني حتى يحققوا ألاهداف

 ".التكنولوجية، والتطبيقات املختلفة، لن يكون لها فائدة إذا لم يكن املعلم قادر على استخدامها وتفعيلها بشكل صحيح

 :بة التعليم الجامعاملناسبة الحتياجات طل الالكترونية توفر ألادوات التكنولوجية.5

اتفق املشاركون على أهمية توفير ألادوات التكنولوجيا للطلبة، والتي تناسب اعاقاتهم واحتياجاتهم، فعلى معلم 

التعليم الجامع أن يستخدم ألاداة والتطبيق املناسب للطلبة والتأكد من وجودها معهم، يقول أحد املشاركين:" من 

لبة يمتلكون ألادوات والتطبيقات املناسبة الحتياجاتهم، قبل البدء بعقد اللقاء عن ألاهمية أن يتأكد املعلم أن الط

بعد". ويؤكد مشارك آخر قائال:" لو كان املعلم مبدع في توظيف ألادوات التكنولوجيا والطلبة ال يمتلكون تلك ألادوات 

 ."فهذا لن يحقق ألاهداف املنشودة

 :للمحتوى التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة مالئمة ألاداة التكنولوجية املستخدمة.4

جمع املديرون املشاركون على أهمية مالءمة ألاداة التكنولوجيا للمحتوى التعليم واملنهج والهدف لذوي الاحتياج أ

الخاص. ويقول أحد املشاركون:" حتى تحقق الادة املستخدمة أهدافها يجب أن تكون مناسبة للمحتوى التعليمي املحدد 

توظيف ألادوات الالكترونية بما يتناسب مع املحتوى  علىلخطة واملنهج". وأضاف مشارك آخر:" املالءمة يعني القدرة في ا

 ."طلبة التعليم الجامع مناسبة لحاجات وقدرات بطريقةو التعليمي، 

 :على ألاداة الالكترونية أن تتميز بالفاعلية والجاذبية لطلبة التعليم الجامع.3 

ليم جذب طلبة التع يساعد على مما ،التفاعليةبالجاذبية و تتصف ن على أهمية اختيار ألاداة التي جمع املديرو أ

ة يجب أن تتميز بالجاذبيالالكترونية ن ألاداة التكنولوجيا إالجامع ملا لهم من احتياج خاصة، يقول أحد املشاركون:" 

لتعليمية ااص بحاجة الى تحفيز في اللقاءات الالكترونية والتفاعلية حتى تحقق ألاداة أهدافها، فالطلبة في التعليم الخ

 ."حتى يكون هناك تشجيع باالستمرارية في اللقاءات الالكتروني ويقلل من حركتهم غير املرغوبة
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 :التنويع في استخدام أدوات التعليم الالكتروني لتحقيق الفعالية في التعليم الجامع . 1

وتطبيقات متنوعة مناسبة للموقف التعليمية وأهدافه، والاحتياجات للطلبة جمع املشاركون على اختيار أدوات أ

حتى يكون هناك فاعلية لألدوات، وتحقق أهدافها على أكمل وجه. يقول أحد املشاركون:" لتحقيق فاعلية لعملية 

جات الطلبة، ناسب احتياالتعليم الالكتروني ال بد أن يكون املعلمين قادرين على التنويع في التطبيقات والبرامج بما ي

 ."بما يضمن تحقيق ألاهداف التعليمية بفعالية التعليم الالكتروني ، واملوقف التعليميوقدراتهم

 : الجامعتوفر بيئة تكنولوجيا الكترونية مناسبة لطلبة التعليم .7

راعي ت امع، لكياتفق املشاركون على أهمية توفير بيئة الكترونية داعمة ومحفزة وداعمة لطلبة التعليم الج

قول يالتعليم الالكتروني لهذه الفئة من الطلبة سهم في تجويد مما ي احتياجات الطلبة اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا،

أحد املشاركين:" حتى تتحقق الفعالية املرجوة ألدوات التعليم الالكتروني يجب أن تتوفر شبكة انترنت منظمة، وبيئة 

ى التواصل والتحفيز املستمر مع الطلبة ". ويضيف مشارك آخر:" توفير بيئة مشجعة تكنولوجية مناسبة وداعمة ويبق

طلبة لالنفس ي والاجتماعي تعزيز اليسهم في  ، ودعم احتياجاتهم الالكترونية،ألاهلمع طلبة من خالل التنسيق لل

 ."الاحتياجات الخاصة

 :طلبة التعليم الجامعأداء جه في تقييم قدرة املعلمين على استخدام أدوات التعليم الالكتروني وبرام .1

 لية تقييم أداء الطلبة وانجازهم،هو عمالالكتروني جمع املشاركون على أن أهم التحديات التي واجهت التعليم أ

معايير فاعلية ألادوات التكنولوجية في التعليم طلبة التعليم الجامع يكمن في مدى قدرة  أهم  اتفقوا على أن لذلك 

اجاتهم ألاداة التي تناسب حاختيار و  ،الطلبة وانجازهمأداء على استخدام أدوات التعليم إلالكتروني في تقييم املعلمين 

وقدراتهم أثناء عملية التقييم. يقول أحد املشاركون بهذا الصدد:" كانت عملية التقييم تشكل تحديا ملعلم التعليم 

 ."يناسب احتياجاتهمبما يلجأ الى تنويع ألادوات الطلبة، فكان نتيجة لذلك  حاجاتالجامع، بسبب تنوع 

اتفق املديرون املشاركون على املعايير السابقة؛ لتقييم فاعلية أدوات التعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعليم 

ع جائحة مالجامع أثناء جائحة كورونا في التعلم عن بعد، ويفسر الباحث اتفاقهم على هذه املعايير واقعيتهم في التعامل 

ال إحقق بين أن الفاعلية ال تتن املعيار ألاول أذا ما ناقشنا هذه املعايير نالحظ إكورونا كونهم كانوا متابعين للمعلمين، و 

واملعيار الثاني أوضح أن الفاعلية مرتبطة بقدرة املعلمين على  ات التعليمية، من خالل التخطيط والتنسيق للقاء

كتروني بشكل صحيح في التعليم الجامع، واملعيار الثالث بين أهمية استخدام ألادوات استخدام أدوات التعليم الال

تخدمة أهمية مالئمة ألاداة التكنولوجية املسبين التكنولوجية املناسبة لطلبة التعليم الجامع وقدراتهم، واملعيار الرابع 

ن ألادوات التكنولوجية املستخدمة جاذبة والخامس وضح أهمية ان تكو  للمحتوى التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وفاعلة للطلبة حتى يستمر الطلبة في اللقاء، واملعيار السادس بين أهمية التنوع في ألادوات التكنولوجيا بما يناسب 

ة الفاعلي تحتية حتى يحقق التعليم الالكتروني بيئة وبنيةركز على أهمية توفر لتعليمي وقدرات الطلبة، والسابع املوقف ا

ي في أدوات التعليم الالكترونتوظيف  لطلبة التعليم الجامع، واملعيار الثامن ربط الفاعلية بمدى قدرة املعلمين على 

 .عملية التقييم، واختيار ألاداة املناسبة لهذه العملية بما يناسب قدرات الطلبة واعاقاتهم
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يم تعليم الالكتروني في تنفيذ سياسة التعلما املعيقات التي واجهت توظيف أدوات ال الثاني: لنتائج السؤا

  الجامع في فلسطين من وجهة نظر مديري املدارس؟

أظهر املشاركون  ؛ها املشاركون وتصنيفها، واتصاال باملعايير التي ذكر املتعلقة بالسؤال الثاني بعد تحليل إلاجابات 

 تنترنإلا تعليم الجامع في التعليم الالكتروني عبر شبكة في املقابلة اجماعا في اجاباتهم على املعيقات التي واجهت معلمي ال

 وهي على النحو آلاتي:

 :وطالب ومنهج ومكان ،معلمغياب البيئة التعليمية املتكاملة بعناصرها الصفية من .8

الحالة الخاصة للطلبة بسبب جائحة كورونا، والانتقال الى التعلم إلالكتروني عن  تراعإذا أن هذه البيئة لم  

هل في التواصل مع الطلبة وفق احتياجاتهم الخاصة املختلفة. حيث هناك تحٍد، وعبء على املعلم، وألا د جعل؛ بع

يقول أحد املشاركين "في الوضع الطبيعي نتعامل مع الطلبة في غرفة مصادر وفق احتياجاتهم وقدراتهم، ولكن خالل 

ل التواصل إللكترو
ِّ
ي هل على حد سواء بسبب البعد املكاني وبالتالمعلمين وألا ني مع الطلبة تحديا للجائحة كورونا شك

 ."عدم القدرة على مراعاة احتياجاتهم، كما لوكان في غرفة مصادر مجهزة ومعدة لهم

 :واعاقاتهم ات طلبة التعليم الجامعجتيااحم الالكتروني يعدم مراعاة تطبيقات وبرامج التعل.2

عداد لها في الجوانب كافة، وهذا ينطبق على رئة، وبالتالي غياب إلا أوضح املشاركون أن جائحة كورونا جائحة طا

يؤكد أحد املشاركين ذلك قائال:" بسبب   .التعليم، وأدوات التعليم الالكتروني، التي لم تراع احتياجات الطلبة كما يجب

جاهي من اللقاءات الو  جائحة كورونا والتي جعلت التعليم عن بعد بمختلف املؤسسات التعليمية حيث انتقل التعليم

في التعليم  teamsو zoom إلى التعلم إلالكتروني عن بعد، حيث تم استخدام ألادوات الالكترونية املتاحة، مثل: تطبيق

والتي لم تراع احتياجات الطلبة بالتعليم الجامع مما جعلها تحد حقيقي للمعلمين، واخصائي التعليم الجامع في القدرة 

 ."هارات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصةتوصيل املعارف وامل

 :غياب ألادوات التكنولوجية املناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.5

أحد املشاركين  ، يوضح"الطلبة، وذويهم في عملية التواصل في التعليم الالكترونيو  املعلمين شكل عبء على

كون غير ، ولكن في فلسطين تكاد تهمحتياجات واعاقاتقائال:" في الدول املتقدمة يتوفر للطلبة أجهزة الكترونية تراعي ا

موجود بسبب ارتفاع ثمنها، مما جعل التعليم الالكتروني عن بعد أكثر صعوبة في تحقيق ألاهداف التعليمية لهذه 

 ."الفئة

 :ضعف الدور الرسمي في توفير البرامج وألادوات الالكترونية املتخصصة واملناسبة للتعليم الجامع .4

وبالتالي كان هناك غياب لرؤية من قبل  ،جائحة كورونا كانت طارئة |نأأحد املشاركين بهذا الصدد:" يقول 

النظام التعليم في التعامل مع العملية التعليمية على وجه العموم، والتعليم الجامع على وجهة الخصوص، مما شكل 

 ."تحديا ملعلمي التعليم الجامع

 :املختلفةلتعليم الجامع في التعامل مع أدوات التعليم الالكتروني ضعف التأهيل ملعلمي وأخصائي ا.3

عداد ملعلمي التعليم الجامع في التعامل كورونا كشفت عن ضعف التأهيل وإلا  أحد املشاركين:" ان جائحة ل يقو  

 ."صوصالعموم، وأدوات التعليم إلالكتروني ببرامجه وأدواته املختلفة على وجه الخ وجهمع التكنولوجيا على 
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مع معلميهم عبر تقنيات التعلم التواصل  فيضعف دور ألاهل في متابعة أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة .1

 :لكترونيإلا

هل كان غير فاعل في التواصل مع املعلمين بهدف ألا  شير الى ذلك أحد املشاركين قائال:" من املؤسف أن دور ي

روني، لكتلوجيا التعليم إلاو قدرة الاهل على التعامل مع تطبيقات تكنعقد اللقاءات التعليمية، ألسباب منها عدم 

باإلضافة تعدد ابناءهم الطلبة وقلة ألاجهزة لديهم مما عكس أولويات لهذه اللقاءات ألبنائهم" ويضيف أخر:" أحيانا 

م من ذوي الاحتياجات اعتبر بعض أولياء ألامور أن اللقاءات الالكترونية مضيعة للوقت وال فائدة منها على أبنائه

 "الخاصة

 :ضعف شبكة الانترنت، وانقطاع الكهرباء خاصة في املناطقة النائية واملهمشة.7

ضعف شبكة الانترنت وانعدامها في بعض املناطق، جعل عملية التواصل "ذلك أحد املشاركين قائال:  إلىوقد أشار 

 ."معيقات لعملية التواصل مع الطلبة الالكتروني أكثر صعوبة" ويضيف أخر:" انقطاع الكهرباء كان

التعليم  يملعلمقيادتهم انعكس سلبا على  ،الالكترونيةمدير املدارس كفايات وضعف  القيادة إلالكترونية، غياب.1

 :أثناء الجائحة الجامع

تعليم لالة من قبل مدير املدارس ملعلمي ايقول أحد املشاركين بهذا الصدد" لم يكن هناك توجيهات ومتابعة فعِّ  

ويؤكد ذلك مشارك اخر قائال:" قلة  ."مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلالكتروني ليات التعاملآالجامع في 

الخبرة إلالكترونية لدى مديري املدارس، وضعف الكفايات الالكترونية التي يمتلكونها، زاد من التحديات في التواصل 

 مع املعلمين والطبة وذويهم".

تفسير ظهور تلك املعيقات في توظيف وتفعيل أدوات التعليم الالكتروني في التعليم الجامع إلى جائحة  يمكن      

(، والاستراتيجية التي تبنتها 1113إلاجراءات التي قامت بها دولة فلسطين منذ العام)  بالرغم من كورونا نفسها، وذلك

(  2115التعليم، وسياسة التعليم الجامع التي تبنتها عام)  ىعل( نحو الانفتاح  2113)  في إعداد وتوجيه املعلمين عام

كان هناك نه الا أوالحق في التعليم للجميع، واملؤشرات التي تناولتها هذه الاستراتيجية نحو التعليم والتعليم لجامع، 

جه و لى ع عليم العامالت غياب في الرؤية والتخطيط الاستراتيجي في التعامل مع هذه الحالة والظروف الطارئة مع طلبة

 .على وجه الخصوصوالتعليم الجامع  ،العموم

 :التوصيات

 :يوص ي الباحث ،بناء على نتائج الدراسة

تدريب معلمي التعليم الجامع على تقنيات التعليم الالكتروني وتطبيقاته، وتأهيلهم بشكل مستمر، ملواكبة ب .1

 .ياسة التعليم الجامعالتطورات العلمية في التعليم الالكتروني بما يخدم س

وف على التعامل مع املعلمين في الظر  ينقادر  واليكون املدارس،ديري القيادية الالكترونية ملكفايات التطوير  .2

 .الطارئة، مثل جائحة كورونا

تدريبهم و وحاجاتهم، توفير ألادوات التكنولوجية والتطبيقات املناسبة لطلبة التعليم الجامع وفق اعاقاتهم،  .8

 .لى استخدامهاع
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يئة بتفعيل الشراكة بين مكونات العملية التعليمية من مدير ومعلم وطلبة وأولياء أمور في سبيل توفير  .4

 .عملية التعليم لطلبة التعليم الجامع تعزز تكنولوجيا داعمة وصديقة، 

 تعليم الجامع.مواءمة املحتوى التعليمي ألدوات التعليم الالكتروني وبرامجه بما يناسب سياسة ال .5

 :قائمة املراجع

 :العربية باللغة املراجع

(. واقع تطبيق منحى التعليم الجامع في مدارس وكالة الغوث في فلسطين في ضوء 2111سلمان، حسين. ) (1

 النموذج املنطقي، دراسة ماجستير منشورة، جامعة بيرزيت، رام هللا فلسطين.

 لبات العصر، إلاسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر.(. إلادارة املدرسية ومتط2117العجمي، محمد. ) (2

(. درجة ممارسة معلمي وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للمنحى الجامع للتعليم 2113العطل، مازن. ) (8

 والتعلم وسبل تطويره. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الاسالمية، غزة، فلسطين. 

 https://cutt.us/qjmvT جديد، موقع بصاير. (. التربية والت2115ماجد الكيالني. ) (4

(. التعليم الجامع والصديق للطفل. رام هللا، 1114منظمة الامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ) (5

 فلسطين.

أنشطة يقودها الطفل في املدارس،  (. دليل2114منظمة الامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسـكو. ) (6

 في املدارس الفلسطينية، رام هللا، فلسطين. 7-1للصفوف من 

(. التعليم الجامع والصديق للطفل. رام هللا، 2117منظمة الامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ) (7

 فلسطين.

 .2121(. التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2121منظمة الامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسـكو. ) (3

(. مبادئ توجيهية بشأن التعليم الجامع، 2111منظمة الامم املتحدة للتربية، والعلم والثقافة اليونسكو. ) (1

 باريس، فرنسا. 

ا ي(. املعلمون والتعليم الجامع املرتكز إلى الاطفال وبيداغوج2112منظمة الامم املتحدة للطفولة اليونيسف. ) (11

 الكتيب الفني. 12-التعليم، ويبينار 

(. توظيف استراتيجية التعليم الجامع لدى مديري مدارس وكالة الغوث 2113مهنا، طارق محمد عبد الرحيم. ) (11

الدولية بمحافظات غزة وعالقته برفع مستوى الكفاءة املهنية للمعلمين، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الاسالمية، 

 فلسطين.، غزة

 (.11-(، فيروس كورونا، )كوفيد2111قع منظمة الصحة العاملية، )مو  (12

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019    

(. مالمح التعليم الجامع والصديق في شخصية الرسول صلى هللا عليه 2118مؤنس، خالد، وجمعة، أمجد. ) (18

التأصيل الاسالمي في علم النفس، قسم علم النفس بكلية التربية في الجامعة وسلم. ورقة عمل مقدمة لليوم الدراس ي 

 الاسالمية وقسم علم النفس بكلية التربية في جامعة الاقص ى، غزة، فلسطين.

https://cutt.us/qjmvT
https://cutt.us/qjmvT


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 33 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 (. سياسة التعليم الجامع في فلسطين، فلسطين.2115وزارة التربية والتعليم العالي. ) (14

 الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في فلسطين، فلسطين. (.2117وزارة التربية والتعليم العالي. ) (15

(. سياسة التعليم الجامع.  2118م املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ألادنى. )موكالة ألا  (16

 .6/6/2121تاريخ الاطالع  :policy-//www.unrwa.org/ar/resources/strategyhttpsألاونروا. الرابط الالكتروني 

سياسة التعليم  ص(. ملخ2118)ألادنى. مم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق وكالة ألا  (17

 .الجامع، فلسطين

:املراجع ياللغة ألاجنبية  

18) Aljaser, A. M. .(2019). The effectiveness of e-learning environment in developing Academic 

achievement and the attitude to learn English among primary students. Turkish Online Journal of Distance 

Education-TOJDE, 20(2), 176-194. 

19) Bashir, K. . (2019). Modeling E-learning interactivity, learner satisfaction and continuance 

Learning Intention in Ugandan higher Learning institutions. International Journal of Education and 

Development using Information and Communication Technology. 

20) Basilaia, G., &Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-

2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), em0060. 

https://doi.org/10.29333/pr/7937 Retrieved, 27/5/2020 
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https://www.britannica.com/topic/distance-learning 
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Teachers,” Odense : European Agency for Development in Spécial Needs Education, (2012). 
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 فلسطين في العليا ألاساسية املرحلة طلبة لدى الرقمية املواطنة بقيم الوعي

 in Students Stage Basic upper among Values Citizenship Digital of Awareness The

Palestine 
 فلسطين /الوطنية النجاح جامعة /يالغن عبد نزار  العزيز  عبد أ.

Abdel Aziz Nizar Abdel Ghani/An-Najah National University / Palestine 

 فلسطين /الوطنية النجاح جامعة /خريشه سهيل أشرفأ.

Ashraf Suhail Khreisheh/ An-Najah National University / Palestine  

  فلسطين/الوطنية النجاح جامعة /كميل محمود زينب.أ

Zeinab Mahmoud Kamil/An-Najah National University / Palestine 

 فلسطين /الوطنية النجاح جامعة /الشمالي أحمد دمحمو  د.

Dr-Mahmoud Ahmad Alshamali/ An-Najah National University / Palestine 

 الدراسة: ملخص

 في تخدماســـ فلســطين، في العليا ألاســاســية املرحلة طلبة لدى ةالرقمي املواطنة بقيم الوعي درجة لىع التعرف إلى الدراســة هدفت

 داةألا  وثبات صـــدق من التحقق تم الرقمية. املواطنة بقيم الوعي درجة حول  اســـتبانة من الدراســـة أداة وتمثلت الوصـــفي، املنهج الدراســـة

 برنامج اســـــتخدام تم وقد الطبقية. العشـــــوائية ةبالطريق اختيارهم تم وطالبة، طالب (812) من الدراســـــة عينة وتألفت املناســـــبة، بالطرق 

(spss)  .لتحليل البيانات 

 الوعي درجة في إحصــــــــــــائيا دالة فروق وجود وعدم عالية، بدرجة الرقمية املواطنة بقيم الوعي توافر  إلى الدراســـــــــــة نتائج وأشـــــــــــارت

 إلانترنت، يف واملهارة واملعرفة والتقدير، رقمي، جهاز  وامتالك الدراســـــــــــ ي، والصـــــــــــف الجنس، ملتغير  تعزى  الطلبة لدى الرقمية املواطنة بقيم

 العمل حو ن والتوجه إلانترنت عبر  املمارســـــــــة مرحلة إلى الرقمية املواطنة بمفهوم الوعي مرحلة من باالنتقال يوصـــــــــ ى النتائج هذه ضـــــــــوء وفي

 الوطنية. بالقضايا والارتباط الانتماء ويعزز  السلوك وينمي املعرفة يثري  الذي املنتج الفاعل

 عليا. أساسية مرحلة تدريس، الرقمية، املواطنة قيم املفتاحية: الكلمات

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the awareness of digital citizenship values among the Upper Basic stage 

school students in Palestine. The study relied on the descriptive approach. The study sample consisted of (392) students, 

which were randomly selected. After the verification of the validity and reliability of the study, data collection and analysis of 

appropriate statistical methods using the program (spss), the study found that there was no statistical difference in the degree 

of awareness of digital citizenship values among the Upper Basic Stage students, due to changes in gender, classroom online 

skills and appreciation. Given these results, the transition from the stage of mere awareness of the concept of digital 

citizenship to it online and directing it towards the effective and productive work, that enriches the knowledge and enhances 

the belonging and the linkage with national issues. 

.Stage Basic Upper Teaching, ,Values Citizenship Digital Keywords: 
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 :وأهميتها الدراسة خلفية

 اليومية لحياةا نمط في تغيير  إلى يؤدي مما الحديثة والتقنيات العلمية والاكتشافات الحياتية املشكالت تتراكم 

  التكيف تحقيق إلى تسعى التي وأهدافها املختلفة، املجاالت في أدواتها واستخدام التقنيات تنوع عن الناجم
ً
 محليا

 
ً
، واقليميا

ً
  أضحت التي التربية ومتطلبات يتناغم شكلب وعامليا

ً
  محورا

ً
  أساسيا

ً
 صالحةال واملواطنة التربية ومؤثرا

  .(2117)طوالبة،
ً
 ةاملواطن وهو  أال  والتعليم التربية حقل في حديث مفهوم إلى أدت التي الرقمية، التربية وخصوصا

 التزام هيف وبالتالي الرقمية، املواطنة من بيرةك درجة على مواطنين إلعداد استراتيجي وطني خيار  باعتبارها الرقمية،

 سلوك بةبمثا لديه الرقمية املواطنة تصبح حيث ومجتمعه، وطنه تجاه السوي  إلانسان ومبادئ قيم على مبني عقائدي

 وغيرها ةتعليمي اقتصادية، سياسية، اجتماعية، املختلفة، حياته شؤون في يومية ممارسة شكل على ويترجم شخص ي،

 .(2117 وشعث، ي )املصر 

 لألفراد، اليومية الحياة مظاهر  حدىإ باعتباره العالم في كبيرة بأهمية الكبير  الانتشار  بعد إلانترنت حظي لقد

 التعامل يفيةبك الطلبة توعية استدعى الذي ألامر  استخدامه؛ على املترتبة واملخاطر  العديدة إلايجابية آلاثار  من وبالرغم

 .(2113 ،وآخرون )السليحات الرقمية املواطنة مفهوم باالهتمام حظيت التي يماملفاه أهم من ولعل معها

 طيرتب مواطن إال  هو  ما اليوم فالفرد فيه، نعيش الذي الرقمي ربالعص الرقمية املواطنة مفهوم اقترن  لقد

 لرقميا العالم في املواطنة صفة يمنحه مما الرقمي السلوك يسلك الفرد من يجعل مما ودولي، يوإقليم محلي بسياق

 .(2113 )القحطاني،

 وألامنة ناسبةامل بالطرق  التكنولوجية الوسائل توظيف كيفية وتعليمه الناش ئ إعداد في تهتم الرقمية فاملواطنة

 وسائلال هذه استخدام عند إلايجابي السلوك بمعايير  الالتزام على الطلبة تدريب خالل من املنفعة، له تجلب التي

 بعطا السياق هذا ضمن الرقمية املواطنة مفهوم يأخذ حيث التعليمي، أو  الاجتماعي الصعيد لىع التواصل ألغراض

 رقمي،ال للمحتوى  الناقد التفكير  ومهارات التكنولوجية، الوسائل توظيف مهارات الطلبة كسابإ خالل من تعليمي

 .(2117 )الصمادي، الاجتماعية املهارات عن فضال 

 :الرقمية املواطنة

 تخداماس على واملشرفون  واملربون  واملعلمون  آلاباء يحتاج التي وألاساليب والبرامج واملبادئ ألافكار  مجموعة

   .(2116 )املالح، عموما التكنولوجيا ومستخدمو  والطالب ألابناء توجيه يستطيعوا حتى يعرفوها أن التكنولوجيا

 من والحماية للتكنولوجيا، والتقويم ثلمألا  الاستخدام حول  ومبادئ وأفكار  ومعايير  قواعد مجموعة وهي 

 مواطن لجأ من الرقمية التعامالت في الرديئة السلوكيات عن والابتعاد السليمة السلوكيات بتشجيع وذلك طرها،اخم

 على القدرة في املسؤولية واملعلمين باءآلا  يحمل منهج الرقمية فاملواطنة تقدمه، جلأ من ويجتهد وطنه يحب رقمي

 نم صبحأ نهأ حيث طفال،وألا  املراهقين لحماية املثالية الطرق  يجادإ إلى وتسعى الضخم، التحدي هذا مع التعامل

 سعد، بن) النقال الهاتف وشاشة إلانترنت شبكة على واملراهقين طفالألا  هؤالء عليه يطلع فيما التحكم املستحيل

2114). 
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 :الرقمي املواطن

 هولةس في معا آن في الكامنة والفوائد املخاطر  ويدرك وفاعلية، بنظام إلانترنت استخدم على القادر  املواطن 

  مواطنا الفرد ويصنف املعلومات، إلى الوصول 
ً
 عرفةم ويملك الحاسوب، استخدام مهارات من متمكنا يكون  عندما رقميا

  .(2113 )القحطاني، الذكية والهواتف الحواسيب عبر  إليها الدخول  ويستطيع باإلنترنت،

 املجتمعاتو  الثقافات واحترام الفكرية، باألمانة الالتزام الرقمي: املواطن في توافرها يجب التي واصفاتامل ومن

 لوجيا،التكنو  استخدام في يقضيه الذي الوقت وادارة الشخصية، املعلومات على واملحافظة الافتراضية، البيئة في

  .(2117 ،)املالح إلانترنت عبر  التسلط ضد والوقوف ’طالوسائ عبر  تنتشر  التي الفاسدة املعتقدات من نفسه وحماية

 :الرقمية املواطنة مفهوم تنمية مراحل

 آلاتي: الترتيب حسب مراحل أربع في الطلبة لدى الرقمية املواطنة مفهوم تنمية عملية تتمثل

 :التكنولوجية. بالوسائط مثقفين ليصبحوا يساعدهم بما الطلبة تزويد تعني الوعي  

 والاكتشاف. املخاطرة على يشجع مناخ في التكنولوجيا توظيف على القدرة املوجهة: املمارسة  

 :واملدرسة. البيت من كل في التكنولوجيا توظيف كيفية حول  إيجابية نماذج تقديم النمذجة  

 املتعلمين منح على تؤكد السلوك: وتحليل الراجعة التغذية  
ً
 داخل رقميةال للتقنيات توظيفهم ملناقشة فرصا

 (.2117 )طوالبة، الصفية الغرف

 الاتصاالتو الرقمية، املعايير  وهي واملعايير: ألابعاد من مجموعة في تتمثل أنها على الرقمية للمواطنة النظر  ويمكن

 مارساتامل عن واملسؤولية إلالكترونية، والتجارة الرقمي، والوصول  التكنولوجيا، بتدريس الخاص والتعليم الرقمية،

 .(2113 ،وآخرون )السليحات الرقمية والسالمة لحقوق وا الرقمية،

 ينالقوان والتزام احترام ضمان الرقمية، للعوالم الالئق الاستخدام ضمان الرقمية: املواطنة مكونات أبرز  منو

 على حفاظال ضمان التكنولوجيا، توظيف كيفية معرفة بها، والالتزام الرقمية والحقوق  باملسؤوليات إلاملام الرقمية،

  .(2117 ،التويجري ) الرقمية للعوالم الالئق الاستخدام ضمان الرقمي، ألامن

 ناملعلمي تساعد وهي خاطئ، هو  وما صحيح هو  ما إدراك في تساعد أداة كونها في الرقمية املواطنة أهمية تكمن

 تصير  يك قصوى  رورةض فثمة لذا الحياة؛ في حقيقية بمواقف مرتبطة ومناقشات حوارات في الطلبة مع الاشتراك على

 يكتسبها لتيا والعادات والقيم املستقبل، رجال هم اليوم فطلبة املعلمين، تنمية وبرامج الدراسية املناهج في ألاولوية لها

  .(2117 )شقورة، الكبر  في معه تستمر  الصغر  في الفرد

 يةالرقم الاتصاالت لرقمية،ا التجارة الرقمية، الحقوق  هي: املحاور  من مجموعة في الرقمية املواطنة تتمثل

 القوانين اءات،وإلاجر  للسلوك الرقمية املعايير  الرقمية، اللياقة إلالكترونية، ألامية محو  للمعلومات، الالكتروني والتبادل

 البدنيةو  النفسية الصحة والحريات، الرقمية واملسؤوليات الحقوق  وألاعمال، ألافعال على الرقمية واملسؤولية الرقمية

 جراءات.إ من عليها يترتب وما الذاتية والحماية الرقمي منألا  ،الرقمية التكنولوجيا عالم في الرقمية المةوالس
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 :الرقمية املواطنة مبررات

 (2117) التويجري  وضحها كما وألاسباب املبررات من الكثير  قادتها ملحة ضرورة إلى الرقمية املواطنة تحولت

 الوسائل تأصبح والتعليم، الرقمية املواطنة بين ما القوي  الترابط الحديثة، الاتصال وسائل على الكبير  إلاقبال هي:و 

 حياتهم. أمور  بها يسيرون املجتمع، أفراد جميع متناول  في الحديثة التكنولوجية

 :الرقمية املواطنة وتحديات قيود

 ويمكن (2115) الكوت إليها أشار  كما والتطبيق، املمارسة صعيد على عديدة تحديات الرقمية املواطنة تواجه

 :إلى تقسيمها

:
ً
 مالعال أن حيث ألافراد، بين والحضارية الثقافية العادات الختالف نتيجة ظهرت وثقافية، معنوية تحديات أوال

 الكبت القت التي تلك خاصة ذاتها، عن والتعبير  الانتشار  على قادرة كامنة فرعية هوايات ظهور  في ساهم الافتراض ي

  الثقافي. الفضاء على تسيطر  التي حكوماتها من لحرمانوا والقمع

:
ً
 يسمى ماو  انتشارها، ومدى الحديثة املعلومات لوسائل الالزمة التحتية البيئة بتوفير  ترتبط ،مالية تحديات ثانيا

 .الهاالستعم فرادألا  الستقطاب الالزمة التحتية للبنية تفتقر  العالم دول  معظم أن حيث إلالكترونية، بالجاهزية

 :والتعليم الرقمية املواطنة

 مالمح يير تغ في الرقمية الثورة عملت حيث والتعلم؛ التعليم بمنظومة قوية عالقة له الرقمية املواطنة مفهوم إن

 إلى يديةالتقل املدرسية البيئة من التحول  بدأ حيث التعليمية؛ العملية مالمح من تغير  بدأت وقد الحياتية، ألانشطة

 يتم أنشطة ىإل الحياتية ألانشطة سيحول  الذي الرقمي العصر  مدرسة ستكون  الافتراضية فاملدرسة تراضية،الاف البيئة

 أدى مما ارساملد في أثر  الافتراضية البيئة نحو  التوجه أن كما افتراضية. فراغات في إلانترنت خالل من وتناولها إنجازها

  .(2117 شمس، )بن الرقمية للثورة مصاحبة غييراتت حدوث إلى

 :السابقة الدراسات 

 :آلاتية أهمها من الرقمية املواطنة العالقة ذات الدراسات من مجموعة توجد

 لالتواص شبكات مستخدمي لدى الرقمية باملواطنة الوعي مستويات تقص ي إلى هدفت التي (:2281) مهدي دراسة 

 من وطالبة طالب 711 من تكونت عينة لىع الوصفي املنهج الباحث واستخدم ألاقص ى، جامعة طلبة من الاجتماعي

 أهداف ولتحقيق الاجتماعية، املواقع شبكات على حساب ولديهم سنة 22 إلى 13 بين أعمارهم تتراوح ألاقص ى، جامعة

 أي (%76,13) وصل عام بشكل الرقمية باملواطنة الوعي مستوى  أن النتائج وأظهرت .الاستبيان استخدام تم الدراسة

 بكاتش مستخدمي لدى ألابعاد بعض في الرقمية املواطنة بمؤشرات الوعي مستوى  في اختالف وجد ماك املتوسط، فوق 

 ترنت،إلان في واملهارة املعرفة مستوى  الطالب، جنس املستخدمة، الاجتماعية الشبكة باختالف الاجتماعي التواصل

  إلانترنت. مع التعامل تقبل ومستوى 

 مرحلة طلبة لدى الرقمية املواطنة بمفهوم الوعي درجة ىعل التعرف إلى فتهد :(2281) وآخرون السليحات دراسة

 وتم ستبيانالا  استخدام تم كما الوصفي، املنهج استخدام تم ألاردنية. بالجامعة التربوية العلوم كلية في البكالوريوس

 الدراسة توصلت وقد يانات.الب لجمع وطالبة طالب (281) وبلغت الجامعة طلبة من عشوائية طبقية عينة على توزيعه
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، كان الرقمية املواطنة بمفهوم الطلبة وعي أن إلى
ً
 بر ع الغرباء مع التحدث عدم أهمية يدركون  الطلبة نأو  متوسطا

  مستوى  يمتلكون  إلانترنت، عبر  لهم الاساءة يحاول  من كل مع التعامل على القدرة ولديهم إلانترنت،
ً
 يثح من جيدا

  وأظهرت ترنت،إلان مجتمع في املشاركة
ً
 اطنةو امل ملفهوم الطلبة لتقديرات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ايضا

 والعمر. إلانترنت استخدام ودرجة السكن ومكان الجنس ملتغير  تعزى  الرقمية

 ا،ركيت في الرقمية باملواطنة املتعلقة الجامعيين الطالب وممارسات أفكار  فحص إلى هدفت :(,Kara 2018) كارا دراسة

 أدوات استخدام تم وقد وطالبة. طالب 485 من تكونت عينة على تطبيقه تم حيث الوصفي: املنهج استخدام تم

 الانشطة في الانخراط يفضلون  ال  الجامعة طالب أن النتائج تحليل وأظهرت والاستبانة. املقابلة، في تمثلت التي الدراسة

  وذلك السياسية،
ً
 كثر أ الذكور  الجامعة طالب وأن بالراحة، الشعور  وعدم ستقبلية،امل حياتهم على التأثير  من خوفا

 إلانترنت. على السياسية الناحية من إلاناث من ناشطا

 السعودية، في الرقمية املواطنة نحو  القصيم جامعة طلبة تصورات معرفة إلى هدفت :(2287) الصمادي دراسة

 باستخدام القصيم، جامعة في وطالبة طالب (748) من بسيطة عشوائية عينة وطبق الوصفي، املنهج استخدم

 وسبل ةالرقمي املواطنة نحو  القصيم جامعة طلبة تصورات أن إلى النتائج أشارت وقد البيانات. لجمع كأداة الاستبيان

 كليةال ملتغير  تعزى  إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم متوسطة، بدرجة جاءت التعليمية املؤسسات في تفعيلها

  اليومي. الاستخدام ساعات لعدد تعزى  إحصائية داللة ذات فروق ووجود الجنس، ومتغير 

 جامعة طلبة من عينة لدى الرقمية املواطنة مستوى  تقدير  لىع التعرف إلى هدفت (:2287) وشعث املصري  دراسة

  دال فرق  هناك كان إذا عما والكشف فلسطين،
ً
 لجنس.ا ملتغير  تعزى  العينة أفراد تقدير  درجات متوسطات بين إحصائيا

  (811من) العينة تكونت حيث الوصفي، املنهج الدراسة أتبعت
ً
 (63) من مكونة استبانة عليهم طبقت وطالبة، طالبا

 العينة أفراد لدى الرقمية املواطنة ملستوى  الكلية التقدير  درجة أن النتائج وأظهرت مجاالت، (1) على موزعة فقرة

  دال فرق  وجود عدم أظهرت كما (،%71 .18) نسبي بوزن كانت
ً
 الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائيا

  الجنس. ملتغير  تعزى 

 العصر، هذا في إليها الحاجة ومدى الرقمية املواطنة مفهوم توضيح إلى هدفت :(2284) والدسوقي املسلماني دراسة

  ناتالبيا لجميع انياستب استخدام تم كما الوصفي، املنهج استخدام وتم
ً
 تعليمال طالب اتجاه عن للكشف تمهيدا

 نتائج وأشارت وطالبة. طالب (811) على الدراسة عينة اشتملت الرقمية. التكنولوجيا توظيف نحو  مصر  في الثانوي 

  أنواعها، بمختلف الرقمية التكنولوجيا استخدام نحو  الطلبة توجه زيارة على التأكيد إلى الدراسة
ً
 دمع عن فضال

  التكنولوجيا. باستخدام املرتبط واملقبول  الصحيح السلوك ايير بمع إملامهم

 :الدراسة مشكلة

 لتفاعلا هذا أن وخاصة دائم، وشبه عام بشكل الرقمية وألاجهزة العنكبوتية الشبكة مع الطلبة لتفاعل نتيجة

 الجيل على إيجابية أم كانت سلبية التفاعل هذا انعكاسات دراسة يستوجب الذي ألامر  كاف؛ بوعي مقترن  غير  يكون  قد

  لديه القيم منظومة في الشاب
ً
 تحملب املتعلقة القيم في ملحوظ بشكل تبدو  التي الرقمية املواطنة قيم وخصوصا

 اهمالهم لىإ أدى ما إلانترنت؛ على عديدة لساعات والجلوس الانشغال بسبب وذلك ألايام، مع تفقد باتت التي املسؤولية

 بنو  هااكتسب التي القيم سببه يكون  قد وهذا الناس، بين الحوار  لغة وغياب العنف نتشار وا ،مسؤولياتهم من للعديد
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 أجل من اءبنوألا  ألاهل بين التفاعل وقلة لفة،مخت وأمم لشعوب ثقافات مع إلانترنت شبكات عبر  التواصل في البشر 

 ةاملواطن بقيم الوعي حول  تتمحور  دراسة اجراء يستوجب سبق مما املناسبة. الاجتماعية القيم واكسابهم ارشادهم

  فلسطين. في الطلبة لدى الرقمية

 :الدراسة أسئلة

 ية:تآلا ألاسئلة عن إلاجابة إلى الدراسة تسعى

 جنين؟ محافظة في العليا الاساسية املرحلة طلبة لدى الرقمية املواطنة بقيم الوعي درجة ما 

 الب،الط جنس باختالف العليا ألاساسية املرحلة طلبة لدى الرقمية املواطنة بقيم الوعي درجة تختلف هل 

 باإلنترنت؟ واملهارة املعرفة التقدير، رقمي، جهاز  امتالك يدرس، الذي الصف

 :الدراسة فرضيات

 :آلاتية كما الدراسة أسئلة مع لتتوافق الصفرية الفرضيات صياغة تم

 دال فرق  وجدي ال  
ً
 ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة متوسط بين (0.05α=) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  الجنس. ملتغير  يعزى  الرقمية املواطنة لقيم العليا

  دال فرق  يوجد ال  
ً
 ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة متوسط بين (0.05α=) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  الدراس ي. الصف ملتغير  يعزى  الرقمية املواطنة لقيم العليا

  دال فرق  يوجد ال  
ً
 ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة متوسط بين (0.05α=) الداللة مستوى  ندع إحصائيا

 رقمي. جهاز  امتالك ملتغير  يعزى  الرقمية املواطنة لقيم العليا

  دال فرق  يوجد ال  
ً
 ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة متوسط بين (0.05α=) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  التقدير. غير ملت يعزى  الرقمية املواطنة لقيم العليا

  دال فرق  يوجد ال  
ً
 ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة متوسط بين (0.05α=) الداللة مستوى  عند إحصائيا

  باإلنترنت. واملهارة املعرفة ملتغير  يعزى  الرقمية املواطنة لقيم العليا

 :الدراسة أهداف

 رجةد معرفةو  الرقمية املواطنة بقيم العليا ألاساسية املرحلة طلبة وعي درجة عن الكشف إلى الدراسة هدفت

  الديموغرافية. العوامل بعض باختالف الوعي اختالف

 :الدراسة أهمية

 نيمك أداة توفر  أنها كما الرقمية، املواطنة قيم مفهوم حول  نظري  إطار  توفر  أنها في الدراسة أهمية تتمثل 

 اسةالدر  هذه ترشد وقد الرقمية، املواطنة قيم موضوع في والباحثين املهتمين قبل من عليها والاطالع استخدامها

 مختلفة. متغيرات ضوء في الرقمية املواطنة قيم تقص ي إلى الباحثين
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 :الدراسة مصطلحات

 على درتهق تعكس والتي الرقمية التقنيات مع تعامله أثناء املواطن يتبناها التي القيم مجموعة :الرقمية املواطنة قيم

 تنوعةامل وسائطها مع تعامله أثناء الذاتية بالرقابة وتلزمه الرقمية، والتقنيات املصادر  مع تعامله مسؤولية تحمل

  (.2117 )طوالبة،

 ضمن ها،ب يلتزم التي املجتمع أفراد من غيره مع وعالقاته ووطنه نفسه اتجاه الفرد واجبات أنهاب إجرائيا وتعرف

 في تحدديها يتم والتي الاجتماعي، التواصل مواقع تخداماس خالل من الحقوق  هذه على التعدي وعدم معينة حدود

  البحث. لهذا املعد الاستبيان فقرات على الطلبة استجابات ءضو

  :منهج الدراسة

 م املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة وأغراضها. ااستخدتم 

 :مجتمع وعينة الدراسة

-2113(فلسطين خالل العام -لة ألاساسية العليا في محافظة جنينبجميع طالب املرحالدراسة تمثل مجتمع  

( طالب وطالبة موزعة 812( طالب وطالبة. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )7111(، وقد بلغ عددهم )2111

 (11ة، جدول )حسب متغيرات الدراسة املستقل

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها املستقلة: (28جدول ) 

 املئوية النسبة العدد فئات املتغير غيراملت

 الجنس

 7 .21% 85 ذكر

 3 .78% 307 أنثى

 0 .100 812 املجموع

 الصف

 9 .34% 137 التاسع

 1 .65% 255 العاشر

 0 .100 812 املجموع

 امتالك جهاز رقمي

 8 .77% 305 نعم

 2 .22% 87 ال

 0 .100 812 املجموع

 التقدير

 5 .24% 96 جيد

 5 .38% 151 جدا جيد

 0 .37% 145 ممتاز

 0 .100 812 املجموع

ارة هاملعرفة وامل

 باإلنترنت

 5 .24% 96 عالي

 5 .38% 151 متوسط

 0 .37% 145 منخفض

 0 .100 812 املجموع
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 :أداة الدراسة

( فقرة 87تألفت من ) ،ان لقياس درجة الوعي بقيم املواطنة الرقميةيلتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استب 

فقرات،  11فقرات، الوعي الاجتماعي  1فقرات، الوعي ألاخالقي  3الوعي التكنولوجي )موزعة على أربعة مجاالت كما يلي: 

 .(فقرات 11الوعي التجاري 

 :ةألاداصدق 

ي فلتحقق من صدقها بعرضها على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في التربية وإلادارة اتم  

 وقد حصلت على موافقتهم بدرجة كبيرة.، الجامعات الفلسطينية

 :ثبات ألاداة

( وقد بلغ املعامل alpha Cronbach’sتم حساب معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا )

 وهي درجة مناسبة وتعبر عن ثبات قياس درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية. (1.31)الكلي 

 :ت الدراسة املستقلة والتابعةمتغيرا

 ،
ً
املستقلة: الجنس: )ذكر، أنثى(، الصف: )التاسع، العاشر(، امتالك جهاز رقمي: )نعم، ال(، التقدير: )جيد، جيد جدا

 .التابعة: درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية ممتاز(، املعرفة واملهارة  باإلنترنت: )عالي، متوسط، منخفض(

 :شتهاومناق النتائـــــج

 لتسلسل أسئلتها وفرضياتها.  
ً
 تم ترتيب النتائج ومناقشتها وفقا

ولإلجابة عن السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية على الدرجة الكلية لألداة، ولكل 

الت الدراسة جدول مجال من مجاالت الوعي بقيم املواطنة الرقمية لدى طلبة املرحلة ألاساسية العليا لفقرات مجا

(12.) 

(: املتوسطات الحسابّية والانحرافات املعيارّية والنسب املئوية ملجاالت الوعي بقيم املواطنة الرقمية 22جدول )ال

 حسب املتوسط الحسابي.
ً
 على أداة الدراسة مرتبة تنازليا

قم
لر

ا
ب 

رتي
الت

 

 املجال
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 النسبة املئوية

ة درج

 إلاجابة

 عالية %7 .81 57 .0 08 .4 الوعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية للبعد التكنولوجي 8  .8

 عالية %9 .77 73 .0 89 .3 الوعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية للبعد ألاخالقي 2  .2

 عالية %8 .75 75 .0 79 .3 الوعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية للبعد الاجتماعي 5  .5

 عالية %4 .74 62 .0 72 .3 وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية للبعد التجاري ال 4  .4

 عالية %5 .77 48 .0 87 .3 الدرجة الكلية ملجاالت الوعي بقيم املواطنة الرقمية

 

( بانحراف معياري 8.37( أن الدرجة الكلية ملجاالت الوعي بقيم املواطنة الرقمية قد بلغت )12يظهر في جدول )

( وهذا يدل على أن درجة الوعي بقيم املواطنة كانت عالية من وجهات نظر عينة الدراسة، في حين تراوحت 1.43)قدره 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 43 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

(، لنفس 1.75-1.57) تنحرافات معيارية تراوحا(، و 4.13 -8.72) املتوسطات الحسابية الستجاباتهم على املجاالت ما بين

نة كانت متوافرة بدرجة كبيرة لدى عينة الدراسة في كل املجاالت املجاالت وهذا يشير إلى أن درجة الوعي بقيم املواط

 كما في الجدول أعاله )البعد التكنولوجي، البعد ألاخالقي، البعد الاجتماعي، البعد التجاري(. ويعزى ارتفاع 
ً
مرتبة تنازليا

ياة اقتصادية لفة في جميع جوانب الحدرجة الوعي الكلية بقيم املواطنة إلى الانتشار الواسع للتكنولوجيا وتطبيقاتها املخت

والصراعات، وكونها  تاملشكال وسياسية واجتماعية وتعليمية، وعلى مستوى قضايا الحرب والسالم في ظل عوملة 

 لسعي الطلبة 
ً
، كل ذلك كان مبررا

ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
 في عملية الاتصال والتواصل محليا

ً
 رئيسا

ً
أصبحت تمثل محورا

م املواطنة الرقمية؛ فالطلبة في املرحلة العمرية هذه يكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو الفضول المتالك الوعي بقي

على استخدامها من إيجابيات أو سلبيات، مما يؤدي إلى زيادة درجة  بوما يترتوحب الاستطالع والوعي بالتكنولوجيا 

 للتكيف مع الح
ً
جتمع ياة وحل للمشكالت اليومية التي تواجه الفرد واملوعيهم باملواطنة الرقمية وقيمها التي تمثل متطلبا

 على الصعيد املحلي والاقليمي والدولي.

الوعي بقيم املواطنة في )املجال التكنولوجي( فقد تبين من تحليل البيانات أن درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية 

( مما يدل على أن هناك 4.13للبعد الاخالقي ) على البعد التكنولوجي كانت بدرجة عالية، حيث بلغ املتوسط الحسابي

 وعي من قبل الطلبة بقيم املواطنة الرقمية املتعلقة بالبعد التكنولوجي.

وللكشف عن درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية على فقرات املجال التكنولوجي تم استخرج املتوسطات 

 (.18ملجال جدول )الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات ا

 بقيم الطلبة وعي مجال لفقرات املئوية والنسب املعيارّية والانحرافات الحسابّية املتوسطات :(25) جدول ال

 .التكنولوجي للبعد الرقمية املواطنة

قم
لر

ا
ب 

رتي
الت

 

 التكنولوجي للبعد الرقمية املواطنة بقيم الوعي مجال فقرات
 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 لنسبةا

 املئوية
 إلاجابة درجة

8.  1 
 الاختراق من الرقمية أجهزتي لحماية قوية مرور  كلمة أستخدم

 والتجسس
  عالية 86.5% 0.82 4.32

ً
 جدا

  عالية %86.0 0.85 4.30 املعروفة وغير  موثوقة غير  امللفات أفتح ال  9  .2
ً
 جدا

  عالية %84.9 0.87 4.25 تثبيته قبل برنامج ألي الخصوصية بيانات أقرأ 8  .5
ً
 جدا

 عالية %82.1 1.09 4.10 إلانترنت على الشخصية معلوماتي اعرض ال  5  .4

 عالية %80.8 0.90 4.04 آمن مكان في البيانات من احتياطية بنسخة احتفظ 2  .3

 عالية %79.7 1.14 3.99 الرقمية الاجهزة لحماية الفيروسات مضاد استخدم 4  .1

7.  3 
 الاضرار  حال في سةالحسا الشخصية البيانات استخدام عدم

 العامة ألاجهزة الستخدام
 عالية 78.7% 1.07 3.94

 عالية %78.5 1.00 3.93 إلالكترونية الروابط أستخدم 7  .1

 عالية %77.9 1.10 3.89 خصوصياتي لحماية باستمرار  املرور  كلمات أغير  6  .1

 عالية %81.7 0.57 4.08 التكنولوجي البعد  
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( 4.82-8.31) وسطات الاستجابات على فقرات البعد التكنولوجي قد تراوحت بين( أن درجة مت18يظهر الجدول )

 أجهزتي لحماية قوية مرور  كلمة )أستخدم( الفقرة التي تنص على 4.82) وقد حظيت باملرتبة ألاولى بمتوسط حسابي

 املرور  كلمات )أغير  تنص التي 8.31 حسابي بمتوسط ألاخيرة باملرتبة حظيت بينما والتجسس( الاختراق من الرقمية

 خصوصياتي(. لحماية باستمرار 

تصال تمثل لغة العصر في الا أصبحتكون قيم املواطنة الرقمية  إلىويعزى الترتيب ألاول )للمجال التكنولوجي(  

فراد واملجتمعات وكون التكنولوجيا أصبحت بمثابة الهواء الذي يتنفسه والتواصل في العالم بغض النظر عن طبيعة ألا 

 وسائل التواصل والاجهزة الرقمية في يقظته ونومه. تفارقهفرد في كل لحظة فالفرد لم ال

 ممارسة ون د عليها القائمين يتوانا لم التي التهكير  وبرامج الحسابات سرقة كثرة إلى الفقرات نتيجة عزو  ويمكن

 اياقض من عندهم ما ونشر  محساباته سرقة من إلالكترونية الحسابات أصحاب خوف إلى إضافة السيئ، السلوك هذا

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة  سياسية. او  اجتماعية او  تجارية او  علمية البيانات هذه كانت سواء لديهم بها محتفظ

 ).(2017، ومع دراسة املصري وشعث (2113) دراسة السليحات وآخرون ومع ،(2018)مع دراسة مهدي

قي الذي حصل على املرتبة الثانية، فقد تبين من تحليل البيانات أن الوعي بقيم املواطنة الرقمية للبعد ألاخال

درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية على البعد ألاخالقي كانت بدرجة عالية، حيث بلغ املتوسط الحسابي للبعد الاخالقي 

 خالقي.( مما يدل على أن هناك وعي من قبل الطلبة بقيم املواطنة الرقمية املتعلقة بالبعد الا 8.41)

 وللكشف عن درجة الوعي بقيم املواطنة

ب سالرقمية على فقرات مجال البعد الاخالقي تم استخرج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية والن 

 (.14املئوية لفقرات املجال جدول )

 بقيم الطلبة وعي مجال لفقرات املئوية والنسب املعيارّية والانحرافات الحسابّية املتوسطات (:24) جدول لا

 الاخالقي للبعد الرقمية املواطنة

قم
لر

ا
ب 

رتي
الت

 
 ألاخالقي للبعد الرقمية املواطنة بقيم الوعي مجال فقرات

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 النسبة

 املئوية

 درجة

 إلاجابة

 عالية %80.8 1.19 4.04 أخالقية غير  تصرفات حساباتهم وسرقة آلاخرين تمعلوم اختراق أن أعتقد 1  .8

 عالية %80.3 1.11 4.01 إلالكترونية الجرائم على للمحاسبة قوانين وجود أؤيد 3  .2

 عالية %79.9 1.01 3.99 إلانترنت عبر  وأنشطته تصرفاته عن مسؤول شخص كل أن أعتقد 7  .5

 عالية %79.4 1.05 3.97 ل.التواص وسائل عبر  آلاخرين مع التحدث أريد عندما املناسب الوقت باختيار  أهتم 2  .4

 عالية %79.1 0.91 3.96 الرقمية البيئة في مقاطعتهم وعدم آلاخرين احترام على أحرص 8  .3

 عالية %78.7 1.10 3.93 الرقمي التواصل خالل التعبير  في وحقوقهم وثقافتهم إلانسان حقوق  أحترم 6  .1

 عالية %78.5 1.17 3.92 إلانترنت عبر  باآلخرين والتشهير  التجريح عن أمتنع 4  .7

 عالية %77.2 1.08 3.86 الرقمية البيئة استخدام في التوازن  ضرورة أرى  9  .1

 عالية %76.7 1.22 3.84 الكترونية جرائم املزعجة والرسائل وتهكير  الفيروسات عمل 10  .1

 عالية %68.3 1.27 3.41 الاجتماعي التواصل مواقع على املوجودة آلاخرين وآراء أفكار  وأحترم أتقبل 5  .82

 عالية %77.9 0.73 3.89 ألاخالقي البعد قيم لوعي الكلية الدرجة  
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(. وفيما 4.14- 8.41( أن متوسطات استجابات الطلبة الذين هم أفراد العينة تراوحت بين )14يظهر في الجدول )

( 4.04) ط حسابيسيتعلق باالستجابة على الفقرات املتعلقة بالوعي على البعد الاخالقي فقد حظيت باملرتبة ألاولى بمتو 

 عودي وقد أخالقية( غير  تصرفات حساباتهم وسرقة آلاخرين معلومات اختراق أن )أعتقدوهي الفقرة التي تنص على 

 نم وذلك الاخرين على والتجسس السرقة عدم على تحث التي الطلبة لدى الفكرية والتصورات املفاهيم إلى ذلك

 التي (8.41) حسابي بمتوسط ألاخيرة باملرتبة حظيت بينما الطلبة، لدى الاعماق مفاهيم في املتمثل الاعتقاد منطلق

  ذلك يعود وقد الاجتماعي( التواصل مواقع على املوجودة آلاخرين وآراء أفكار  وأحترم )أتقبل تنص
ً
 القيم إلى أيضا

  .النبوية والسنة الكريم القران يؤكدها والتي يالفلسطين املجتمع في السائدة الاجتماعية

الذي حصل على الترتيب الثالث فقد تبين من تحليل البيانات أن  يللبعد الاجتماعوعي بقيم املواطنة الرقمية ال

 (. 8.71درجة الاستجابة على البعد الاجتماعي كانت بدرجة عالية، حيث بلغ املتوسط الحسابي للبعد الاجتماعي )

جال البعد الاجتماعي تم استخرج املتوسطات وللكشف عن درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية على فقرات م

 .(15الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات املجال جدول )

 بقيم الطلبة وعي مجال لفقرات املئوية والنسب املعيارّية والانحرافات الحسابّية املتوسطات (:23) جدول ال

 الاجتماعي للبعد الرقمية املواطنة

قم
لر

ا
ب 

رتي
الت

 

 الاجتماعي للبعد الرقمية املواطنة بقيم الوعي مجال فقرات
 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 النسبة

 املئوية
 إلاجابة درجة

 عالية %81.7 1.13 4.08 إلانترنت عبر  غرباء مع التحدث عدم أهمية أدرك 8  .8

 اليةع %80.7 1.19 4.03 عالية. مخاطر  يشكل التكنولوجيا باستخدام إلافراط 2  .2

 عالية %78.2 1.20 3.91 إلانترنت. عبر  إزعاجي او  لي إلاساءة يحاول  من كل مع التعامل أستطيع 8  .5

 عالية %78.1 1.09 3.90 املسافات تقريب على الاجتماعي التواصل وسائل تعمل 3  .4

  التكنولوجيا تأثر  1  .3
ً
 عالية %74.7 1.20 3.74 للدروس مذاكرتي على سلبا

1.  4 
 جنسيات من أشخاص على التعرف الاجتماعي واصلالت وسائل تسهل

 مختلفة.
 عالية 74.2% 1.08 3.71

 عالية %74.2 1.13 3.71 واملعتقدات ألافكار  عن التعبير  في الرقمية التكنولوجيا تساهم 1  .7

 عالية %72.8 1.12 3.64 إلانترنت على ومعتقداتي أفكاري  من قريبين اشخاص أجد 5  .1

 عالية %72.8 1.21 3.64 يستخدمها. ملن الاجتماعية العزلة في لرقميةا التكنولوجيا تساهم 7  .1

 عالية %70.9 1.21 3.55 بأسرتي عالقتي من تقلل الرقمية التكنولوجيا 1  .82

 عالية %75.8 0.75 3.79 الاجتماعي البعد قيم لوعي الكلية الدرجة  

اد العينة على فقرات مجال البعد الاجتماعي ( أن متوسطات استجابات الطلبة الذين هم أفر 15يظهر في الجدول )

هي  (4.08)( وفيما يتعلق بفقرات البعد الاجتماعي فقد حظيت باملرتبة ألاولى بمتوسط حسابي 4.08 -3.5تراوحت بين )
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 حسابي طبمتوس ألاخيرة باملرتبة حظيت بينما إلانترنت( عبر  غرباء مع التحدث عدم أهمية )أدركالفقرة التي تنص على 

  بأسرتي. عالقتي من تقلل الرقمية )التكنولوجيا تنص التي (558.)

 التحذيرات كثرة إلى إلانترنت( عبر  غرباء مع التحدث عدم أهمية )أدركويعزى حصول الفقرة التي تنص على  

 رائيليسالا  لالحتالل نخضع فلسطين في اننا حيث غرباء؛ مع والتواصل الاتصال مخاوف من لألبناء باءآلا  يوجهها التي

 خدمة يف والانخراط ومبدأهم وطنهم عن لثنيهم الفلسطيني الشباب عنصر  مع والتواصل الاتصال في يتوانى لم الذي

 رتبةبامل حظيت بينما وجلية، واضحة أصبحت الفلسطيني املجتمع في والشواهد والحاالت والقصص الاحتالل، هذا

 لكل دو يب ما هذا بأسرتي( عالقتي من تقلل الرقمية )التكنولوجيا على تنص التي الفقرة (8.55) حسابي بمتوسط ألاخيرة

 تكنولوجيافال الرقمية باألجهزة الوقت معظم الانشغال بسبب الاختزال من حالة في التقليدية التواصل عمليات ان عيان

  املتقدم العالم قبل من وسياس ي وفكري  اقتصادي غزو  منهجية أصبحت
ً
 ول الد في الشاب الجيل تجاهإ تكنولوجيا

 اايالقض أبسط في حتى التكنولوجي الجانب في املتقدم العالم منافسة ألاقل على بمقدورها ليس التي النامية

  . التكنولوجية

الوعي بقيم املواطنة الرقمية للبعد التجاري، تبين من تحليل البيانات أن درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية 

 ( مما يدل على أن هناك وعي8.72الية، حيث بلغ املتوسط الحسابي للبعد الاخالقي )على البعد التجاري كانت بدرجة ع
ً
 ا

 من قبل الطلبة بقيم املواطنة الرقمية املتعلقة بالبعد التجاري.

وللكشف عن درجة الوعي بقيم املواطنة الرقمية على فقرات مجال البعد التجاري تم استخرج املتوسطات  

 (.16عيارية والنسب املئوية لفقرات املجال جدول )الحسابية والانحرافات امل

 بقيم الطلبة وعي مجال لفقرات املئوية والنسب املعيارّية والانحرافات الحسابّية املتوسطات :(21) جدول ال

 التجاري  للبعد الرقمية املواطنة

قم
لر

ا
ب 

رتي
الت

 

 التجاري  للبعد الرقمية املواطنة بقيم الوعي مجال فقرات
 املتوسط

 ابيالحس

 الانحراف

 املعياري 

 النسبة

 املئوية
 إلاجابة درجة

 عالية %83.2 0.86 4.16 التجاري  املوقع أمان من أتأكد 5  .8

  أقرأ 2  .2
ً
 عالية %78.5 1.16 3.92 مصداقيتها من ألتأكد التجارية املواقع سياسية عن جيدا

 عالية %74.5 1.10 3.73 املعروفة إلالكترونية التجارية املواقع مع التعامل أفضل 1  .5

 عالية %74.4 1.00 3.72 أفضل خيارات تمنحني إلالكترونية التجارة 6  .4

 عالية %73.9 1.05 3.69  أسوقنا في متوفرة غير  بضائع لشراء إلالكترونية التجارة أستخدم 4  .3

 عالية %72.0 1.05 3.60  معقولة أسعار  تمنحني إلالكترونية التجارة 7  .1

 عالية %69.5 1.18 3.48 السوق  إلى الذهاب من أكثر  ونيةإلالكتر التجارة أفضل 3  .7

 عالية %69.5 1.22 3.47  إلانترنت عبر  التسوق  أثناء للغش وتعرضت سبق 8  .1

 عالية %74.4 0.62 3.72 التجاري  البعد  
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 جاري ( أن متوسطات استجابات الطلبة الذين هم أفراد العينة على فقرات مجال البعد الت16يظهر في الجدول )

( الفقرة 4.16( وفيما يتعلق بفقرات البعد التجاري فقد حظيت باملرتبة ألاولى بمتوسط حسابي)4.16-8.47) تراوحت بين

 )سبق تنص التي (8.47) حسابي بمتوسط ألاخيرة باملرتبة حظيت بينما التجاري( املوقع مانأ من )أتأكدالتي تنص على 

  .إلانترنت( عبر  التسوق  أثناء للغش وتعرضت

ري لم أن طلبة العينة في مستوى عم إلىويعزى الترتيب ألاخير ملجال الوعي بقيم املواطنة الرقمية للبعد التجاري 

يمكنهم من الخوض في معترك العالم التجاري سواء التجارة التقليدية او التجارة إلالكترونية بسبب اندماجهم في 

قبل ممارسة التجارة الرقمية ما أدى إلى جعل درجة الوعي بقيم  املؤسسات التعليمية لكي ينهل من العلم واملعرفة

.املواطنة الر 
ً
 قمية للبعد التجاري الاقل وعيا

: نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
ً
 :ثانيا

 ولإلجابة عن هذا السؤال، تم اختبار الفرضيات الصفرية: 

  :نتائج الفرضية الصفرية ألاولى ومناقشتها 

 عند مستوى الداللة )ال يوجد فرق دال إحص
ً
( بين متوسطات درجة وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية α=1.15ائيا

 (.يعزى ملتغير الجنس

 .(17والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار)ت( للعينات املستقلة، جدول )

درجة وعي مستقلتين ل(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين 27جدول )ال

 ملتغير الجنس
ً
 الطلبة بقيم املواطنة الرقمية تبعا

 عند مستوى )
ً
 (1.15* دال إحصائيا

 املجال

 (N=307) إناث (N=85ذكور )
درجات 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 الاجتماعي
3. 921 0. 677 3. 755 0. 772 390 1. 801 0. 073 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 ألاخالقي
3. 924 0. 661 3. 885 0. 753 390 0. 437 0. 662 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التجاري 
3. 702 0. 648 3. 727 0. 609 390 0. 326- 0. 745 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التكنولوجي
4. 102 0. 524 4. 079 0. 582 390 0. 324 0. 746 

 387 .0 094 .0 390 1.431 8.361 1.441 8.112 الدرجة الكلية
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 عند مستوى الداللة )17) يظهر في الجدول 
ً
( بين متوسطات استجابات α=1.15( أنه ال يوجد فرق دال احصائيا

ت تقدير الوعي بقيم املواطنة الرقمية يعزى ملتغير الجنس على جميع مجاالت طلبة املرحلة ألاساسية العليا لدرجا

( وهي قيمة أعلى من قيمة مستوى الداللة 1.837الدراسة وعلى املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة للمجال الكلي )

 ملتغير الجنس. ويعزى ذلك إلى أن الطلبة ذك
ً
 يعيشون املفروض وعليه تقبل الفرضية الصفرية تبعا

ً
 واناثا

ً
في نفس  ورا

الظروف البيئية ويخضعون لنفس املنطلقات الفكرية وما ينبثق عنها، ويتلقون نفس التوعية في ألاسرة واملدرسة 

 واملجتمع. 

أشارت إلى وجود  ي( الت2113اختلفت مع دراسة مهدي )( 2117) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة املصري وشعث

بمؤشرات املواطنة الرقمية في بعض ألابعاد لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي اختالف في مستوى الوعي 

 .باختالف الشبكة الاجتماعية املستخدمة، وجنس الطالب

 :فرضية الصفرية الثانية ومناقشتهانتائج ال

 عند مستوى الداللة )
ً
واطنة الرقمية ( بين متوسطات درجات وعي الطلبة بقيم املα=1.15ال يوجد فرق دال احصائيا

 (.يعزى ملتغير الصف

 (.13ار )ت( للعينات املستقلة، جدول )والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختب

(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين لدرجة وعي 21الجدول)

 ملتغير الصف
ً
 الطلبة بقيم املواطنة الرقمية تبعا

 عند مستوى )
ً
 (1.15* دال إحصائيا

 عند مســـــــــتوى الداللة )13يظهر في جدول )
ً
( بين متوســــــــــطات درجات α=1.15( أنه ال يوجد فرق دال احصـــــــــائيا

وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية يعزى ملتغير الصــــــــــــــف على مجاالت الدراســــــــــــــة وعلى املجال الكلي حيث بلغ مســــــــــــــتوى 

الاملج  

 (N=255العاشر) (N=137التاسع )
درجات 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 الاجتماعي
3. 813 0. 744 3. 779 0. 761 390 0. 424 0. 672 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 خالقيألا 
3. 933 0. 724 3. 872 0. 739 390 0. 784 0. 433 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التجاري 
3. 768 0. 621 3. 697 0. 615 390 1. 081 0. 280 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التكنولوجي
4. 165 0. 527 4. 040 0. 587 390 2. 077 0. 038* 

 153 .0 432 .1 390 475 .0 847 .3 484 .0 920 .3 الدرجة الكلية
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 ملتغير  ،( وهي قيمـة أعلى من القيمــة املفروضــــــــــــــة1.158لـداللــة للمجــال الكلي )ا
ً
وعليــه تقبــل الفرضــــــــــــــيــة الصــــــــــــــفريــة تبعــا

 الصف. 

   :نتائج الفرضية الصفرية الثالثة ومناقشتها

 عند مســـتوى الداللة ))
ً
( بين متوســـطات درجة وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية α=1.15ال يوجد فرق دال احصـــائيا

 (.زى ملتغير امتالك جهاز رقمييع

 (. 11)ت( للعينات املستقلة، جدول ) والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار

(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين لدرجة وعي 21جدول )ال

 ملتغير امتالك جهاز 
ً
 رقمي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية تبعا

 عند مستوى )* 
ً
 (1.15دال إحصائيا

 عند مستوى الداللة )11يظهر في الجدول )
ً
( بين متوسطات α=1.15( السابق أنه ال يوجد فرق دال احصائيا

هاز رقمي تالك جوجهات نظر طلبة املرحلة ألاساسية العليا لدرجات تقدير الوعي بقيم املواطنة الرقمية يعزى ملتغير ام

( وهي قيمة أعلى من 1.515حيث بلغ مستوى الداللة للمجال الكلي ) ،على جميع مجاالت الدراسة وعلى املجال الكلي

 ملتغير امتالك جهاز رقمي.  ،القيمة املفروضة
ً
 وعليه تقبل الفرضية الصفرية تبعا

قي يمتلكون لديهم إملام بالبعد الاجتماعي وألاخالوتعزى النتيجة إلى أن الطلبة ممن كانوا يمتلكون جهاز رقمي أو ال 

والتجاري والتكنولوجي ولديهم درجة وعي عالية بكيفية استخدام هذه ألاجهزة، كما أنهم يدركون املخاطر املهددة بسبب 

 إلافراط باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ويستخدمونها في الوقت املناسب للتحدث مع آلاخرين، كما أنهم يهتمون 

، وعلى منية والتجسسيةباالطالع على املواقع التجارية للتأكد من مصداقيتها، ولديهم جميعا الحرص من الاختراقات ألا 

 .
ً
 وأجهزتهم ثانيا

ً
 استخدام كلمة مرور قوية لحماية أنفسهم أوال

 

 املجال

 (N=87ال) (N=305نعم )
درجات 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

املتوسط  الداللة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 الاجتماعي
3. 782 0. 769 3. 821 0. 704 390 0. 431- 0. 667 

 دتقديرات الطلبة لفقرات البع

 ألاخالقي
3. 865 0. 746 3. 992 0. 683 390 1. 415- 0. 158 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التجاري 
3. 734 0. 624 3. 681 0. 593 390 0. 706 0. 481 

تقديرات الطلبة لفقرات البعد 

 التكنولوجي
4. 075 0. 571 4. 114 0. 566 390 0. 570- 0. 569 

 515 .0 -652 .0 390 453 .0 902 .3 487 .0 864 .3 الدرجة الكلية
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 :ومناقشتهانتائج الفرضية الصفرية الرابعة 

 عند مستوى الداللة )
ً
( بين متوسطات درجات وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية α=1.15)ال يوجد فرق دال احصائيا

 (.يعزى ملتغير التقدير

صحة الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملتوسطات درجة الوعي بقيم  والختبار 

 (.11املواطنة الرقمية تعزى ملتغير التقدير، جدول )

ابية والانحرافات املعيارية للدرجة الكلية ودرجة وعي الطلبة بقيم املواطنة (: املتوسطات الحس82جدول )ال

 متغير التقدير
ً
 الرقمية تبعا

 املعياري  الانحراف الحسابي املتوسط العدد التقدير املحور 

 املواطنة بقيم الوعي درجة

 الرقمية

 .0 484 .3 877 96 جيد

  جيد
ً
 .0 487 .3 887 151 جدا

 .0 470 .3 548 145 ممتاز

 .0 479 .3 872 392 املجموع

 

وجود اختالف في املتوســــطات الحســــابية والانحرافات املعيارية في درجة وعي الطلبة  (11يتضــــح من الجدول )

( والانحراف املعياري 8.37بقيم املواطنة تعزى ملتغير التقدير، إذ بلغ املتوســــط الحســــابي للدرجة الكلية ملســــتوى جيد )

 بلغ املتوسط الحسابي )(، وملس1.43)
ً
( وبلغ متوسط الحسابي للمستوى 1.43( والانحراف املعياري )8.33توى جيد جدا

 (. 1.47( والانحراف املعياري )8.35ممتاز )

ة تم إجراء اختبار تحليل التباين ألاحادي، جدول  ة الصفريِّ  (. 11) والختبار الفرضيِّ

ادي للفروق في متوسطات درجة وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية (: نتائج اختبار تحليل التباين ألاح88) جدول ال

 على املجال الكلي واملجاالت حسب متغير التقدير

 الحرية درجات املربعات مجموع التباين مصدر  املجاالت
 متوسط

 املربعات
 F قيمة

 مستوى 

 الداللة

 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 الاجتماعي

 .0 346 2 .0 691 املجموعات بين

 389 .222 088 املجموعات خالل .0 546 .0 605
571 0. 

 391 .222 779 املجموع

 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 ألاخالقي

 .0 228 2 .0 456 املجموعات بين

 389 .210 21 املجموعات خالل .0 656 .0 422
54 0. 

 391 .210 665 املجموع

 الطلبة تقديرات

 دالبع لفقرات

 التجاري 

 .0 091 2 .0 181 املجموعات بين

 389 .148 845 املجموعات خالل .0 789 .0 237
383 0. 

 391 .149 026 املجموع

 .0 207 2 .0 414 املجموعات بين
635 0. 53 0. 

 .0 326 389 .126 697 املجموعات خالل
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 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 التكنولوجي

 391 .127 111 املجموع

 بقيم الوعي درجة

 الرقمية املواطنة

 .0 043 2 .0 086 املجموعات بين

 389 .89 785 املجموعات خالل .0 83 .0 187
231 0. 

 391 .89 871 املجموع

 

 عند مستوى الداللة )11يظهر في الجدول )
ً
( بين متوسطات درجات α=1.15( أنه ال يوجد فرق دال احصائيا

بلغ مستوى  حيث ،ة بقيم املواطنة الرقمية يعزى ملتغير التقدير على جميع مجاالت الدراسة وعلى املجال الكليوعي الطلب

 ملتغير التقدير.  ،( وهي قيمة أعلى من القيمة املفروضة1.38الداللة للمجال الكلي )
ً
 وعليه تقبل الفرضية الصفرية تبعا

ملهارة واملعرفة باستخدام ألاجهزة إلالكترونية من قبلهم قد شكل وتعزى هذه النتيجة إلى أن الاستخدام آلامن وا

، وبالتالي إن الوعي 
ً
 او تجاريا

ً
 او اخالقيا

ً
 أو تكنولوجيا

ً
لديهم درجة من الوعي في التعامل مع هذه ألاجهزة سواء اجتماعيا

 بقيم املواطنة الرقمية لم يتأثر بتقديرات الطلبة. 

 :ومناقشتها نتائج الفرضية الصفرية الخامسة

 عند مستوى الداللة ))
ً
( بين متوسطات درجات وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية α=1.15ال يوجد فرق دال احصائيا

 (.يعزى ملتغير املعرفة واملهارة باإلنترنت

الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملتوسطات درجة الوعي بقيم  صحة والختبار

 (.12املعرفة واملهارة في إلانترنت جدول ) ملواطنة الرقمية تعزى ملتغيرا

املواطنة  الطلبة بقيموعي  الكلية ودرجةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للدرجة  (:82الجدول )

 واملهارة باإلنترنتتغير املعرفة مل تبعاالرقمية 

 املعياري  رافالانح الحسابي املتوسط العدد املعرفة املحور 

 املواطنة بقيم الوعي درجة

 .0 46 .3 83 204 عالي

 .0 49 .3 90 180 متوسط

 .0 34 .3 98 8 منخفض

 .0 47 .3 87 392 املجموع

 

( أن املتوســــــــطات الحســــــــابية والانحرافات املعيارية للدرجة الكلية ملجال درجة الوعي بقيم 12يظهر في الجدول )

( 8.38غير املعرفــة بمهــارة إلانترنــت، إذ بلغ املتوســــــــــــــط الحســـــــــــــــابي للــدرجــة الكليــة ملســــــــــــــتوى عــالي )املواطنــة التي تعزى ملت

( أما مســـتوى 1.41( والانحراف املعياري )8.11(، وملســـتوى متوســـط بلغ املتوســـط الحســـابي )1.46والانحراف املعياري )

  (.1.84( والانحراف املعياري )8.13الحسابي ) متوسطةمنخفض فقد بلغ 
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ة تم إجراء اختبار تحليل التباين ألاحادي، جدول )ولل ة الصفريِّ  (. 18تأكد من صدق الفرضيِّ

للفروق في متوسطات درجة وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية (: نتائج اختبار تحليل التباين ألاحادي 85جدول )لا

تتغير املعرفة واملهارة باإلنترنمل تبعاعلى املجال الكلي واملجاالت الاخرى   

 التباين مصدر  املجاالت
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 املربعات
 F قيمة

 مستوى 

 الداللة

 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 الاجتماعي

 .0 748 2 .1 496 املجموعات بين

 389 .221 282 املجموعات خالل .0 27 .1 315
569 0. 

 391 .222 779 املجموع

 الطلبة تقديرات

 يألاخالق البعد تلفقرا

 .0 438 2 .0 876 املجموعات بين

 389 .209 79 املجموعات خالل .0 445 .0 812
539 0. 

 391 .210 665 املجموع

 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 التجاري 

 .0 261 2 .0 522 املجموعات بين

 389 .148 505 املجموعات خالل .0 506 .0 683
382 0. 

 391 49.1 026 املجموع

 الطلبة تقديرات

 البعد لفقرات

 التكنولوجي

 .0 525 2 .1 05 املجموعات بين

 389 .126 061 املجموعات خالل .0 199 .1 62
324 0. 

 391 .127 111 املجموع

 بقيم الوعي درجة

 الرقمية املواطنة

 .0 312 2 .0 623 املجموعات بين

 389 .89 248 املجموعات خالل .0 258 .1 359
229 0. 

 391 .89 871 املجموع

 عند مستوى )
ً
(2.23* دال إحصائيا  

 عند مستوى الداللة )18يتضح من جدول )
ً
( بين متوسطات وجهات α=1.15( أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا

اإلنترنت على ر املعرفة واملهارة بنظر طلبة املرحلة ألاساسية العليا لدرجات تقدير الوعي بقيم املواطنة الرقمية يعزى ملتغي

( وهي قيمة أعلى من القيمة 1.25جميع مجاالت الدراسة وعلى املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة للمجال الكلي )

 ملتغير املعرفة واملهارة باإلنترنت. 
ً
 املفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية تبعا

رحلة يمتلكون كحد أدنى اجهزة الاتصال الرقمية بسبب انخفاض وقد يعود ذلك إلى أن معظم الطلبة في هذه امل

أسعارها وسهولة الحصول عليها والتعامل معها؛ حيث أن التعامل معها ال يتطلب مهارات مرتفعة وال يتطلب وعي مرتفع 

 فهي تقتصر على برمجيات بسيط تكمن في متناول جميع الطلبة. 

حيث كان من نتائجها اختالف في مستوى الوعي بمؤشرات  ،2)(018واختلفت هذه النتيجة مع دراسة مهدي  

وقد يعزى الاختالف إلى اختالف العينة والاداة املستخدم  املواطنة الرقمية في مستوى املعرفة واملهارة في إلانترنت.

 وطبيعة العينة املستخدمة ونوعية الاجهزة والبرمجيات. 
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 :لتوصيات واملقترحاتا

 ليه من نتائج يوص ى باآلتي:إ في ضوء ما تم التوصل

  .التحول من مرحلة الوعي بمفهوم املواطنة الرقمية إلى مرحلة املمارسة عبر التواصل الرقمي 

 .تطوير البيئات التربوية في ضوء رقمنة التعليم لتمكين الطلبة من امتالك قيم املواطنة الرقمية 

  ـــوء ــ ــ ــ ـــميم واعداد برامج تعليمية في ضــ ــ ــ ــ الطلبة بالبعدين الاجتماعي والتجاري للمواطنة  لتعزيز وعي الرقمنهتصــ

 الرقمية. 

 :واملراجع املصادر  قائمة

 :العربية باللغة املراجع

 ة،السياسي للتنمية البحرين معهد البحرين، الرقمي، العصر  في املواطنة :(2117) حسين علي ندى شمس، بن (1

  البحرين.

 الانحراف من الطالب وقاية في الثانوية املرحلة علمم دور  :(2117) هللا عبد العزيز  عبد صالح التويجري، (2

 لبحوثا مجلة الرياض، بمدينة ميدانية دراسة التربويين: املشرفين نظر  وجهة من الرقمية املواطنة ضوء في الفكري 

  (.67) ،26 ألانية، فهد امللك كلية ألامنية،

 املواطنة بمفهوم الوعي درجة :(1132) علي خالد والسرحان، فياض روان والفلوح، يوسف روان السليحات، (8

 ربوية،الت العلوم دراسات، مجلة الاردنية، بالجامعة التربوية العلوم كلية في البكالوريوس مرحلة طلبة لدى الرقمية

45(8.) 

 ملواجهة الرقمية املواطنة تعزيز  في غزة بمحافظة الثانوية املرحلة معلمي ور د :(2117) حسن هناء شقورة، (4

  بغزة. الاسالمية الجامعة منشورة، غير  ماجستير  رسالة ،تفعيله وسبل الطلبة لدى الثقافي ثالتلو  ظاهرة

 نفسية دراسات الرقمية، املواطنة نحو  القصيم جامعة طلبة تصورات :(2117) سمعان هند الصمادي، (5

  (.13) والتربوية النفسية املمارسات تطوير  مخبر  وتربوية،

 لتربوية،ا العلوم في الاردنية املجلة ،واملدنية الوطنية التربية كتب في الرقمية املواطنة :(2117) هادي طوالبة، (6

18(8.)  

 نظر  وجهة من التعليم تقنيات مقرر  في الرقمية املواطنة قيم تضمن مدى :(2117) سفر أمل القحطاني، (7

  (.6)26 والنفسية التربوية للدراسات الاسالمية الجامعة مجلة ،التدريس هيئة أعضاء

 ألعضاء العامة النقابة الجامعي، مجلة ،والتحديات التجليات الرقمية: املواطنة :(2115) املجيد عبد لكوت،ا (3

  ليبيا. الجامعي، التدريس هيئة

 2 التربية، عالم مجلة مقترحة، رؤية الرقمية: واملواطنة التعليم :(2114) إبراهيم والدسوقي، ملياء املسلماني، (1

(47.) 15-14. 

 جامعة طلبة من عينة لدى الرقمية املواطنة مستوى  :(2117) حسن أكرم وشعث، وليد وانمر  املصري، (11

  غزة. فلسطين، جامعة ،(2)7 والدراسات، لألبحاث فلسطين جامعة مجلة نظرهم، وجهة من فلسطين
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  مصر. والتوزيع، للنشر  السحاب دار  ،1ط وأمال، "تحديات الرقمية املواطنة :(2116) املغاوري تامر  املالح، (11

 وعالقته الاجتماعي التواصل شبكات مستخدمي لدى الرقمية باملواطنة الوعي :(2113) ربحي حسن مهدي، (12

 (.1)6 التعلم، ادارة لنظم الدولية املجلة املتغيرات، ببعض

 املراجع باللغة ألاجنبية:

13) Al-Jazzar, H. H. bin Saad (2014): The role of the educational institution in inculcating the values of 

digital citizenship: a proposed vision, Arab studies in education and psychology, Saudi Arabia, p. 56, c (3) . 

14) Bin Shams, N.  A. Hussein (2017): Citizenship in the digital age, Bahrain, Institute for Political 

Developmen, Bahrain . 

15) Kara, N. (2018): Understanding university student thought and practices about digital citizenship. 

Educational Technology& Society, 21(1), 186-199 . 

16) Lindsey, L. (2015):Preparing Teacher Candidates for 21 Century Classrooms: Study of Digital 

Citizen A Study of Digital Citizenship. (Doctoral Dissertation).   
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 مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم الطلبة خالل فترة التعليم املدمج

 (Covid-19أثناء جائحة كورونا )

Appropriateness of virtual classrooms environment to the students’ learning during 

the blended learning period during the Corona Pandemic (Covid-19) 
 فلسطين /الجامعة العربية ألامريكية /لقيقط.د.زيد ا

PhD.Zayed H.Alqiq/Arab American University/ Palestine 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم الطلبة خالل فترة التعليم املدمج أثناء جائحة كورونا 

(Covid-19ولتحقيق هذا الهدف ،) ( من طالب وطالبات الصف الثاني عشر في 3تم إعداد أسئلة لطرحها على مجموعة بؤرية تكونت من )

( عناصر هي العنصر املادي، والعنصر الاجتماعي، والعنصر النفس ي، والعنصر 4مدارس القدس الخاصة. وتم تصنيف إلاجابات أسفل )

يم تعلمه في الصفوف الافتراضية للمكونات املادية املوجودة في الغرفة الصفية في التعلالتربوي. وأشارت أبرز النتائج إلى افتقاد الطالب أثناء 

الوجاهي، مثل: اللوح، وطاولة الطالب، وكان لوجود أكثر من طالب يتعلم في نفس الوقت من نفس أفراد ألاسرة، شأٌن كبير في إضعاف تركيز 

تحانات. وكذلك أشارت النتائج إلى افتقاد الطلبة النصح والتوجيه من املعلم. الطالب سواء أثناء حضور الحصص، أو أثناء التقدم لالم

 أمام 
ً
وشعورهم بعدم الجدية والالتزام في الصفوف الافتراضية. والشعور بآالم في العيون والرأس والرقبة والظهر، نتيجة الجلوس طويال

ها على تغطية تفاصيل جميع املادة. وضعف تدريب املعلمين على توظيف ألاجهزة. وقلة عدد الاختبارات التي تقدم لها الطلبة، وعدم قدرت

أدوات التعليم إلالكتروني في التعليم من خالل الصفوف إلافتراضية. وأوصت الدارسة بأن يتم توجيه الاحتياجات التدريبية للمعلمين نحو 

 التعليم فقط.  التعليم في ظل ألازمات من خالل التكنولوجيا، وليس توظيف التكنولوجيا في

 (.Covid-19(، جائحة كورونا )Covid-19بيئة الصف الافتراض ي، التعليم املدمج خالل جائحة كورونا ) الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study aimed at identifying the appropriateness of the virtual classrooms environment to the students’ learning 

during the blended learning period during Covid19 Pandemic. To achieve this aim; some questions were designed to be asked 

to a focus group which consisted of 8 twelve grade students of both genders from the private schools in Jerusalem. The 

answers were classified under 4 elements which are physical, social, psychological and educational. The main results showed 

that the students during the virtual learning lacked the physical components that have existed in the face- to- face classrooms 

such as: the board and the student’s desk. And the presence of more than one student at the same family who used to learn 

virtually which had a significant role in weakening the students’ focus either while attending the virtual classes or taking the 

exams. The results also indicated the students’ lack of advice and guidance from the teacher and feeling of the unseriousness 

and noncommitment in the virtual classes in addition to having pain in the eyes, head, neck and back as a result of sitting for 

a long time in front of the devices. Also, the few number of tests that the students took which were unable to cover the details 

of the school subject. Moreover; the teachers’ lack of training on utilizing the tools of e-learning in teaching during the virtual 

classrooms. The study recommends to directing the teacher’s training needs towards teaching in the light of crisis through 

technology and not utilizing the technology in teaching only. 

Keywords : virtual classrooms environment, blended learning during the Covid-19 Pandemic, Corona Pandemic (Covid-

19). 
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  :مقدمة

(. تجربة جديدة من نوعها من حيث مدى الانتشار، COVID-19تعد تجربة التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا )

( مليون تلميذ حول العالم على البقاء في 211م أجبرت )2121فالجائحة التي أملت بمعظم دول العالم منذ شهر مارس/

 النتشار الفيروس )اليونسكو، املنزل، بناًء على قرار 
ً
، 2121ات مختلف الحكومات كإجراء وقائي منعا

ً
(. أما فلسطينيا

فتشير معطيات جهاز الاحصاء الفلسطيني أن إعالن حالة الطوارئ وما نتج عنها من تعطيل للمؤسسات التعليمية 

( 56.663مليون تلميذ فلسطيني، و) (1.258( أجبر ما ال يقل عن )Covid-19كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا )

 (.2121معلم للمكوث في املنازل )جهاز الاحصاء الفلسطيني، 

في سياق هذا الواقع أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع بداية الجائحة في و 2111/2121وخالل العام 

التي نشرتها حول التعلم والتعليم عن ُبعد  العديد من إلاجراءات التي وضحتها في خطة الطوارئ )التنفيذية( 2121آذار/

؛ حيث تشير القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الفصل 2111/2121خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي 

إلى اعتماد الوزارة سياسية )التعليم عن بعد( واستخدمت لنفس الغرض  2111/2121الثاني من العام الدراس ي 

 آخر 
ً
 هو )التعليم املنزلي(، والهدف العام للخطة هو: إبقاء الطلبة على اتصال مع معلميهم، ومع العملية مصطلحا

ً
ا

التعليمية، للحفاظ على الحيوية الذهنية لديهم، درء ملحاذير ومضار الانقطاع عن املدرسة )الوكيل املساعد للشؤون 

 (.2121التعليمية ، 

(، أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 2121/2121س ي التالي )ومع استمرار الجائحة خالل العام الدرا

 
ً
سياسة )التعليم املدمج( والتي تقض ي بقسم عدد طلبة كل صف إلى قسمين، يحضر كل قسٍم منهم إلى املدرسة وجاهيا

 بعد يوم
ً
ال  ي اليوم الذيلضرورات التباعد الاجتماعي، ويستخدم الطالب تقنيات التعلم والتعليم عن بعد ف لكن يوما

 )دليل العودة للمدارس، 
ً
( كمنصة إلكترونية Microsoft Teams(، وأقر استخدام برنامج )2121يحضر فيه وجاهيا

 للتواصل بين الطلبة ومعلميهم.

أما طلبة الثانوية العامة، وألهمية التعليم الوجاهي في هذه املرحلة الرتباطها بامتحان الثانوية العامة )التوجيهي(، 

(، والكتب الرسمية التي كانت تصدر من مديريات التريبة والتعليم بناء 2121) فقط ُسمح وفق دليل العودة للمدارس

(، ُسمح حضور طلبة الصف الثاني Covid-19- (على وضع كل محافظة الوبائي )من حيث درجة انتشار جائحة كورونا

 ألهمية التعليم الوجاهي في تقدم الطالب الخ
ً
 تبارات الثانوية العامة )التوجيهي(. عشر وجاهيا

لكن وألسباب سياسية، كان الوضع في محافظة القدس يختلف عن بقية املحافظات، حيث اضطرت مدارس 

ة يالقدس والتي تقع ضمن سيطرة ما يسمى )بلدية القدس التي تتبع الاحتالل إلاسرائيلي( إلى النزول عند القوانين الصح

( أشهر من مجموع العام الدراس ي 6حيث أغلقت جميع املدارس ملدة ال تقل عن ) ،لديةالتي أقرت من طرف هذه الب

 خالل أول أسبوعين من بداية العام الدراس ي، وفي الشهر ألاخير 2121/2121
ً
، فانتظم طلبة مدارس القدس وجاهيا

عد، وفق رة إلاغالق يتم عن بفقط، على عكس أقرانهم في بقية املحافظات الفلسطينية، وكان التعلم والتعليم طوال فت

، كما انتظم 
ً
تقنيات التعلم والتعليم إلالكتروني. وبالتالي لم ينتظم طالب الصف الثاني عشر في مدارس القدس وجاهيا

أقرانهم في سائر مدارس املحافظات الفلسطينية. وبالرغم من ذلك، سوف يتقدم كالهما )طلبة القدس، وطلبة 

 امتحانات الثانوية العامة الوزارية، في نفس التوقيت، ونفس الظروف، ونفس الاختبار.   املحافظات الفلسطينية( إلى
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وبناء على ما تقدم، تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية للتعلم خالل فترة 

 لنحو آلاتي:(، وبذلك صيغت مشكلة الدراسة على اCovid-19التعليم املدمج، أثناء جائحة كورونا )

 :الدراسة إشكالية

(، Covid-19م أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني حالة الطوارئ ملواجهة انتشار فيروس كورونا )2121آذار  5منذ 

ألامر الذي أدى إلى تعطيل املدارس في جميع املحافظات، وبدأت عملية التعلم والتعليم عن بعد، لتزويد الطلبة باملهارات 

 التي يتوقع أن يمتلكوها خالل العام الدراس ي.  واملعارف ألاساسية

وأثار هذا القرار تحفظ العديد من الطلبة وأولياء ألامور، خاصة طلبة الصف الثاني عشر، ألهمية هذه املرحلة 

وحساسيتها الرتباطها بامتحانات الثانوية العامة )الوزارية(، ومن هنا برز الحديث عن مدى مالئمة بيئة الصفوف 

( في Covid-19ضية لتعلم طلبة الصف الثاني عشر بواستطها، خالل فترة التعليم املدمج، أثناء جائحة كورونا )الافترا

 كنظرائهم في بقية 
ً
محافظة القدس، التي انتظم طلبتها معظم أيام العام الدراس ي في التعلم عن بعد، وليس وجاهيا

 املحافظات الفلسطينية. 

( والتي حملت عنوان واقع استخدام الفصول الافتراضية في برنامج 2121جراح )وفي هذا السياق أشارت دراسة ال

التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا املستجد من وجهة نظر املعلمين في ألاردن، إلى أهمية استخدام الفصول 

التي حملت عنوان ( و 2121الافتراضية، بالرغم من الصعوبات املحيطة بهذه الطريقة. وأشارت دراسة قنيبي، وآخرون )

واقع التعليم إلالكتروني في السياق الفلسطيني من وجهة نظر املعلمين، أن املنهاج الفلسطيني بحاجة إلى تطوير ليتالءم 

مع التعليم إلالكتروني، وأظهرت النتائج حاجة املعلمين إلى التدريب على منصات التعليم إلالكتروني ضمن مرجعية 

 واحدة.

( في محافظة 12ناء على تجربة التعلم عن ُبعد التي خاضها طلبة الثانوية العامة )صف وفي ضوء ما تقدم وب

ما مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية  :(، وتمثلت مشكلة الدراس باآلتيCovid-19القدس خالل جائحة كورونا )

 (؟Covid-19لتعلم طلبة الصف الثاني عشر، خالل فترة التعليم املدمج، أثناء جائحة كورونا )

  :أسئلة الدراسة

سيتم معرفة مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية للتعلم من خالل إلاجابة عن السؤال آلاتي: ما مدى مالئمة 

 (؟Covid-19بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم طلبة الصف الثاني عشر خالل فترة التعليم املدمج أثناء جائحة كورونا )

 :أهداف الدراسة

ة التعرف إلى التعرف إلى مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم طلبة الصف الثاني عشر تهدف الدراس

 (.Covid-19خالل فترة التعليم املدمج أثناء جائحة كورونا )

 :الدراسةأهمية 

 اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خالل الجوانب آلاتية:

 حثية صحيحة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها على هذه الدراسة هي عبارة عن جهود علمية، نفذت بأدوات ب

 املؤسسات التعليمية التي لجأت إلى التعليم عن بعد بشكل أكثر من التعليم الوجاهي.
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  ،قد تستفيد وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم، وإدارات املدارس، ومعلموها من نتائج الدراسة

 (.Covid-19ي كانت خالل علمية التعلم والتعليم عن بعد خالل جائحة كورونا )ملعرفة جوانب القوة والضعف الت

  قد تستفيد وزارة التربية والتعليم وإدارات املدارس من نتائج هذه الدارسة في جانبين، ألاول في حال تم التحول

، الجانب الثاني في حا
ً
ل كان هناك توجه عند إدارة إلى التعليم خالل ألازمات وتم إغالق املؤسسات التعليمية مجددا

 إلى جنب مع التعليم الوجاهي ملعرفة ميزات 
ً
املدارس في إدخال أدوات التعليم التكنولوجية في التعليم املنزلي، جنبا

 وسلبيات هذا النظام من وجهة نظر الطلبة.  

 .قد تشكل نتائج الدراسة قاعدة معرفية لدراسات الحقة 

 :حدود الدراسة

 بالفصل الثاني من العام الدراس ي محددات زمانية: ت 
ً
 .2121/2121حددت هذه الدراسة زمانيا

  في مدارس القدس الخاصة، والتي تقع تحت إشراف مديرية 
ً
محددات مكانية: تحددت هذه الدراسة مكانيا

 داخل ما يسمى )حدود بلدية القدس التي تتبع لالحتالل إلاسرائيلي(.
ً
 تربية وتعليم القدس، وجغرافيا

 ت بشرية: تحددت الدراسة في طلبة الصف الثاني عشر بفرعيه العلمي والعلوم إلانسانية.محددا 

  محددات موضوعية: تحددت هذه الدراسة باملصطلحات التي وردت في مصطلحات الدراسة، وهي: بيئة الصف

 (.Covid-19(، جائحة كورونا )Covid-19الافتراض ي، التعليم املدمج خالل جائحة كورونا )

 :يف بمصطلحات الدراسةالتعر 

  في أربعة عناصر، هي العنصر املادي في بيئة الصفوف 
ً
بيئة الصف الافتراض ي، وتمثلت هذه البيئة إجرائيا

الافتراضية وهي كل ما لها عالقة بالصف الافتراض ي من حيث املكان )املنزل(، والجوانب املادية التي توظف في تعليم 

ثل: اللوح إلالكتروني، القلم إلالكتروني، الكاميرا، إلانترنت، الكهرباء. ويعرف الطالب من خالل الصف الافتراض ي، م

 بأنه التفاعل الذي ينشأ بين املعلمين والطلبة في الصفوف الافتراضية. ويعرف العنصر 
ً
العنصر الاجتماعي إجرائيا

صر في الصف الافتراض ي. ويعرف العنالنفس ي في الصفوف الافتراضية هو الجو العام، أو الحالة العامة التي تسود الجو 

 بأنه العنصر املرتبط بطريقة تعلم الطلبة، والقرارات التي تتخذها الجهات الرسمية وإلادارة املدرسية 
ً
التربوي إجرائيا

 واملعلمون بشأن تعليم الطلبة، واملحتوى التعليمي، وأساليب التقويم املعتمدة في الصفوف الافتراضية.

 التعليم املدمج خال( ل جائحة كوروناCovid-19( يعرفها القيق :)بأنها السياسة التي أقرت من قبل 2121 )

(، وتقوم على املزج بين )التعلم الوجاهي( 2121/2121وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، منذ بداية العام الدراس ي )

 بعد )والتعلم عن بعد(. وتقض ي بفصل عدد طلبة كل صف إلى قسمين، يحضر كل قسٍم 
ً
 يوما

ً
منهم إلى املدرسة وجاهيا

 تقنيات التعلم والتعليم عن بعد، وذلك لضرورة التباعد 
ً
يوم، ويستخدم الطالب في اليوم الذي ال يحضر فيه وجاهيا

الاجتماعي، وخفض الاحتكاك بين الطلبة للتقليل من سرعة انتقال الفيروس، وذلك لضمان تحقيق معايير الحد ألادنى 

( كمنصة إلكترونية للتواصل بين الطلبة Microsoft Teamsل الجائحة، وأقرت استخدام برنامج )للتعليم في ظ

 ومعلميهم.

 ( جائحة كوروناCovid-19تعرفه اليونيسف بأنه مرض معد 11-(: جائحة كورونا أو ما يعرف بمرض )كوفيد :)

إلى مختلف دول  2111ألاول/ ديسمبر يسببه فيروس كورونا الذي بدأ وانتشر من مدينة يوهان الصينية في كانون 
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بعد ازدياد حاالت إلاصابة في العالم. وفي سبيل محاربة انتشاره أغلقت الدول حدودها، العالم، حتى وصل لدرجة جائحة 

وفرضت حكومات العالم حالة الطوارئ التي أجبرت الناس على املكوث في منازلهم. فاضطربت حياة الناس، وبات مئات 

أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة إلى أزمة  ال خارج املدارس. ونتج عنهماليين ألاطف

 (.2121لحقوق إلانسان )اليونيسيف، 

 النظري:إلاطار 

 :(Covid-19عملية التعلم والتعليم خالل جائحة كورونا )

وات املاضية، وُيعتمد هذا النوع من التعليم في ُيعد التعليم عن بعد من ألاساليب التعليمية الرائجة خالل السن

العديد من الجامعات لنشر املعارف والعلوم، وإتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من املتعلمين، أو املتدربين لتطوير 

 قدراتهم، وتجاوز مشكلة البعد املكاني. 

ارها في مختلف دول العالم، لجأت م، وانتش2111( منذ نهاية العام Covid-19ومع ظهور ما عرف بجائحة كورونا )

إلى حظر التجمعات البشرية، وفرض حالة  2121/مارس-آذارالحكومة الفلسطينية وكغيرها من الحكومات ومنذ شهر 

من التباعد الاجتماعي، تمثلت في إغالق جميع املؤسسات بشكل عام، والتعليمية بشكل خاص، في محاولة منها للحد 

لواقع دفع باتجاه محاولة إيجاد حلول لعدم توقف التعليم، فظهر على الساحة التربوية من اتنشار الفيروس. هذا ا

 والتعليمية مصطلح )التعليم عن بعد( كمحاولة الستمرار عملية التعليم. 

 على الارتجالية، حيث يصف القيق، والهدمي )
ً
( 2121لكن ما أطلق عليه في حينه )التعليم عن بعد( كان قائما

خالل هذه املرحلة قاموا توظيف تطبيقي )فيسبوك، وواتس آب( في عملية التعليم عن بعد، في محاولة  أن املعلمين

منهم إليجاد حلول سريعة للتواصل مع الطالب في ظل حالة التباعد التي فرضها فيروس كورونا، وهذا يشير إلى عدم 

جاد بديل من خالل توظيف وسائل التواصل معرفة املعلمين باملنصات التعليمية إلالكترونية، ولذلك حاولوا إي

الاجتماعي لتكون منصة تعليمية، وأن الدورات التدريبية التي كان يتلقاها املعلمون كانت في مجال )التعليم إلالكتروني( 

وليس )التعلم عن بعد(. إذ تلقى املعلمون العديد من الدورات في استخدام أدوات التعليم إلالكترونية سواء داخل 

رفة الصفية أو خارجها، لكن نقرأ في توجههم نحو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم كانوا يجهلوا كيفية التعامل مع الغ

منصات التعليم إلالكترونية التي تعد نقطة الانطالق في التعليم عن بعد، إذ من خاللها يتم التواصل مع الطلبة، ورفع 

عف تدريب املعلمين على تصميم محتوى إلكتروني، بل ترك للمعلم حرية املواد التعليمية إلالكترونية عليها. وكذلك ض

البحث عن طرق يحول من خاللها املناهج التدريسية إلى محتويات تعليمية تفاعلية إلكترونية، وضعف تدريب املعلمين 

م التي ت التقييعلى وسائل التقييم إلالكترونية، بل استمرارهم في التقييم من خالل التعليم عن بعد، بنفس أدوا

 يستخدمها املعلم داخل الغرفة الصفية. 

ف )2121هذا الواقع يضعه كل من هودجز وآخرون ) ( في قالب يصفه بشكل دقيق، من حيث 2121(، وخليِّ

توضيح الفرق بين عملية )التعلم عن ُبعد( وبين )التعليم عن ُبعد في حاالت الطوارئ وألازمات(. فما حدث خالل جائحة 

( ال يتعدى كونه محاولة للتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء الطوارئ أو ألازمات. Covid-19كورونا )

وهو عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى التعلم عن ُبعد من خالل التكنولوجيا. وهي عملية 
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 هذه املادة التعليمية قائمة على الارتجالية، ال تلبي الحد ألادنى من الجودة
ً
، ألنها جاءت تلبية لحالة الطوارئ، وغالبا

 للتدريس الوجاهي، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه قبل حاالت الطوارئ. 
ً
 تكون معدة مسبقا

إضافة إلى ما سبق، يالحظ أن العنصر ألاساس ي في التعلم عن ُبعد أو التعلم إلالكتروني هو الطالب، لكن في 

( بقي املعلم أو املحاضر هو مصدر املعلومات الوحيد، مع عدم Covid-19الحالي )التعليم خالل جائحة كورونا الوضع 

 وجود أي دور يذكر للطالب.

ويستنتج مما سبق أن استثمار التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات 

 على التعلم عن ُبعد، وما
ً
حدث ال يتعدى كونه استبدال النظام التقليدي في التعليم بآخر تقني، دون مراعاة  ليس دليال

 .لألسس التربوية في عملية التعلم عن ُبعد من حيث التصميم والتقييم والتقديم

( وفق ما أقرته وزارة Covid-19سياسة )التعليم املنزلي( وسياسة )التعليم املدمج( خالل جائحة كورونا )

 :تعليم الفلسطينيةالتربية وال

( تشير القرارات الخاصة 2121بناء على كتاب إلارشادات والذي صدر عن )الوكيل املساعد للشؤون التعليمية )

إلى اعتماد الوزارة سياسية )التعليم عن بعد أو التعليم املنزلي( حيث  2111/2121بالفصل الثاني من العام الدراس ي 

نشرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حول التعليم عن ُبعد خالل الفصل  تشير خطة الطوارئ )التنفيذية( التي

إلى أن الهدف العام للخطة هو: إبقاء الطلبة على اتصال مع معلميهم، ومع  2111/2121الثاني من العام الدراس ي 

 ن املدرسة. العملية التعليمية، للحفاظ على الحيوية الذهنية لديهم، درء ملحاذير ومضار الانقطاع ع

وأضافت أن التعليم عن بعد أو التعليم املنزلي خالل هذه الفترة يهدف إلى تطوير قدرات الطلبة على التعلم 

الذاتي، وتنمية إقبالهم عليه. ومساعدة الطلبة في استثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوفير مساحة ملشاركة ألاسرة بالقدر 

 من املتعة واملرونة الذي ترغب فيه وتقدر عليه في إدارة 
ً
شؤونهم التعلمية املنزلية وإكساب املنظومة التربوية مزيدا

(. وبذلك يعرف القيق 2121والقدرة على التكيف في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا )وزارة التربية والتعليم، 

، 2111/2121ُبعد خالل العام الدراس ي ( سياسة التعليم عن بعد، أو التعليم املنزلي بـأنها عملية التعليم عن 2121)

، بسبب فرض التباعد الاجتماعي من قبل الحكومة الفلسطينية 2121آذار  5والتي بدأت منذ إعالن حالة الطوارئ في 

(، وتمت من خالل استخدام ألاجهزة إلالكترونية املتوفرة في منازل Covid-19كوسيلة ملنع انتشار فيروس كورونا )

 ب.املعلمين والطال 

، انتهجت وزارة التربية 2121/2121، واستمرار الجائحة حتى العام 2111/2121لكن مع انتهاء العام الدراس ي 

( بأنها السياسة التي أقرت 2121والتعليم الفلسطينية سياسة جديدة هي سياسة التعليم املدمج، والتي يعرفها القيق )

(، وتقوم على املزج بين )التعلم 2121/2121اية العام الدراس ي )من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، منذ بد

 
ً
الوجاهي( )والتعلم عن بعد(. وتقض ي بفصل عدد طلبة كل صف إلى قسمين، يحضر كل قسٍم منهم إلى املدرسة وجاهيا

 تقنيات التعلم والتعليم عن بعد، 
ً
 بعد يوم، ويستخدم الطالب في اليوم الذي ال يحضر فيه وجاهيا

ً
ضرورة وذلك ليوما

التباعد الاجتماعي، وخفض الاحتكاك بين الطلبة للتقليل من سرعة انتقال الفيروس، وذلك لضمان تحقيق معايير 

( كمنصة إلكترونية للتواصل بين Microsoft Teamsالحد ألادنى للتعليم في ظل الجائحة، وأقرت استخدام برنامج )

 الطلبة ومعلميهم.
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من خالل الدليل الذي أطلقت عليه:  2121/2121لتعليم مع بداية العام الدراس ي وقد أقرت وزارة التربية وا

(، والبروتوكول الصحي لعودة الطلبة للمدارس 2121) Covid-19خطة العودة إلى املدارس في ظل استمرار جائحة كورونا 

 (، سياسة التعليم ضمن سياسة )التعليم املدمج( وفق إلاجراءات آلاتية:2121)

 :هي( ضمن سياسة )التعليم املدمج()التعليم الوجاأوال / 

ويعتمد على نظام الدوام الجزئي للطلبة، وفق برنامج مدرس ي يراعي القواعد الصحية والتباعد بين الطلبة حتى 

 لإلجراءات الصحية. أما 
ً
ال يكون هناك اكتظاظ في الغرف الصفية، والساحات، واملرافق املدرسية املختلفة وفقا

 لعمل ترتيبات تحقق إنجاز طلبة هذا الصف بخصوص ال
ً
صف )الثاني عشر( فقد تقرر أن يكون التعليم وجاهيا

ملتطلبات التقدم الامتحان الثانوية العامة شريطة الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي للعودة إلى املدارس. لكن هذه 

رت مدارس القدس والتي تقع ضمن سيطرة إلاجراءات لم تطبق داخل مدينة القدس وذلك ألسباب سياسية، إذ اضط

ما يسمى )بلدية القدس التي تتبع الاحتالل إلاسرائيلي( إلى النزول عند القوانين الصحية التي أقرت من طرف هذه 

، فانتظم طلبة 2121/2121( أشهر من مجموع العام الدراس ي 6البلدية. حيث أغلقت جميع املدارس ملدة ال تقل عن )

 خالل أول أسبوعين من بداية العام الدراس ي، وفي الشهر ألاخير فقط، على عكس أقرانهم الطلبة مدارس القدس وجا
ً
هيا

في بقية املحافظات الفلسطينية، وكان التعلم والتعليم طوال فترة إلاغالق يتم عن بعد، وفق تقنيات التعلم والتعليم 

 إلالكتروني. 

/ )التعليم ع
ً
 :ملدمجن بعد( ضمن سياسة التعليم اثانيا

(، وفي ظل تطبيق التعليم الوجاهي املقلص تسعى الوزارة لجعل Covid-19في ظل استمرار جائحة كورونا )

 من مكونات العام الدراس ي 
ً
، مع عدم الاعتماد كلية على التكنولوجيا كمسار وحيد 2121/2121التعليم عن بعد مكونا

مع معلميهم، ومع العملية التعلمية، والحفاظ على الحيوية )للتعلم عن بعد(، بهدف إبقاء الطلبة على اتصال وتماس 

 الذهنية لديهم؛ درء ملحاذير الانقطاع، ومضاره إن طال أمده.

/ )تقييم ا
ً
 :لطلبة( ضمن سياسة التعليم املدمجثالثا

 يمكن ال أشارت الوزارة أن أساليب التقييم التقليدية املتمثلة باالعتماد بشكل كبير على الاختبارات الكتابية  

الاعتماد عليها، نظرا ملحدودية الفترة الزمنية لتواجد الطلبة في املدارس، وبالتالي سيتم التحول في آليات تقويم الطلبة 

من خالل تقليل عدد الامتحانات الكتابية املدرسية، والتحول نحو اعتماد أساليب قياس املهارات املتنوعة، والتقليل 

 ت التعليمية من املعارف، والناتجة عن الحفظ والاستظهار.من التركيز على قياس املخرجا

 :امتحان الثانوية العامة الوزاري في فلسطين.8.5

تشرف وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين على التعليم العام في املدارس الحكومية، واملدارس التابعة لوكالة 

مي على مرحلتين، املرحلة ألاولى: التعليم ما قبل املدرسة )رياض ويشمل السلم التعلي غوث الالجئين واملدارس الخاصة.

 العام التعليم وهي الثانية املرحلةأشهر. أما  5سنوات و 5 –سنوات  4ألاطفال(: يشمل ألاطفال من سن 

يبدأ دخول الطالب للصف لألول ألاساس ي  حيث العاشر. وحتى ألاول  الصف من إلالزامي /ألاساس ي التعليم وتشمل

أشهر. والتي تستمر ملدة عشر سنوات؛ أي حتى نهاية الصف العاشر ألاساس ي )املرحلة إلالزامية(.  6سنوات و 5سن  من

 ثم مرحلة التعليم الثانوي، وتشتمل الصفين ألاول ثانوي )الصف الحادي عشر( والثاني ثانوي )الصف الثاني عشر(.
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لثاني عشر( يتقدم الطلبة المتحان الثانوية العامة وبعد انتهاء الطالب من دراسة الصف الثاني الثانوي )ا

ن الناجحين منهم من الالتحاق بالجامعات
ِّ
حيث تشرف وزارة التربية والتعليم على وضع  .)التوجيهي( والذي يمك

 الامتحان، وتنظيم القاعات، وتعيين مديري القاعات لإلشراف على سير الامتحانات، واملراقبين، واملصححين، ويتم إعالن

 (. 2121النتائج في مؤتمر رسمي )وزارة التربية والتعليم، 

 :الدراسات السابقة

 لالستفادة منها تم ترتيبها 
ً
 للدراسات ذات الصلة التي وقفت عندها الدراسة. وتسهيال

ً
يتناول هذا الجزء عرضا

 حسب تسلسلها التاريخي من ألاقدم إلى ألاحدث. وتنحصر هذه الدراسات فيما يلي:

( والتي حملت عنوان: معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث 2222نتيس ي، محمد )دراسة ر 

 دراسة مسحية في ظل جائحة كورونا. : زة، من وجهة نظر املعلمينبمحافظات غ

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة من 

. أربعة مجاالت( فقرة موزعة على 86املعلمين، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث أداة مكونة من ) وجهة نظر 

 من معلمي وكالة الغوث في محافظات غزة. وأظهرت النتائج أن املعوقات املتعلقة 866وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

الطلبة، وأخيرا املعوقات املتعلقة باإلدارة. وكان من أبرز باملعلمين جاءت بالدرجة ألاولى، تالها املعوقات املتعلقة ب

 توصيات الدراسة أن يتم تدريب إلادارات املدرسية واملعلمين والطلبة على التعامل مع وسائل التعليم عن بعد.

( بعنوان: "تقويم واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري 2222دراسة محمود، خولة )

 دارس واملعلمين والطلبة".امل

هدفت الدراسة إلى تقويم واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمين 

والطلبة من خالل قياس مدى استفادة الطلبة بمحافظة الزرقاء في ألاردن من تجربة التعليم عن بعد وانخراطهم بها 

ن واملعلمات من استخدام نظام التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا بهدف تحسين والتحديات التي تواجه املعلمي

( 11تجربة التعليم عن بعد. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من )

. و)
ً
، و)821مديرا

ً
. وكانت أبرز النتائج أن اس161( معلما

ً
 .درجة )متوسطة(تفادة الطلبة جاء ب( طالبا

( والتي حملة عنوان: الصعوبات التي واجهت معلمي املدارس في التعليم عن بعد 2222دراسة القيق، والهدمي. )

 أثناء جائحة كورونا. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي واجهت معلمي املدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا. 

وات التي استخدمها املعلمون في التعليم عن ُبعد، وألادوات التي استخدمت في متابعة تنفيذ التعرف إلى ألاد وكذلك

جريت خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي 
ُ
. وتكون مجتمع الدراسة من جميع 2019/2020الطلبة لواجباتهم. وأ

( معلما ومعلمة، 231س. وضمت العينة )معلمي املدارس الخاصة والحكومية في مديرية التربية والتعليم في ضواحي القد

( فقرة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصعوبات التي 81وزعت عليهم استبانة مكونة من أربعة مجاالت تضم )

 أن أكثر 
ً
واجهت معلمي املدارس في التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا جاءت بدرجة متوسطة. وأظهرت النتائج أيضا

خدمها املعلمون في التعليم عن بعد ومتابعة حلِّ الطلبة لواجباتهم كانت )مواقع التواصل الاجتماعي ألادوات التي است
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الفيسبوك، وتطبيق واتس آب(، وكذلك أشارت النتائج إلى أن املعلمين اعتمدوا على ألادوات التي قاموا بتطويرها بدرجة 

 ة والتعليم. أكثر من اعتمادهم على ألادوات التي أوصت بها وزارة التربي

( بعنوان: "مدى فاعلية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا لدى طالب املرحلة 2228وريكات، كوثر )أدراسة 

 ميدانية". دراسة-الباشاألاساسية في مديرية تربية وتعليم لواء عين 

لواء  ي مديرية تربيةهدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى فاعلية التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة ألاساسية ف

( من الطالب 811عين الباشا. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة كأداة للدراسة. وتكونت عينة الدراسة من )

والطالبات من مدارس مديرية عين الباشا الخاصة والحكومية، وأظهرت النتائج وجود فروقات ملتوسط تقديرات الطالب 

ح املدارس الخاصة. وأوصت الدراسة بأن أسلوب التعليم عن بعد يؤدي إلى حل ملدى فاعلية التعليم عن بعد لصال

املشكالت الطارئة التي تواجه عملية التعليم، وأوصت كذلك بأن يستمر الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، 

 بعد.ملا بعد جائحة كورونا، وأن يكون هناك برنامج لتدريب املعلمين على أسلوب التعليم عن 

واقع التعليم إلالكتروني في مدارس املرحلة ألاساسية ( بعنوان: 2228نصار، عبد هللا. )دراسة أبو جراد، خليل. 

 بمديريتي التربية والتعليم شمال وشرق غزة في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر معلمي املرحلة ألاساسية.

وني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر معلمي هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التعليم إلالكتر

ومعلمات املرحلة ألاساسية في مديريتي التربية والتعليم شمال وشرق غزة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

 ومعلمة. وكانت أبرز النتائج أن تقييم عينة الدراسة لفاعلية التعلي51استبانة. وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 م( معلما

 إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة.

( بعنوان: استخدام التعليم إلالكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي 2228راسة املطيري، حصة. )د

 مادة ألاحياء للمرحلة الثانوية في مدارس الكويت. 

م معلمي مادة ألاحياء ألدوات التعليم إلالكتروني لتدريس مادة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدا

ألاحياء بفاعلية في مدارس الثانوية من التعليم العام في دولة الكويت في ظل جائحة كورونا. ولتحقيق أهداف الدراسة 

رونا ظل جائحة كو تم استخدام استبيان كأداة لجمع املعلومات. وأشارت النتائج أن استخدام التعليم إلالكتروني في 

 من وجهة نظر معلمي ألاحياء جاء بدرجة كبيرة. وأوصت الدراسة بضرورة توفير دورات تدريبية للمعلمين.

 :إجراءات الدراسة

ستخدم املنهج الكيفي، واعتمدت )املجموعة البؤرية( كأداة لجمع املعلومات 
ُ
من أجل تحقيق أهداف الدراسة أ

 يق أهداف الدراسة:وتم اتباع إلاجراءات آلاتية لتحق

(، semi structured interview( من ألاسئلة شبه املقننة )5اشتملت أداة الدراسة على ) تصميم أداة الدراسة: -1

وهي ألاسئلة التي تستخدم عندما يكون الباحث على علم باألسئلة التي يريد الحصول على إجابة عليها، لكن ال يرغب 

مع املشتركين في املجموعة البؤرية. )الجامعة ألامريكية بالقاهرة، تاريخ الاسترجاع:  في تقنينها حتى ال يضعف من التفاعل

 (، وألجل هذا تم استخدام ألاسئلة شبه املقننة.2121

تحديد املشتركين في املجموعة البؤرية: تم التواصل مع عدد من مديري مدارس القدس الخاصة، وتم ترشيح  -2

 لالشتراك في املجموعة البؤرية. ( من الطالبات،4( من الطالب، و)4)
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تحديد آلية التواصل: بعد تحديد املشتركين في الدراسة، تمت مقابلة املجموعة البؤرية في إحدى املدرسة  -8

جل( على الهاتف املحمول. وبعدها تم تصنيف البيانات. ِ
، وتسجيل اللقاء بواسطة تطبيق )املسِّ

ً
 وجاهيا

بالت مع املجموعة البؤرية، تم تصنيف البيانات في ثالثة مراحل، تصنيف البيانات: بعد قراءة نصوص املقا -4

ألاولى تم منح عناوين لجزيئيات املعلومات، وهذه الجزيئيات هي كلمة أو عبارة أو جملة، أو فقرة كاملة، حيث تم منحها 

، لتلك الجزيئيات، وهذا النوع من التصنيف يسمى التصنيف الوصفي. أما املر 
ً
، أو اسما

ً
اللها حلة الثانية، فتم خعنوانا

تحديد ألانماط، من خالل جمع الفئات في أسرة واحدة، وهو ما يطلق عليه التصنيف املحوري، من خالل إيجاد 

عالقات بين مجموعات البيانات. وبعد ذلك في املرحلة الثالثة تم تصنيف املحاور على شكل نتائج البحث، وهي ما تسمى 

 في تحديد مرحلة التصنيف الانتقائي والت
ً
 أساسيا

ً
ي خاللها يتم التصنيف بناء على أسئلة الدراسة التي كانت عامال

 وتوجيه نظام التصنيف.

املصداقية والتحقق من النتائج: في هذه املرحلة تم إعادة قراءة البيانات، للتحقق من النتائج، وتعديل ما يحتاج منها 

عمليات التصنيف املختلفة ال يتناقض مع أي من البيانات  إلى تعديل، والتأكد أن ما توصلت إليه الدراسة بعد

ألاساسية. وللتأكد من مصداقية البيانات تم الطلب من باحث آخر مستقل القيام بعملية تصنيف البيانات التي تم 

 تصنيفها، وبناء على هذا إلاجراء تم إدخال التعديالت التي اقترحها الباحث املستقل.

 ، ومن ثم تحليل إلاجابات وتفسير النتائج.استنتاج إجابات ألاسئلة -5

 :املشتركون في الدراسة

( من 4( من الطالب الذكور، و)4( طلبة من طلبة الصف الثاني عشر. وهم )3تكونت املجموعة البؤرية من )

لك كان ذالطالبات. وتم اختيار طالبين من الفرع العلمي، وطالبين من فرع العلوم إلانسانية، ومثلهم من الطالبات. وب

 ( أفراد.3مجموع أفراد املجموعة البؤرية )

 :أداة الدراسة

( أسئلة لطرحها على أفراد من خالل )املجموعة البؤرية( وهي أداة 5لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أداة تضم )

 خاصا من املقابالت من حيث الغاية والتصميم وإلاجراءات، وهي عبارة عن
ً
مناقشة  لجمع املعلومات، تعتمد نوعا

 ذوي اهتمامات مشتركة، وهي تهدف إلى الحصول على معلومات متعلقة بموضوع 12-7مخططة تضم بين )
ً
( شخصا

يسعى إلى   (Facilitator(. حيث يجرى حديث له هدف يوجه من قبل منسق )2012محدد في جو مريح وآمن )عكاري، 

رية إجابات إضافية من مجموعة املشاركين الذين توجيه النقاش لإلجابة عن أسئلة معينة، وتوفر املجموعة البؤ 

يشملهم اللقاء، على عكس إلاجابة الواحدة التي تم الحصول عليها من مشارك واحد في شياق املقابلة الشخصية، 

(، ويطلق عليها أيضا املقابالت املتعمقة، وتتم عندما semi structured interviewواستخدمت ألاسئلة شبه املقننة )

لباحث على علم باألسئلة التي يريد إلاجابة عليها، لكن ال يرغب في تقنين ألاسئلة حتى ال يضعف من التفاعل يكون ا

(، وهو ما ينطبق على الهدف الذي تسعى هذه الدراسة لتحقيقه، 2121)الجامعة ألامريكية بالقاهرة، تاريخ الاسترجاع: 

 وصيغت ألاسئلة بالطريقة آلاتية:
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عن بعد الناتجة بسبب جائحة كورونا طالب الثانوية العامة من حالة التعلم الوجاهي، نقلت عملية التعلم  -1

 مع املعلمين من خالل الصفوف الافتراضية، إلى أي مدى كان 
ً
إلى التعلم عبر الشاشات إلالكترونية، والتواصل يوميا

 لتغير طريقة التعليم من الوجاهي إلى الافتراض ي، أثرها على أسلوب دراستك؟

ن هناك اختالف في حجم الحصص الوجاهية بين الطالب الفلسطيني الذي يدرس في مدارس القدس، كا -2

 
ً
وطالب آخر يدرس في مدارس املحافظات ألاخرى، حيث أن طلبة مدارس املحافظات من خارج القدس تلقوا حصصا

لدروس التعليمية من خالل وجاهية أكثر بكثير من الطالب الذي يدرس في مدارس القدس، بينما تلقى طلبة القدس ا

الصفوف الافتراضية بشكل أكثر من الحصص الوجاهية ... إلى أي مدى سيكون لهذا ألامر تأثيره على استعداد الطالب 

 الذي يدرس في مدارس القدس لالمتحانات الوزارية؟ 

ترة قصيرة، لكن مع بداية العام الدراس ي الحالي، انتظم الطلبة داخل مدارس القدس على مقاعد الدراسة لف -8

، ام كانت هناك 
ً
 ما أعلن عن إغالق املدارس والانتقال للتعليم عن بعد ... برأيك هل كان هذا الانتقال سهال

ً
سريعا

 صعوبات واجهتك، أو أحد من زمالئك في الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعلم من خالل الصفوف الافتراضية؟

 حجم الاستعداد الذي يج -4
ً
ب أن يبذله طالب التوجيهي ليكون متهيئا لالمتحانات الوزارية، في رأيك نعلم جميعا

إلى أي مدى كانت الدروس من خالل الصفوف الافتراضية تساعدك لتحقيق درجة مقبولة من الجاهزية للتقدم 

 لالمتحانات الوزارية؟

 من خالل الفضائية التعليمية التي أطلقتها  -5
ً
كل ملساعدة طلبة الطلبة بشكما نعلم كانت الوزارة، تبث دروسا

 منها للظروف التي يمر بها الطلبة من انقطاع عن حضور 
ً
إلى  .وجاهيعام، وطلبة الثانوية العامة بشكل خاص، تقديرا

أي مدى كنت بحاجة ملساعدة إضافية خارج نطاق الصفوف الافتراضية لكي تتمكن من فهم املادة والاستعداد 

 لالمتحانات الوزارية.

 :راسةنتائج الد

  نتائج السؤال الرئيس، والذي نصه: ما مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم طلبة الصف الثاني

بعد تحليل املقابالت مع املجموعة البؤرية، تم (؟ Covid-19عشر خالل فترة التعليم املدمج، أثناء جائحة كورونا )

لتي حددت في مصطلحات الدراسة، وهي: العنصر املادي، تصنيف إلاجابات بناء على عناصر بيئة الصف الافتراض ي، وا

 والعنصر الاجتماعي، والعنصر النفس ي، والعنصر التربوي. ويمكن تصنيف إجابات الدراسة بناء على التصنيف إلى آلاتي:

املادي / تمثل مدى مالئمة العنصر املادي، لتعلم طلبة الصف الثاني عشر في  العنصر -ألاول العنصر 

 (، في الجوانب آلاتية:Covid-19فتراضية، أثناء فترة التعليم املدمج، خالل جائحة كورونا )الصفوف الا 

  كان لوجود أكثر من طالب يتعلم في نفس الوقت من نفس أفراد ألاسرة، شأٌن كبير في إضعاف تركيز الطالب

 سواء أثناء حضور الحصص، أو أثناء التقدم لالمتحانات.

  ألاحيان على التفاعل واملشاركة مع املعلم لعدم مقدرته على فتح )املايكروفون( تدني مقدرة الطالب في بعض

 من املنزل لوجود جو من الفوض ى.
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  لم يراِع املعلمون في التعليم عن بعد من خالل الصفوف الافتراضية جانب )وقت العائلة( أثناء وجود الطالب

( وهو وقت انتهاء الدوام الوجاهي، وقد يكون وقت اجتماع 2:11في املنزل، إذ كانت تنظم بعض الامتحانات بعد الساعة )

 العائلة على الطعام، وهذا من شأنه أن يقلل تركيز الطالب.

  كان لعدم استخدام املعلم للوح إلالكتروني، أو اللوح املدعم بقلم إلكتروني أثناء الشرح من خالل الصفوف

 ة مع املعلم من وجهة نظرهم، خاصة في املواد العلمية.الافتراضية كان له أثٌر كبيٌر في ضعِف تفاعل الطلب

  افتقاد الطالب أثناء تعلمه في الصفوف الافتراضية للمكونات املادية املوجودة في الغرفة الصفية في التعليم

 الوجاهي، مثل: اللوح، املكتب، الذي يضع عليه كتبه ويمكنه من التفاعل مع املعلم.

 لمين إلى املدرسة، وتوظيف اللوح الصفي العادي في الشرح من خالل البث استحسن الطلبة توجه بعض املع

من الكاميرا في الصفوف الافتراضية، حيث شعر الطلبة أن هذا ألامر ساعدهم في الفهم، والتركيز، وترتيب ألافكار، 

غة لطلبة من مشاهدة لبشكل أكثر من استخدام اللوح إلالكتروني الذي يتأثر بجودة خدمة إلانترنت، وخاصة أنه مكن ا

 جسد املعلم، وتعابير وجهه، وتفاعالته، مما ساعد الطلبة على الحفظ واسترجاع املعلومات.

  تنوع منصات التعليم إلالكترونية، وعدم توحديها شتت الطالب، فمثال قد يتم تحميل أوراق العمل

 عبر املWhat’s appإلالكترونية، أو التلخيصات على تطبيق )
ً
(.. Google Class roomنصة الرسمية من خالل )(، وأحيانا

 هذا ألامر يسبب تشتت في مرجعية مصادر التعلم.

  أوراق العمل إلالكترونية كانت تشعر الطالب بالتشتت وضعف التركيز، مقارنة بأوراق العمل التي كان يأخذها

 في التعليم الوجاهي، ويستطيع وضع مالحظاته عليها، وأرشفتها.

 كانت 
ً
( مما يشكل صعوبة في PDFأوراق العمل إلالكترونية بصيغة صور، وليس بصيغة ملفات ) أحيانا

 طباعتها، أو القراءة منها.

  تشتت مرجعية الطالب بخصوص مصادر التعلم، حيث قد يتم تحميل ورقة العمل إلالكترونية من قبل

 لكل طالب ورقة.املعلم، وال ينتبه الطالب لوجودها، على عكس التعليم الوجاهي حين يخصص 

الاجتماعي / تمثل مدى مالئمة العنصر الاجتماعي، لتعلم طلبة الصف الثاني عشر  العنصر -الثانيالعنصر 

 (، في الجوانب آلاتية:Covid-19في الصفوف الافتراضية، أثناء فترة التعليم املدمج، خالل جائحة كورونا )

 افتقاد الطلبة النصح والتوجيه من املعلم. (1

عالقات الاجتماعية في التعلم من خالل الصفوف الافتراضية، مما أثر على دافعية الطلبة في التعلم، انعدام ال (2

 
ً
إذ كان لتفاعل الطلبة في ساحة املدرسة، أو الغرف الصفية، وسؤال بعضهم عن املادة، وطريقة الدراسة يشكل دافعا

 لهم ألامر الذي افتقدوه في التعليم في الصفوف الافتراضية.

قاد الطالب لجانب التعزيز من طرف معلمه في الصفوف الافتراضية، أو حتى من طرف إلادارة، حيث كانت افت (8

 لتعلم 
ً
 ودافعا

ً
مالحظات املعلم إلايجابية على ورقة الاختبار، أو مالحظات املعلم إلايجابية على الدفتر تشكل تعزيزا

 الطلبة، ألامر الذي افتقد في الصفوف الافتراضية.
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صل الطلبة مع املعلمين وإلادارة في الصفوف الافتراضية، مما أضعف من قدرتهم على إيصال مطالبهم، قلة توا (4

 
ً
والشكوى، وحل مشاكلهم، او بين املعلمين أنفسهم وإلادارة، بسبب عدم قدرتهم الحضور للمدرسة، مما كون إحباطا

 عند الطالب.

ل، إذ شعر الطلبة أن الوقت ال يكفي لجميع ضيق وقت الحصة في الصفوف الافتراضية ال يسمح بالتفاع (5

 ألاسئلة والنقاش للموضوع في الصفوف الافتراضية.

لم يستطع الطالب الحصول على ما يرغب من استفسارات علمية في الصفوف الافتراضية، بسبب ضعف  (6

 التفاعل الصفي كما هو الحال في التعليم الوجاهي.

لب، في الصفوف الافتراضية دوره في خفض التفاعل بين املعلم كان النعدام لغة الجسد بين املعلم والطا (7

 والطالب لألسباب آلاتية:

  ،كان الطلبة واملعلمين ال يشاهدون لغة الجسد لكل طرف بسبب الكاميرات املغلقة في الصفوف الافتراضية

م درته على تقدير أيها أهفلم يتمكن املعلم من معرفة مدى فهم الطلبة، وتساوى عند الطالب جميع املعلومات لعدم ق

 بسبب عدم مشاهدته النفعاالت ولغة جسد املعلم.

  ضعف التفاعل مع املعلم: في الصفوف الافتراضية كون الطالب يستمع إلى صوت املعلم، وال يوجد صورة

ة من جهللمعلم، هذا ألامر أضعف من التفاعل مع املعلم من جهة، ومن تركيز الطالب وقدرته على التعبير عما بريد 

 أخرى.

  لم يستطع الطالب الحصول على ما يرغب من استفسارات علمية في الصفوف الافتراضية، بسبب ضعف

 التفاعل الصفي كما هو الحال في التعليم الوجاهي.

  ضعف تقدير املعلم الهتمام الطالب، إذ بسبب انعدام لغة الجسد، والتواصل البصري كان املعلم يفسر

يريد الطالب، او في بعض ألاحيان قد ُيساء فهم الطالب من طرف املعلم في الصفوف الافتراضية سؤال الطالب بعكس ما 

 النعدام لغة الجسد.

وأضافت املجموعة البؤرية أن هناك ميزة للبيئة الاجتماعية في الصفوف الافتراضية وهي ما أشارت له الطالبات 

ب( خصوصية أكثر، فال يشعر بالخجل أمام زمالءه إذا كان أن التعلم في الصفوف الافتراضية يعطي للمتعلم )الطال

 يريد التلخيص، أو يكتب كل ش يء يقوله املعلم.

النفس ي / تمثل مدى مالئمة العنصر النفس ي، لتعلم طلبة الصف الثاني عشر في  العنصر -الثالثالعنصر 

 (، في الجوانب آلاتية:Covid-19الصفوف الافتراضية، أثناء فترة التعليم املدمج، خالل جائحة كورونا )

شعور الطلبة بعدم الجدية والالتزام في الصفوف الافتراضية، والشعور بإمكانية التهرب من الحصص في  -1

 الصفوف الافتراضية، أو حتى أن يسجل دخوله وبعدها يبتعد عن الشاشة فال يستمع ملا يعرض في الصف الافتراض ي.

ات طويلة، مما كان له دور في خفض قدرة الطالب على الاستمرار الشعور بامللل والتعب نتيجة الجلوس لساع -2

 في التعلم من خالل الصفوف الافتراضية، 

شعور الطلبة بالكسل، وإلاحباط، وعدم الاهتمام بالدراسة بمجرد انتقال التعليم من الوجاهي إلى التعليم  -8

 عن بعد، ومع الجلوس أمام الشاشات.
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 حة، وليس مكان للتعلم بجدية مثل املدرسة.شعور الطلبة أن البيت مكان الرا -4

سرعة فقدان الطالب لدافعيته، وطاقته أمام الشاشات، وسرعة شعوره بالنعاس، مما يؤثر على قدرته على  -5

 الفهم واملتابعة.

شعور الطالب بالضغط النفس ي عند مشاهدة بعض املعلمين يواجهون صعوبات في التعامل مع الجانب  -6

 م من خالل الصفوف الافتراضية.إلالكتروني في التعلي

 الضغط املصاحب للتعلم في الصفوف الافتراضية دفع الطلبة للتفكير بالتهرب من حضور الحصص. -7

شعور الطالب باإلرباك بسبب بقائه في البيت لفترة طويلة، وعدم توجهه للمدرسة، وتوقف حياته الاجتماعية  -3

 مع زمالءه.

 ها.در وتعدد مصا ونيةرتة التعليمات إلالكشعور الطالب باإلرباك بسبب بقائه كثر  -1

خجل الطالب من السؤال أمام زمالءه في الصفوف الافتراضية، إذ كان يشعر أنه بسبب غياب التفاعل  -11

 الجسدي قد ُيساء فهمه.

 يخطئ  تقديم الاختبارات إلالكترونية في الصفوف الافتراضية -11
ً
وضع الطالب أمام ضغط نفس ي، حيث أحيانا

 املعلم في تحد
ً
يد إلاجابة الصحيحة وفق أسلوب الاختيار من متعدد، فيظن الطالب أنه أخطأ إلاجابة، فيتوقف مطوال

، أو خوف الطالب من خسارة إلاجابات التي اختارها أو كتبها خالل الامتحان 
ً
 نفسيا

ً
 وضغطا

َ
عندها/ مما يسبب له ارباكا

 من التحديث التلقائي، واضطرار الطالب إلعادة الاخت
ً
 بار بسرعة في ظل محدودية الوقت.خوفا

شعور الطلبة بالخجل من العالمات التي حصل عليها بعد العودة إلى التعليم الوجاهي مقارنة بالعالمات التي  -1

حصل عليها في التعليم إلالكتروني، إذ كان ينظر إليه من زمالءه أنه كان يغش في الاختبارات إلالكترونية، بينما في 

رات إلالكترونية كونها اختيار من متعدد تكون أسهل ويمكن أن يحصل الطالب فيها على عالمات الحقيقة أن الاختبا

 أكثر.

 من حيث، تشتت الطالب بين أكثر من مصدر  -2
ً
أن توجههم للتعلم من مصادر إضافية أوجد عندهم عبئا

 للمعلومة، وصرف الوقت والجهد في التنقل بين املصادر التعليمية املختلفة.

 أسلوب بسبب نوع -8
ً
ختبر الطالب من خاللها في الصفوف الافتراضية، وتحديدا

ُ
ية الاختبارات إلالكترونية التي أ

الاختيار من متعدد، شعر الطلبة بعدم الجاهزية للتقدم الختبارات الثانوية العامة الوزارية، كونها اختبارات معظم 

د عند غير مستعد ملثل شائية/ كتابية(، مما جعل الطالب أسئلتها )إن
ِّ
هذا النمط أو ألاسلوب من الاختبارات، مما ول

 إلى شعورهم بالتوتر والقلق. 
ً
 بعدم جاهزيتهم المتحانات الثانوية العامة الوزارية، إضافة

ً
 الطلبة شعورا

كان للمشاكل التقنية، مثل انقطاع النت والكهرباء، أو ضعف جودة النت أثناء التعلم، دوره في عدم اهتمام  -4

 التعلم في الصفوف الافتراضية.الطالب في 

كثرة املشتتات داخل البيت، فقد يكون الطالب في الحصة لكن كونه في البيت تكثر حوله املشتتات مما يضعف  -5

 تركيزه، وبالتالي يضعف الاهتمام بالتعليم في الصفوف الافتراضية.

أجمع الطلبة أن طريقة  التعلم من خالل الصفوف الافتراضية جعل الطالب يعتمد على نفسه أكثر، حيث -6

الدراسة )التعلم الذاتي( رفعت من جودة التعلم عندهم، كونهم باتوا يتعبون بشكل أكثر للحصول على املعلومة، 
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 في محاولة حلها، فإذا استعص ى عليه فهم 
ً
 مضاعفا

ً
وتلخيصها، وترتيبها. فإذا ما واجهته مشكلة فعليه أن يبذل جهدا

مصادر أخرى للتعلم. أما في التعليم الوجاهي كان يتوجه مباشرة للمعلم للمساعدة في مشكلة معينة فعليه البحث عن 

 املشكلة.

مدى مالئمة العنصر التربوي، لتعلم طلبة الصف الثاني عشر في التربوي: تمثل في  العنصر-الرابعالعنصر 

، في الجوانب آلاتية، (Covid-19الصفوف الافتراضية، أثناء فترة التعليم املدمج، خالل جائحة كورونا )

والتي تم تصنيفها إلى ثالثة مجاالت، وهي طريقة تعلم الطلبة في الصفوف الافتراضية، وأساليب تعليم 

 الطلبة، وأساليب تقييم الطلبة في الصفوف الافتراضية.

(، Covid-19املجال ألاول/ طريقة تعلم طلبة الصف الثاني عشر في الصفوف الافتراضية خالل جائحة كورونا )

 وتمثل في الجوانب آلاتية: 

  طلبة الفرع العلمي إلى مصادر تعلم إضافة على ما تلقوه في الصفوف الافتراضية 
ً
حاجة معظم الطلبة وتحديدا

أكثر من حاجة طالب فرع العلوم إلانسانية وذلك لخصوصية مواد الفرع العلمي وحاجتها إلى شرح أكثر من طرف املعلم، 

فرع العلمي من الذين شاركوا في املجموعة البؤرية إلى حاجتهم إلى مساعدة تعليمية إضافة إلى حيث أشار طلبة من ال

ما يتلقاه من املعلم في الصفوف الافتراضية العتماده على املعلم بشكل كبير في املواد العلمية، أكثر من املواد إلانسانية، 

 .يتلقونه من شرح في الصفوف الافتراضية ومن هذه املصادر التي كان يلجأ لها الطلبة إضافة إلى ما

 ( املعلمون الذين أوجدوا قنوات علىYouTube)  لشرح املواد التعليمية، إذ شعر الطلبة أن هؤالء املعلمين

( عندهم قدرة على توظيف التكنولوجيا في التعليم بشكل أفضل من YouTubeالذين أسسوا قنوات على تطبيق )

له الطلبة في نتيجة السؤال ألاول، حول الصعوبات التي واجهة الطلبة في الصفوف  معلميهم، ويؤكد هذا ما أشار 

الافتراضية، إذ أشاروا أن من هذه الصعوبات تدني معرفة املعلمين باستخدام أدوات التعليم إلالكترونية، وأبرزها 

 القلم إلالكتروني، واللوح إلالكتروني.

  الاستماع إلى شرح حول املوضوع الذي يريد( الطالب فهمه من موقعYouTube بشكل عام، أو التوجه إلى )

 ( للتأكد من أن الطالب قد فهم الشرح.YouTubeقنوات املعلمين على )

 .التوجه بطلب املساعدة من زمالء الدراسة، أو من ألاخوة ألاكبر 

 قرر الوزاري شراء املساعدات وهي كتب من تأليف معلمين تشرح املادة بشكل مفصل وتجيب عن أسئلة امل. 

  ،التوجه إلى املراكز والدورات التعليمية، وهنا أجمع الطلبة أن املراكز التعليمية استغلوا الرقابة على املدارس

وفرض إلاغالق عليها، وافتتحوا العديد من الدورات التعليمية التي ُدرست بطريقة وجاهية داخل املركز، مما جذب 

 لوجاهي.الطلبة إليها كونها تعتمد التعليم ا

  التوجه نحو الدروس التعليمية التي تبثها الوزارة من خالل البث الفضائي فقط، حيث أشار الطلبة أن نظراءهم

( التي أقرتها الوزارة، لكن طلبة Microsoft Teamsفي املدارس الحكومية كانوا يستمعون للدروس من خالل منصة )

دروس كونها مقتصرة على من يمتلك بريد إلكتروني من الوزارة، املدارس الخاصة لم يستطيعوا الاستفادة من هذه ال
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اشتكى الطلبة من أن الدروس التعليمية التي  الدروس. وهنامما منع طلبة املدارس الخاصة من الاستفادة من هذه 

 .كن متوفرة لطلبة املدارس الخاصةتبثها الوزارة لم ت

 مما أشعر الطالب بعدم التمكن من املادة. افتقاد الطالب للتعلم بالتكرار أثناء شرح املعلم، -1

 تراجع قدرة الطلبة على التركيز مع طول ساعات الجلوس أمام الشاشات. -2

 أمام ألاجهزة إلالكترونية أثناء التعلم  -8
ً
الشعور بآالم في العيون والرأس والرقبة والظهر، نتيجة الجلوس طويال

 من خالل الصفوف الافتراضية.

 بؤرية أن هناك بعض امليزات للبيئة التربوية في الصفوف الافتراضية، وهي: لكن أشارت املجموعة ال

  أن النقاش في الصفوف الافتراضية يركز على موضوع معين، دون الخروج عنه، مما يمنح النقاش فيها جودة

 معينة من وجهة نظر الطلبة. 

 أكثر للتع 
ً
إلضاعة  لم في املنزل، وال يضطر الطالبالتعلم في الصفوف الافتراضية يعطي املتعلم )الطالب( وقتا

 وقته في املواصالت. 

  من قبل املعلم، هذا ألامر ال يضطر الطالب للكتابة، بل يركز جهده 
ً
في حال كانت املادة التعليمية املعدة مسبقا

.
ً
 في أخذ املالحظات مباشرة من املعلم إلى املادة العلمية املعدة مسبقا

 سة )التعلم الذاتي( لم تتغير في الصفوف الافتراضية عنها في التعليم الوجاهي، أجمع الطلبة أن طريقة الدرا

 لكن الشعور باملسؤولية من طرف الطالب ارتفع، حيث أصبح الطالب يشعر أن الاعتماد على نفسه بات أكثر.

 في جانبين، هما:(، وتمثل Covid-19املجال الثاني/ أساليب التعليم في الصفوف الافتراضية خالل جائحة كورونا )

  :ألاول / بخصوص تدريب املعلمين للتعليم من خالل الصفوف الافتراضية

ضعف تدريب املعلمين: يقدر الطالب أن قلة الخبرة التقنية لدى املعلمين في إدارة الصفوف الافتراضية أثرت  (1

في  م إغالق املدارس والجامعاتعلى قدرات املعلمين في تلقي التدريب على تنمية مهاراتهم بسبب توقع املسؤولين عد

 .2121/2121العام الدراس ي 

 لديهم في ضبط الصف الافتراض ي،  (2
ً
تدني معرفة املعلمين بتوظيف أدوات التعليم إلالكتروني، مما شكل عائقا

 وتفاعل الطلبة.

تدني معرفة املعلمين بالجانب التقني بشكل عام، مما أثر على أداءهم في التعليم من خالل الصفوف  (8

 الافتراضية، مثل عدم قدرة املعلم على تسجيل الحصة.

 عدم قدرة املعلم على التمييز بين الطلبة في الصفوف الافتراضية.  (4

 صعوبة تواصل الطلبة مع املعلمين من خالل الصفوف الافتراضية. (5

6)  
ً
ن معلم م تدني القدرة التقنية لدى املعلم على تصميم محتوى تعلم إلكتروني، أو عرضه ملحتوى معد مسبقا

 آخر أو من املواقع التعليمية، مما أشعر الطالب بعدم اهتمام املعلم بالتعليم داخل الصفوف الافتراضية.

وضع املعلم الطلبة بتصور أن هذا الوضع مؤقت، وأنه سيتم إعادة الشرح بعد العودة للتعليم الوجاهي، لكن  (7

 دراس ي.فترة إلاغالق امتدت حتى الشهر ألاخير من نهاية العام ال
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عدم معرفة املعلم بردة فعل الطالب على ما يشرحه، هل تمكن من فهم املادة أم ال، خاصة أن املعلم ال  (3

 يستطيع أن يتواصل مع الطلبة في التعليم من خالل الصفوف الافتراضية بنفس الفاعلية في التعليم الوجاهي.

 الثاني / بخصوص أساليب التعليم، وتمثل في الجوانب آلاتية:

عور الطلبة أن املادة التعليمية كانت تشرح بشكل مختصر في الصفوف الافتراضية، خاصة املواد العلمية، ش (1

ولم تأخذ حقها في الشرح، حيث أشار الطلبة أن املواضيع شرحت بشكل سطحي، ولم تعطى حقها، بالرغم من أن 

 للتهيئة الختباملعلم بذل ما في وسعه في التعليم في الصفوف الافتراضية لكن هذا من 
ً
ارات وجهة نظرهم لم يكن كافيا

 الثانوية العامة الوزارية.

السرعة في إنجاز املادة املطلوبة، أشعر الطلبة أن املادة يتم إنجازها بشكل أسرع في الصفوف الافتراضية  (2

م ، وعدم اهتمامقارنة بالتعليم الوجاهي، ومرد ذلك إلى ضعف التفاعل مع املعلم، وتركيز النقاش حول موضوع معين

 الطلبة بنقاش، مما أعطى للمعلم وقتا لينجز املادة بشكل أسرع.

عدم تقدير املعلمين ألهمية جانب )تلخيص الدروس( بالنسبة للطلبة: حيث كان املعلم في الصفوف الافتراضية  (8

 لكي يرتب ألافكار للطالب 
ً
ه من خالل في دفتر يكتفي بالشرح، وليس مثل التعليم الوجاهي حين يخصص املعلم وقتا

 تلخيصها.

املجال الثالث/ عملية التقييم لطلبة الصف الثاني عشر في الصفوف الافتراضية، وتمثلت في الجوانب 

 آلاتية، وتمثل في الجوانب آلاتية:

أسلوب التقييم الذي كان يتم في الصفوف الافتراضية حرم الطالب من الحصول على تغذية راجعة من معلمه، .1

 ة نظر الطلبة في هذا الخصوص كاآلتي:وكانت وجه

  عدم التعلم من ألاخطاء: افتقد الطلبة إلى مالحظات املعلم، والتغذية الراجعة التي كانوا يحصلون عليها على

 في الاختبارات إلالكترونية التي تتم في الصفوف الافتراضية.
ً
 أوراقهم في التعليم الوجاهي، حيث لم يعد هذا ألامر ممكنا

 لوحة املفاتيح في إلاجابة عن ألاسئلة في الاختبارات في الصفوف الافتراضية، حرم الطالب من التغذية  استخدام

الراجعة التي يحصل عليها من معلمه على ورقة الاختبار في التعليم الوجاهي، خاصة في اللغات، حيث كان املعلم يكتب 

طأ، هذا ألامر حرم منه الطالب في الاختبارات إلالكترونية مالحظاته على ورقة الطالب عند أي خطأ، فينتبه الطالب للخ

 في الصفوف الافتراضية.

  على أن يعطي واجبات بيتية، لعدم مقدرته على تنفيذ التغذية الراجعة للطالب، مما زاد 
ً
لم يكن املعلم قادرا

 من صعوبة معرفة الطالب لدرجة فهمه للمادة.

 بة، وعدم قدرتها على تغطية تفاصيل جميع املادة. أو كان يركز على قلة عدد الاختبارات التي تقدم لها الطل

 جانب واحد من املادة املطلوب دراستها لالختبار.

  اعتماد معظم الاختبارات في الصفوف الافتراضية على أسلوب واحد في التقييم وهو الاختيار من متعدد بشكل

 إلعداد الطلبة ال 
ً
ختبارات الثانوية العامة الوزارية كونها اختبارات )كتابية/ إلكتروني، هذا ألاسلوب لم يكن كافيا

 إنشائية( في معظم أسئلتها. 
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تدني الشعور باالهتمام في مقدار درجة الاختبارات في الصفوف الافتراضية من قبل الطالب، فتساوى عنده النجاح .2

 عالمات. والرسوب، وهذا على عكس التعليم الوجاهي، إذ كان يهتم بما يحصل عليه من

أسلوب الاختيار من متعدد والذي اعتمد في معظم الاختبارات إلالكترونية في الصفوف الافتراضية، كان له دور في .8

 عدم شعور الطالب الاهتمام كونه ليس النظام املعتمد في اختبارات الثانوية العامة الوزارية لألسباب آلاتية:

  للطالب في املادة، إذ أن الطالب قد يختار إلاجابة دون معرفة لم يعكس هذا ألاسلوب مقدار الفهم الحقيقي

 بها، فتكون هي إلاجابة الصحيحة.

  إذا أخطأ الطالب في إلاجابة في أسلوب الاختيار من متعدد، كان يحرم الطالب من كل العالمة، بينما في ألاسئلة

 مة.إلانشائية قد يجيب الطالب عن بعض من إلاجابة فيحصل على جزء من العال 

 تفسير النتائج ومناقشتها: 

تفسير نتيجة السؤال الرئيس والذي نصه: ما مدى مالئمة بيئة الصفوف الافتراضية لتعلم طلبة الصف 

فيما يتعلق بالعنصر املادي عبر   (؟Covid-19الثاني عشر خالل فترة التعليم املدمج، أثناء جائحة كورونا )

ى مالئمة العنصر املادي في بيئة الصفوف الافتراضية للتعلم من خالل الحديث الطلبة )أفراد املجموعة البؤرية( عن مد

عن ثالثة أبعاد، البعد ألاول وهو البعد املكاني )من داخل املنزل(، وبعد أدوات التعليم إلالكترونية، ومصادر التعلم 

 
ً
في خفض تركيز الطالب حين حضور  إلالكترونية. حيث أجمع الطلبة أن للبعد املكاني )التعلم من داخل املنزل( دورا

الحصص، أو التقدم لالختبارات من خالل الصفوف الافتراضية، بسبب وجود أكثر من طالب يتعلم في نفس الوقت من 

نفس أفراد ألاسرة، إضافة إلى جو الفوض ى داخل البيت الذي منعهم من التفاعل مع معلميهم وزمالئهم من خالل 

عاة املعلم في الصفوف الافتراضية أوقات ألاسرة مثل وقت اجتماع ألاسرة حول طاولة )املايكروفون(. كذلك عدم مرا

 الطعام، إذ كانت الاختبارات تحدد ما بعد ساعات الدوام الفعلي في التعليم الوجاهي. 

ي نوربة أن عدم استخدام اللوح إلالكتأما البعد الثاني، فقد تمثل في أدوات التعليم إلالكترونية، إذ أجمع الطل

أو القلم إلالكتروني أثناء الشرح أضعف التفاعل مع املعلم حيث كان الطلبة يستمعون فقط لصوت املعلم الذي كان 

يستخدم )أسلوب املحاضرة(. وإضافة إلى ما سبق أشاروا إلى افتقادهم للمكونات املادية في البيئة الصفية التقليدية 

 هم من املتابعة مع املعلم أثناء الشرح. مثل طاولة الطالب، واللوح العادي الذي يمكن

وأكد هذا الجانب ما ذهب له عدد من الطلبة من استحسان توظيف بعض املعلمين للوح العادي في الشرح من 

تمثل . و الافتراضيةداخل املدرسة أثناء )التعلم من داخل املنزل( بواسطة استخدام الكاميرا والبث من خالل الصفوف 

صادر التعلم إلالكترونية، حيث أشار الطلبة أن أوراق العمل إلالكترونية لم تكن مالئمة للتعلم من البعد الثالث في م

ل علي َحمَّ
ُ
وراق العمل ها أخالل الصفوف الافتراضية، إذ شعر الطالب بالضياع بسبب تعدد املنصات إلالكترونية التي ت

لى أوراق العمل إلالكترونية مقارنة بأوراق العمل ناهيك عن عدم قدرة الطالب على وضع مالحظاته ع ترونية،إلالك

 الورقية.

الطلبة مع بيئة التعلم في الصفوف الافتراضية، لشعورهم بأن هذه البيئة  اندماجنقرأ فيما سبق صعوبة 

الافتراضية لم توفر لهم بيئة مساعدة على التعلم، وبناء على ذلك نستنتج ضعف مالئمة املكون املادي في الصفوف 
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فتراضية لتعلم الطلبة، إذ أن بيئة التعلم في الصفوف الافتراضية لم توفر املناخ املناسب ليتفاعل فيه الطالب مع الا 

املعلم من جهة، ومع زمالئهم من جهة أخرى. ومن هنا تتضح أهمية املكون املادي في عملية التعلم في الصفوف 

ونات املادية داخل الغرفة الصفية لها تأثير قوي على أداء الطلبة ( أن املك2112التقليدية، ويؤكد هذا ما تشير له القط )

بصورة هامة، فحين يبدأ طلبة الصف بالتفاعل تتكون عالقات بين ألافراد فيما يسمى بالبيئة الاجتماعية للطلبة، التي 

 بالغرض الذي من أ
ً
ف وهذا جله تكون الصلها تأثير قوي عليهم، وكما هو معروف فإن تشكيل سلوك الطالب يتأثر كثيرا

( أن 2111ما يسمى ببيئة عمل الطلبة، وللبيئة املادية دور كبير في التأثير في بيئة عمل طلبة الصف. ويضيف املقيد )

البيئة املادية والتي تشكل إلاطار الذي يتم فيه التعلم من ألامور الهامة في زيادة فاعلية الطلبة وانتاجيتهم، ويضيف 

ء الطالب دون مشاركة طوال الحصة دليل على بيئة صفية غير ناجحة، فهو ال يشارك وبالتالي ال ( أن بقا2114محمد )

 يستفيد. 

إضافة إلى ما سبق، يتضح افتقاد الطلبة للمكونات املادية للبيئة الصفية التقليدية، حيث عبروا عن شعورهم 

التعليم  الاستعانة بأدوات لوح، وحتى حين كان تتمبالفراغ بسبب غياب أبسط املكونات املادية، مثل طاولة الطالب، وال

تواجد ، عبر الطلبة أنهم استحسنوا تجربة أن يتروني، أو الكتابة من خالل القلم إلالكتروني، مثل اللوح إلالكترونيةإلالك

ية. ضاملعلم داخل الصف الحقيقي، ليشرح من خالل اللوح العادي ويبث بواسطة الكاميرا من خالل الصفوف الافترا

 وهذا يؤكد تفضيلهم للمكونات املادية في الصف التقليدي عن املكونات في الصفوف الافتراضية. 

شاروا أن أوراق العمل الطلبة إلى افتقادهم مكون مادي آخر وهو أوراق العمل، إذ أ ويضاف إلى ما سبق، أشار

 التي كانت تدفع لهم من خالل الصفوف الافتراضية لم تساعد ترونيةإلالك
ً
 مهما

ً
 هم على التعلم، ألنها أفقدتهم جانبا

 
ً
 لهم، ويؤكد هذا أيضا

ً
 مساعدا

ً
وهو الكتابة ووضع املالحظات عليها، مما أضعف من التفاعل مع املعلم. ولم يكن عامال

مي ي( في دراستها التي حملت عنوان البيئة الصفية املادية وعالقتها بدافعية إلانجاز ألاكاد2113ما أشارت له مزوزي )

لدى التالميذ، حيث أشارت أن البيئة املادية في الصف تثير لدى التالميذ الرغبة في التعلم وإلاقبال عليه دون ملل أو 

فتور ويزيد من دافعيتهم لإلنجاز ألاكاديمي، ال سيما التلميذ الذي يمض ي معظم وقته داخل الغرفة الصفية التي يدرس 

تضح ت يدفعه للتحصيل والانجاز ألاكاديمي ليحقق التفوق. وبناء على ما تقدم فيها ويتفاعل مع مكوناتها ألامر الذي

أهمية املكون املادي في عملية التعلم، هذا املكون الذي افتقده الطلبة في الصفوف الافتراضية، وهذا يدل على تفضيل 

وأن  لم في الصفوف الافتراضية،بيئة التعلم الوجاهي، ملا توفره من عوامل وظروف مساعدة في التعلم، على بيئة التع

 بيئة الصفوف الافتراضية لم تكن مالئمة لتعلم الطلبة.

( أن هناك عدة 2111أما بخصوص العنصر الاجتماعي في بيئة الصفوف الافتراضية، فتشير أبو غزال، والنوال )

مدى اهتمام معلميهم بهم، أبعاد تشكل البيئة الصفية الاجتماعية، أبرزها دعم املعلم، ويتمثل باعتقاد الطلبة ب

وبتشكيل العالقات الشخصية معهم، وما يوفره لهم هذا من دعم أكاديمي وانفعالي، وأيضا دعم ألاقران ويشمل دعمهم 

، وهناك تعزيز التفاعل ويقصد به السماح للطلبة وتشجيعهم على التفاعل مع بعضهم البعض، ويضاف 
ً
لبعض أكاديميا

اون الطلبة مع بعضهم البعض ازدادت فرص إتقانهم للمهمات التعليمية، والانهماك بها، إلى ما سبق أنه كلما زاد تع

 في نموهم الاجتماعي ودافعيتهم للتعلم وإلانجاز.  
ً
 مهما

ً
 وتقوية عالقاتهم بأقرانهم، والتي تلعب دورا
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نصح وافتقدوا ال لكن في بيئة الصفوف الافتراضية وبناء على النتائج، افتقد الطلبة التفاعل مع املعلم،

والتوجيه، والتعزيز، وافتقدوا من يستمع لهم ويساعدهم في حل مشاكلهم ويحقق مطالبهم، وعدم أخذ حقهم الكافي 

في السؤال والاستفسار، كذلك كان الفتقاد لغة الجسد مع املعلم دوره في خفض التفاعل وعدم فهم كل طرف 

ى فقدهم الدافعية علأتهم الاجتماعية مع زمالئهم، مما لطلبة عالقاالحتياجات آلاخر. وبخصوص الزمالء، فقد افتقد ا

التعلم. ونقرأ في هذا أن بيئة الصفوف الافتراضية حدت من التواصل الاجتماعي بين الطلبة ومعلميهم من جهة، وبين 

 في تعل
ً
مهم، ألنه خفض الطلبة وزمالئهم من جهة أخرى إلى درجة شعر الطلبة أن عدم وجود هذا التواصل كان عائقا

 من تفاعلهم، وهذا ما تؤكده الدراسات التي أكدت أهمية العنصر الاجتماعي في البيئة الصفية في التعلم. 

أما بخصوص امليزة التي أشارت لها الطالبات أن التعلم في الصفوف الافتراضية يعطي للمتعلم خصوصية أكثر، 

ص، أو يكتب كل ش يء يقوله املعلم، فمرد ذلك إلى املكون الثقافي فال يشعر بالخجل أمام زمالءه إذا كان يريد التلخي

للمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، واملجتمعات إلاسالمية بشكل عام، من تخوف الطالبات من استخدام الكاميرا في 

ف وآخرون  بالخصوصية، وهذا ما ذهبت إليه دراسة خليِّ
ً
 الصفوف الافتراضية، وأن عدم استخدامها منحهم شعورا

( exploring children expérience with éducationnel mobile technologie( في الدراسة التي حملت عنوان )2111)

والتي تبين من خالل نتائجها أن الجنس، والثقافة، والدين هي عوامل مهمة تؤثر في تجربة الطلبة في استخدام ألاجهزة 

كات كنَّ مترددات في استخدام الجهاز اللوحي ويعود هذا إلى عوامل ( من الطالبات املشار 8التكنولوجية، وهذا ألن )

 ثقافية ودينية. 

 
ً
وبخصوص العنصر النفس ي في بيئة الصفوف الافتراضية، أشار الطلبة إلى مجموعة من العوامل التي أثرت سلبيا

ة، إذ في الصفوف الافتراضي على دافعيتهم على التعلم، وعبروا من خاللها عن تدني شعورهم بالراحة في بيئة التعلم

شعور بالكسل، وإلاحباط، وعدم وس لساعات طويلة، و كان أبرز هذه املشاعر شعورهم بامللل والتعب نتيجة الجل

 بعدم الجدية والالتزام، وامليول نحو التهرب من الحصص في الصفوف 
ً
الاهتمام بالدراسة، مما ولد عندهم شعورا

 ه ثم يبتعد عن الشاشة فال يستمع ملا يعرض في الصف الافتراض ي.الافتراضية، أو حتى أن يسجل دخول

وهنا ال بد من إلاشارة أن هذا الشعور قد يكون سببه توجه معظم املدارس ألن يكون الدوام من خالل الصفوف 

 للدوام في التعليم الوجاهي، مما جعل الطالب يشعر بامللل. حيث أهملت املدارس أهمية ا
ً
وقت الذي لالافتراضية مشابها

 في الصفوف 
ً
يمضيه الطالب في العالقات الاجتماعية مع معلميه وزمالئه أثناء التعلم الوجاهي، وهذا لم يكن متاحا

الافتراضية، بل على العكس أشار الطلبة أن طول الفترة املكوث أمام الشاشات صاحبها أعراض مرضية جسدية، مثل 

( 4-8ألامثل أن يتم اختصار الدوام من خالل الصفوف الافتراضية إلى ) آالم في الرأس، والعين، والظهر. وكان الحل

 ساعات فقط، ويقتصر على مواضيع معينة.  

إضافة إلى ما سبق كان للمشاكل التقنية، وعدم تمكن املعلم من مهارات توظيف أدوات التعليم إلالكترونية 

ن غياب لغة الجسد بيإلى مشاكل أخرى مثل  ةة، إضافعن الاختبارات إلالكترونيأثناء الشرح، وكذلك الضغط الناتج 

 عند الطلبة للتهرب من 
ً
املعلم والطالب، دور في عدم الاهتمام بالتعلم من خالل الصفوف الافتراضية، مما شكل دافعا

 الحصص في الصفوف الافتراضية. 
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تراضية، النفسية في الصفوف الاف بناء على ما تقدم، نجد أن الطلبة ربطوا بين الدافعية نحو التعلم وبين البيئة

( حيث يرى مصطلح البيئة الصفية يشير إلى البيئة التعليمية التي يتفاعل فيها 2111وهذا الربط يوضحه الورثان )

الطالب مع بعضهم البعض من خالل الظروف النفسية، والعاطفية، والاجتماعية، والثقافية في الفصول الدراسية، 

التي تحدث تؤثر على أسباب أو دوافع العمل أو التصرف الذي يصدر من الفرد، وقد أثبتت وهذه العمليات النفسية 

الدراسات أن الطالب الذين لديهم دوافع داخلية للتعلم لديهم أداء أكاديمي أعلى من غيرهم، ولديهم مشاعر إيجابية 

 
ً
 في عملية التعلم، وأكثر إبداعا

ً
، ولديهم تعلم عال الجودة، مما يدل على أنهم اتجاه عملية التعلم، وهم ألاكثر انخراطا

 يفهمون ما يتعلمونه. 

إذا نستنتج مما سبق، أن بيئة التعلم من خالل الصفوف الافتراضية لم تكن بيئة مساعدة على توليد الدافعية 

 با
ً
دت هذه البيئة شعورا

َ
َد عنه شعور وباإلحباط لضغط النفس ينحو التعلم، بل على العكس َول

َ
َول

َ
لتهرب بالرغبة با، ت

 ما أشارت له نتائج دراسة يلمز 
ً
من حضور الحصص في الصفوف الافتراضية كما أشارت النتائج، ويؤكد هذا أيضا

 DISTANCE AND FACE-TO-FACE STUDENT'S PERCEPTIONS TOWARDS( والتي حملت عنوان )2113)

DISTANCE EDUCATIONع املتعلم في بيئة صفية وال تمنحه الشعور ( وأشارت إلى أن عملية التعلم عن ُبعد ال تض

 التعلم عن ُبعد يشعر املتعلم بامللل وال يلبي توقعاته. ة التعلم الوجاهي. إضافة إلى أن بأنه طالب كما في طريق

أما بخصوص العنصر التربوي، فقد أشارت النتائج أن الطلبة واجهوا عدة أمور أثناء تعلمهم في بيئة الصفوف 

بداية افتقد الطالب للتكرار في الشرح الوجاهي الذي يكرر املعلومة أكثر من مرة على مسمع الطالب. الافتراضية، 

واضطرار الطلبة إلى التوجه إلى مصادر تعلم إضافة على ما يتلقوه في الصفوف الافتراضية وخاصة في املواد العلمية 

لك بسبب تمكن املعلمين الذين أسسوا قنوات على ( وبرر الطلبة ذYouTubeمثل توجههم لقنوات معلمين عبر تطبيق )

( من مهارات توظيف التكنولوجيا في التعليم، إضافة إلى زمالء الدراسة، أو ألاخوة ألاكبر، أو شراء YouTubeتطبيق )

ة ( لضعف الرقابCovid-19املساعدات التعليمية، أو املراكز التعليمية التي لم تغلق بشكل كامل خالل جائحة كورونا )

عليها، أو الدروس التعليمية التي كانت تبثها الوزارة من خالل الفضائيات التعليمية. واشتكى الطلبة من عدم قدرتهم 

( القتصارها على طلبة املدارس Microsoft Teamsعلى حضور الحصص التي تبثها وزارة التربية والتعليم عبر منصة )

 لولوج إليها. الحكومية وعدم تمكن طلبة املدارس الخاصة من ا

بناء على ما تقدم، نجد أن هناك العديد من الدوافع التي اضطرت الطلبة للبحث عن مصادر تعلم إضافة إلى 

ما تلقوه من خالل الصفوف الافتراضية، وبالبحث في هذه الدوافع نجد سببين اثنين، ألاول انجذاب الطلبة للمعلمين 

( مقارنة بمعلميهم، الثاني شعورهم بالحاجة YouTubeعلى تطبيق ) ونيترأدوات التعلم إلالكالذين نجحوا في توظيف 

 لشرح إضافي على ما يتلقوه من معلميهم.

ونقرأ في النقطة ألاولى أن الطلبة واجهوا صعوبات مع معلميهم الذين لم يتمكنوا من توظيف أدوات التعليم 

 تمكنهم من العديد من مهارات YouTubeإلالكترونية مقارنة مع معلمين الذي أسسوا قنوات على تطبيق )
ً
( وكان واضحا

توظيف أدوات التكنولوجيا. وقد يعود هذا ألكثر من سبب مثل ضعف تدريب املعلمين، أو ضيق الوقت الذي لم يسمح 

ف ) ( أن املعلمين لم يكونوا على 2121بامتالك املعلمين هذه املهارات وتدريبهم عليها. وفي هذا الخصوص يشير خليِّ

ة بة كبيرة منهم تجر بسنالطوارئ والذي سيولد عند  للتدريس عن ُبعد في حاالت مفاجئعداد كامل لتحول بشكل است
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في ظل أزمة )كورونا( وجد نفسه كأنه معلم )ذو سبع صنايع( نظرا ألنه سيئة ستبقى محفورة في أذهانهم، إذ أن املعمل 

وبغض النظر عن ذكاء هذه الحلول، إال أن العديد من  سيضطر إلى اللجوء إلى حلول سريعة في ظروف غير مواتية.

الاساتذة سيجدون هذه العملية مرهقة جدا. ألن السرعة التي تمت في تنفيذ هذه النقلة من التعليم الوجاهي إلى 

املعلمين وإكسابهم مهارات التدريس عبر إلانترنت لم تكن متوقعة ومسبوقة، وهذا ما يفسر عدم القدرة على تدريب 

 لية.عا

 توجه الطلبة إلى البحث عن مصادر أخرى للتعلم، فمن املعلوم للجميع  بخصوص أما

أن نسبة كبيرة من طلبة الفرع العلمي في ظل التعلم في بيئة عادية )تقليدية( يبحثون عن دعم واسناد من معلمين 

املواد العلمية من جهة ووجود فروق  آخرين، أو زمالئهم، أو إخوتهم، أو الالتحاق باملراكز التعليمية، وذلك لخصوصية

فردية بين الطلبة من جهة أخرى، وهذا ألامر قد ال يعزى فقط للتعلم من خالل الصفوف الافتراضية بل بسبب ما 

 سبق وأشرنا إليه من وجود فروق فردية بين الطلبة وصعوبة املواد في الفرع العلمي.  

راضية مقرونة بشعور مرتفع من القلق، وإلاحباط، والتوتر، لكن وصف الطلبة طريقة تعلمهم في الصفوف الافت

وربما مرد ذلك أن الطالب لم يعتد التعلم في بيئة الصفوف الافتراضية، ولم يشعر أنها كافية لتهيئته المتحانات الثانوية 

 Problems of distance( في دراسته التي حملت عنوان )2113العامة الوزارية، ومرد هذا الشعور ما يشير له فوجتك )

education ،أن الطلبة الذين يدرسون عن ُبعد لديهم معدالت نجاح أقل من الطالب الذين يدرسون بشكل نظامي )

كما أن مخرجات تعلمهم كانت أضعف. وأيضا أظهرت نتائج الدراسة عدم قدرة الطلبة الذين يتعلمون عن ُبعد على 

رين على تخطيط وتنظيم جدول تعلمهم عن ُبعد. وكانوا ال يدرسون إال في إدارة وتنظيم دراستهم، وكذلك لم يكونوا قاد

ان مصدر وربما هذا ك الدراسية.نهاية الفصل وقبل الامتحانات النهائية مما يجعلهم غير قادرين على انهاء متطلبات املواد 

 لالختبارات الوزارية. بجاهزيتهمالقلق والتوتر وعدم شعور الطلبة 

، أما بخصوص امليز 
ً
ات التي ذكرها الطلبة، فهي في معظمها ميزات تتركز على جانب راحة الطلبة من النهوض مبكرا

 أو تجنب زحمة املواصالت، وهي أمور ال تمس جوهر عملية التعلم والتعليم.

أما بخصوص أساليب التعليم في الصفوف الافتراضية، فقد أشارت النتائج ان املادة التعليمية كانت تشرح 

ختصر، وبشكل سريع، مع عدم تركيز املعلمين على ألاساليب التعليمية املساعدة مثل التلخيص للطلبة، وعلى بشكل م

 في التعليم من خالل ترونيةتوظيف أدوات التعليم إلالك صعيد املعلم كان تدني جانب التدريب، وعدم قدرته على

ا ألامر رفع من صعوبة التعليم من خالل الصفوف الصفوف الافتراضية، وغياب لغة الجسد في الصفوف الافتراضية هذ

ف ) ( إذ يبين أن )التعليم عن ُبعد 2121الافتراضية، مما خفض من مالئمة بيئة التعلم فيها، ومرد ذلك ما يشير له خليِّ

نها أل أثناء ألازمات( ال تلبي الحد ألادنى من الجودة، فهي عملية قائمة على الارتجالية دون تلبية احتياجات الطلبة،

 للتدريس الوجاهي. إضافة إلى ما سبق فإن 
ً
 هذه املادة التعليمية تكون معدة مسبقا

ً
جاءت تلبية لحالة الطوارئ، وغالبا

التدريس أثناء ألازمات يسعى إلى توفير التعليم والتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء الطوارىء أو 

فيشير أن من سمات التعليم عن بعد أثناء ألازمات عدم وجود استراتيجيات  (2121ألازمات. أما هودجز وآخرون )

( أن التعليم عن ُبعد يحتاج إلى التحضير املكثف وتزويد الطلبة بجميع 2113تدريس مخطط لها. ويضيف فوجتك )

لتعليمية فنية واملنهجية وايتطلب الكثير من العمل من الناحية ال بها، وهذااملواد والواجبات واملهمات التي عليهم القيام 
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من قبل املعلمين. إضافة إلى عدم امتالك املعلمين والطلبة للخبرة الالزمة أو امتالكهم للقليل منها في نظام التعلم عن 

( إلى مجموعة من 2111ُبعد بسبب ضيق الوقت، وعدم القدرة على تدريب هذا العدد الكبير من املعلمين، ويرى أحمد )

تواجه عملية التعلم عن ُبعد أبرزها قلة فرص التدريب املناسبة للمعلمين على استخدام التكنولوجيا الصعوبات التي 

 الحديثة في التعليم. وأيضا عزوف بعض املعلمين عن تغيير أساليب التدريس التي اعتادوا على مزاولتها.

 تراضيةالصفوف الافالتعليم في بيئة بناء على ما تقدم، نجد أنه من الصعوبة الحكم على أداء املعلمين من خالل 

ف ) ( أن ما حدث خالل جائحة كورونا هو عبارة عن تحول مؤقت 2121بسبب حالة الطوارئ التي حدثت، إذ يؤكد خليِّ

لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى التعلم عن ُبعد من خالل التكنولوجيا، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه 

التعليم من خالل الصفوف الافتراضية في ظل )التعلم خالل أزمة  نأئ. وبناء على هذا يمكن القول قبل حاالت الطوار 

جائحة كورونا( ال يرتقي للتعليم الوجاهي كونه رد فعل على إغالق املؤسسات التعليمية ويسعى لتوفير درجة من التواصل 

ف ) القول أن ظروف املعلم في الصفوف الافتراضية  (، وبذلك يمكن2121مع الطلبة بالدرجة ألاولى كما أشار خليِّ

 .الافتراضيةليست ظروف طبيعية، بل هي حالة طوارئ ال يمكن أن توفر بيئة تعلم سليمة من خالل الصفوف 

أما بخصوص نتائج الدراسة حول عملية التقييم في الصفوف الافتراضية، نجد أنها وصفت من قبل الطلبة 

لنفس ي على الطالب، فأدوات التقييم إلالكتروني تركزت على أسلوب الاختيار من متعدد، بأنها كانت من عوامل الضغط ا

الذي لم يوفر للطالب تغذية راجعة عن أخطاءه، وحد من استعداده المتحانات الثانوية العامة الوزارية التي تستند 

الل مة أساليب التقييم التي اتبعت من خإلى ألاسئلة إلانشائية في معظم أسئلتها. وهذا رفع من شعور الطلبة بعدم مالئ

 الصفوف الافتراضية لعملية التعلم. 

ف ) ( أنه لم تكن هناك أدوات مناسبة لتقييم الطلبة في عملية التعليم عن 2121وفي هذا الخصوص يرى خليِّ

( 2121آخرون )(، وهذا يتفق ما أشار له هودجز و Covid-19ُبعد خالل عملية التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا )

حول عدم توفر أدوات مناسبة لتقييم الطلبة في عملية التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا )بوصفها أزمة(، حيث أشار 

( هو رد فعل على حالة الطوارئ، وتقييم أداء الطالب خالل عملية التدريس Covid-19أن ما حدث خالل جائحة كورونا )

واملدخالت والعمليات وليس املخرج أو التعلم. وهذا على عكس عملية التقييم في عملية أثناء ألازمات تركز على السياق 

التعلم عن ُبعد، والتي تكون عملية متكاملة ما قبل التصميم من خالل التقييم الذاتي، خالل التعلم وبعده، وذلك من 

ش، عي. والتي تتنوع ما بين منتديات النقاخالل استخدام أدوات التقييم يطلق عليها التقييم البديل، أو التقييم الواق

 أثناء 
ً
والتعلم من خالل املشاريع، والواجبات الفردية، وأوراق العمل والتأمل وكل هذه ألادوات يتم إلاعداد لها مسبقا

 عملية تصميم وتطوير املقرر إلالكتروني، وهذا ما لم يتم خالل عملية التعليم أثناء جائحة كورونا. 

( في دراسته التي حملت عنوان انعكاس السياسات والقرارات التربوية على العملية 2121يق )ويؤكد هذا الق

( بعدم معرفة املعلمين بأساليب التقويم ألاصيل، على مستوى Covid-19التعلمية التعليمية خالل جائحة كورونا )

ة للمعلم ما قصدته الوزارة من املعلم، واملشرف، واملدير، حيث لم توضح أي من الجهات إلادارية أو إلاشرافي

مصطلحات مثل املهمات التعليمية، والتعلم الذاتي. ولم يتم تطوير مهارات املعلمين على أساليب التقييم ألاصيل، أو 

الصفوف  بعد من خالل إكسابهم املهارات الالزمة للتقييم من خالل املهمات التعليمية لتوظيفها خالل فترة التعليم عن

 الافتراضية.
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 التوصيات: 

 :بناء على نتائج السؤال الرئيس توص ي الدراسة بما يأتي

  توجيه الاحتياجات التدريبية نحو التعليم في ظل ألازمات من خالل التكنولوجيا، وليس توظيف التكنولوجيا

ريبية بين دفي التعليم فقط. من خالل تطوير مسار تدرب املعلمين، بحيث يتم التمييز في تحديد احتياجات املعلمين الت

أن تكون التكنولوجيا وسيلة تعليمية داخل الغرفة الصفية، وبين أن تكون التكنولوجيا وسيلة اتصال وتعليم. ففي 

الحالة ألاولى تم تدريب املعلمين على توظيف التكنولوجيا كوسيلة تعليمية، لكن في الحالة الثانية وهي الاحتياج التدريبي 

مة(، لم يتم تدريبهم على أن تكون التكنولوجيا هي وسيلة اتصال وتعليم من خالل خالل جائحة كورونا بوصفها )أز 

 املنزل.

 .أن يضاف إلى مساقات التأهيل التربوي موضوع وسائل التعليم والتقييم أثناء ألازمات 

  في حال اللجوء للتعليم عن بعد أثناء ألازمات أن ينوع املعلم من أساليب التعليم، فيستخدم مع أسلوب

 ملحاضرة العديد من ألاساليب التعليمية.ا

 الغرفة الصفية في  أجلثناء ألازمات اللوح العادي من أن يوظف املعلم في حال اللجوء للتعليم عن بعد أ

 التعليم من خالل البث بواسطة كاميرا الصفوف الافتراضية.

  عد في حال اللجوء للتعليم عن بتدريب املعلمين على مهارات التقويم ألاصيل، لك يتمكن املعلم من توظيفها

 أثناء ألازمات.

  تفريغ حصص من خالل الصفوف الافتراضية للمرشد التربوي، لكي يتواصل مع الطالب ويتمكن من نقل

 مشاكلهم بشرعة إلدارة.

  ال أن يكون الدوام من خالل 4-8تزيد مدة الدوام في الصفوف الافتراضية ملا ال يزيد عن ) أال 
ً
( ساعات يوميا

 على الصحة النفسية والجسدية للطلبة.ال
ً
 صفوف الافتراضية مماثال للدوام في التعليم الوجاهي، حفاظا

  أن تراعي وزارة التربية والتعليم وصول الحصص لجميع الطلبة على اختالف نوع املدرسة كان مدارس خاصة

 أم حكومية. 

 :قائمة املصادر واملراجع

 :املراجع باللغة العربية

واقع التعليم إلالكتروني في مدارس املرحلة ألاساسية بمديريتي  .(2121خليل. نصار، عبد هللا. )أبو جراد،  (1

التربية والتعليم شمال وشرق غزة في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر معلمي املرحلة ألاساسية. مجلة ريحان 

 (.11للنشر العلمي، العدد )

 والبيئة الصفية لدى الطلبة  .(2111أبو غزال، معاوية. والنوال، آمال. ) (2
ً
العالقة بين التعلم املنظم ذاتيا

 املراهقين. مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد الرابع.

"درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر  .(2111أحمد، رامي. ) (8

 ة الثانوية في مدارس الزرقاء". رسالة ماجيستير، جامعة الشرق ألاوسط، عمان، ألاردن.معلمي املرحل



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 79 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

مدى فاعلية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا لدى طالب املرحلة ألاساسية في . (2121أوريكات، كوثر. ) (4

 (.6عدد )(، ال2مديرية التربية لواء عين الباشا. مجلة العلوم إلانسانية والطبيعية، املجلة )

(. "دليل مرجعي للباحثين الكيفيين". مركز البحوث الاجتماعية، الجامعة 2121الجامعة ألامريكية بالقاهرة ) (5

من:   81/3/2121ألامريكية بالقاهرة. تم الاسترجاع بتاريخ 

/www1.aucegypt.edu/academic/qualitativeresearch/introduction.htmlhttp:/  

. 2111املسح ألاسري لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت للعام  .(2111الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. ) (6

 رام هللا، فلسطين.

تم الاسترجاع زمة كورونا". (. "ما الذي نتعلمه مستقبال من تجربة التدريس عن بعد في أ2121خليف، زهير ) (7

 https://arabicpost.me/opinionsمن:  22/12/2121بتاريخ 

" الفرق بين التعليم عن بعد والتدريس عن بعد في حاالت الطوارئ". تم الاسترجاع بتاريخ .(2121خليف، زهير ) (3

 https://arabicpost.net/opinions/2020/04/02من:  22/12/2121

(. "معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، من وجهة 2121رنتيس ي، محمد ) (1

 (.83(، العدد )4، املجلد )مسحية في ظل جائحة كورونا".  مجلة العلوم التربوية والنفسية دراسة-املعلميننظر 

(. البيئة الصفية الصحية وعالقتها بالضبط الصفي لدى طلبة املرحلة ألاساسية الدنيا 2112القط، والء. ) (11

 رسالة ماجيستير، جامعة القدس، فلسطين. هم،يمعلممن وجهة نظر 

لتعليمية خالل جائحة السياسات والقرارت التربوية على العملية التعلمية ا انعكاس .(2121القيق، زيد. ) (11

 (. املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الحادي عشر، العدد ألاول، ألاردن.Covid-19كورونا )

الصعوبات التي واجهت معلمي املدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة . (2121القيق، زيد. والهدمي، آالء. ) (12

ان، ألاردن.كورونا. املجلة العربية للنشر العلمي  ، العدد التاسع والعشرون. عمِّ

(. البيئة الصفية وأثرها في تحصيل الطالب. مجلس أبو ظبي للتعليم، مكتب العين 2114محمد، أحالم. ) (18

 التعليمي، أبو ظبي، إلامارات العربية املتحدة.

ديري املدارس تقويم واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر م .(2121محمود، خولة. ) (14

 (.8(، العدد )1واملعلمين والطلبة. مجلة أبحاث في العلوم التربوية وإلانسانية وآلاداب واللغات، املجلد )

(. البيئة الصفية املادية وعالقتها بدافعية إلانجاز ألاكاديمي لدى تالميذ املتوسط والثانوي 2113مزوزي، نورة. ) (15

 ي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.في والية بسكرة. مجلة التغيير الاجتماع

استخدام التعليم إلالكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي مادة ألاحياء  .(2121املطيري، حصة. ) (16

 للمرحلة الثانوية في مدارس الكويت. املؤتمر الدولي الافتراض ي للتعليم في الوطن العربي: مشكالت وحلول، الرياض. 

(. مشكالت إلادارة الصفية التي تواجه معلمي املرحلة الابتدائية بمدارس وكالة الغوث 2111املقيد، عارف. ) (17

 الدولية بغزة وسبل التغلب عليها. رسالة ماجيستير. الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين.

رة التربية، دائ ،(. املجموعة املركزة، أداة مميزة لجمع البيانات في ألابحاث النوعية2112نداء عكاري، ريما. ) (13

 الجامعة ألامريكية، بيروت، لبنان.

http://www1.aucegypt.edu/academic/qualitativeresearch/introduction.html
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(. واقع املكون النفس اجتماعي للبيئة الصفية في جامعة الطائف من وجهة نظر الطالب 2111الورثان، طارق. ) (11

 وعالقته ببعض املتغيرات. مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، جامعة الطائف، السعودية. 

ل مرحلة التكيف مع جائحة (. البروتوكول الصحي لعودة الطالب للمدارس في ظ2121والتعليم. ) وزارة التربية (21

 (. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.11-)كوفيدكورونا 

ربية (. وزارة الت11-(. خطة العودة للمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا )كوفيد2121وزارة التربية والتعليم. ) (21

 والتعليم الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.

تشرين أول(. نظام التعليم العام. تم الاسترجاع  15، 2121وزارة التربية والتعليم، دولة فلسطين ) (22

 System-education/Education-education/general-eralhttp://www.moehe.gov.ps/genمن

(. الخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام الدراس ي 2121الوكيل املساعد للشؤون التعليمية. ) (28

 م. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.2111/2121
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دور ثورة ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج 

 في الجامعات واملدارس الحكومية في الضفة الغربية

The role of the Metaverse revolution and the Fourth Industriel Révolution in achevant 

e-learning and blended education in universities and public schools in the West Bank 
 فلسطين /جامعة الاستقالل/أ.ضياء عزمي فالح صالح

DIYA. AZMI. FALEH. SALEH/Al Istiqlal université, Jéricho/ Palestine 

 

 ملخص الدراسة:

ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أفضل جودة للتعليم إلالكتروني تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن دور ثورة 

 ر والتعليم املدمج وكيفية سبل الاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية في الجامعات واملدارس الحكومية في فلسطين اعتبارا بأن مظاه

اليومية التي نعيشها، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد دور ثورة ميتافيرس الثورة الصنعية الرابعة قد شملت جميع مظاهر ومجاالت الحياة 

م يوالثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج من وجهة نظر مشرفين التكنولوجيا في مديريات التربية والتعل

( أفراد من رؤساء 4دوائر التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية، و) مدراء( من 4وقد تم تطبيق عينة استطالعية على )في الضفة الغربية، 

داة لقياس البحث وذلك كدراسة أ، وقد استخدم الباحث املقابلة كقسم الاشراف في هذه املديريات من املتخصصين في التكنولوجيا

ي الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكترونما هو دور ثورة ميتافيرس والثورة استطالعية، وتمثل السؤال الرئيس ي ملشكلة البحث، 

والذي انبثق منه ألاسئلة التالية، كيف يمكن التوظيف والاستفادة ؟، والتعليم املدمج في الجامعات واملدارس الحكومية في الضفة الغربية

ثورة مكن التوظيف والاستفادة من المن ثورة ميتافيرس في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج بشكل اكثر فاعلية، وكيف ي

 لتعليم املدمج بناء على مظاهرها.الصناعية الرابعة في تطبيق التعليم إلالكتروني وا

 .الجامعات الحكومية، املدارس الحكومية املدمج، الرابعة، التعليم، الثورة الصناعية ميتافيرس ثورة املفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

This study seeks to reveal the role of the Metameres Revolution and the Fourth Industrial Revolution in achieving the 

best quality of e-learning and blended learning, and how to benefit from it in developing the educational process in 

universities and government schools in Palestine, considering that the manifestations of the Fourth Industrial Revolution 

included all aspects and areas of daily life in which we live, The study aimed to determine the role of the metameres Revolution 

and the Fourth Industrial Revolution in achieving e-learning and blended learning from the point of view of technology 

supervisors in the education directorates in the West Bank,  An exploratory sample was applied to (4) technology directors in 

Palestinian universities, and (4) technology specialists from heads of the supervision department in these directorates. The 

researcher used the interview as a tool to measure the research, as an exploratory study. The main question of the research 

problem was, What is the role of the metameres revolution and the Fourth Industrial Revolution in achieving e-learning and 

blended education in universities and public schools in the West Bank?, From which emerged the following questions, how 

can employment and benefit from the metameres revolution in achieving e-learning and blended education more effectively, 

and how to employ and benefit from the Fourth Industrial Revolution in the application of e-learning and blended education 

based on its manifestations. 

Keywords: metameres Revolution, Fourth Industrial Revolution, Blended Education, Public Universities, Public Schools 
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 :مقدمة

في العالم الحالي الذي نعيشه  ظهرت الثورة صناعية الرابعة قبل عدة سنوات وذلك من خالل انتشار مظاهرها

ى ية ألاولفي جميع مجاالت الحياة، وقد سبق الثورة الصناعية الرابعة عدة ثورات صناعية كان أوال بالثورة الصناع

والتي تمثلت اختراع املحرك على الحطب وظهور الكهرباء وهذه الثورة شهدت الفترة بين منتصف القرن الثامن عشر 

إلى القرن التاسع عشر، ومن ثم الثورة الصناعية الثانية والتي امتدت حتى السبعينيات والتي شهدة ظهور الحاسوب 

ظهر فيها إلانترنت ومن ثم الثورة الصناعية الرابعة والتي اطلق عليها هذا بحجم الغرفة ثم الثورة الصناعية الثالثة و 

، وقد (2116استطالع الثورة الصناعية الرابعة، الاسم في مؤتمر دافوس في سويسرا في املؤتمر الاقتصادي الدولي )

ى نا حتى هذه اللحظة إلتعددت مظاهر الثورات الصناعية السابقة في جميع مجاالت الحياة كل في فترتها وما أن وصل

الثورة الصناعية الرابعة والتي قد تنتقل بسرعة خالل سنوات قليلة إلى الثورة الصناعية الخامسة )نادية جمال، 

، وهي التنقل حول العالم من خالل غرفة ميتافيرس(، وقد ظهرت تزامنا مع الثورة الصناعية الرابعة ثورة 2115

يا فيها، ويستطيع التنقل حول جميع أرجاء العالم من خالل الثورة الرقمية بناء افتراضية يكون الانسان موجود فعل

على وجود مجموعة من مظاهر الثورة الصناعية الرابعة في تلك الغرفة، وهي ما تزال حتى هذه اللحظة قيد الاختراع 

( كما 2121عية السابقة )ضياء،والتطوير، وقد كان للتعلم والتعليم الدور الوفير في الوصول إلى هذه الثورات الصنا

أن مظاهر الثورة الصناعية الرابعة انعكست على ماهية العملية التعليمية فقد طرحت ضمن مظاهرها مصطلحين 

"التعلم إلالكتروني والتعليم املدمج" وهما وجهان نتاج ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، فتعليم إلالكتروني قد 

عل بشكل كبير 
ُ
ستحِدث وف

ُ
 أن مصطلح التعليم إلالكتروني بدأ من  11 يدخالل فترة جائحة فايروس كوفأ

ً
كورنا، علما

م ولكن بشكل قليل في بعض الدول وذلك ألن إلانترنت لم يكن بالسرعة التي هو عليها آلان، ولم تكن تكاليف 2111العام 

عوام القليلة السابقة رواجا اقتناء الحاسوب الشخص ي منخفضة كما هو خالل هذه السنوات، وقد حقق خالل ألا 

وإنما اصبح يستخدم في التعليم املدرس ي،  (2113)جميل، واسعا وأصبح استخدامه ال يقتصر فقط على الجامعات 

( وغيرها قد زاد من سهولة التعليم Microsoft Teams ،Zoom ،Meetوكذلك ظهور تطبيقات إلانترنت مثل ) 

ل دمج التعليم داخليه، وهو ما حقق كذلك التعليم املدمج والذي نقصد به إلالكتروني وبالتالي زيادة الاقبال ع

الغرفة الصفية بالتكنولوجيا أو تكنولوجيا التعليم وإلانترنت أو دمجه بإحدى مظاهر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك 

ى حفظها ليس تحقيق قدرته علبهدف تسهيل وصول املعلومات إلى الطالب باتجاه فهمه لها والقدرة على الاستفادة منها و 

 قرب ما يكون إلى مصطلح تكنولوجيا التعليم والذي ظهر في بدايةأونسيانها بعد فترة قليلة، والتعليم املدمج كمصطلح 

م ولكن مصطلح التعليم املدمج يزيده بمظاهر الثورة الصناعية الرابعة املتميزة بسرعة تطورها، وأساس 2111عام 

ندماج بين العلم والتكنولوجيا، لذلك تعتبر مظاهر الثورة الصناعية الرابعة مخرجات نتاج مكوناتها هو الربط والا 

العملية التعلمية، وقد شكل محور التعلم والتعليم عنصر رئيس ي في صياغة وتكوين الثورة الصناعية الرابعة وذلك من 

عبد ملدة )ستوياتها البعيدة والقريبة وقصيرة اخالل صياغة وتنفيذ الخطط التعليمية التشغيلية والاستراتيجية بكافة م

( وتعتبر إلادارة التربوية في وزارة التربية والتعليم هي املحور الاساس ي في صياغة الخطط التعليمية والتربوية 2111السالم،

(، 2111جمال، ) املنشودة في فلسطين، وهي ما تضع السياسات العليا ملديريات التربية والتعليم وبتالي الادارة املدرسية

كما يوجد في مديريات التربية والتعليم قسم الاشراف وهو املختص بمتابعة ميدانية بأسلوب املعلمين في املدرسة 
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والاشراف على سير العملية التعليمية فيها بكافة العناصر من أسلوب وانتظام ومشاركة وتحضير وتخطيط ومتابعة 

تي تواجههم، كما يوجد لكل مادة تعليمية مشرف خاص بها يقوم بمتابعة النمو املنهي للمعلمين وحل املشكالت ال

باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية واللوجستية لتحسين أساليب التدريس والاشراف على املعلمين الذين يدرسونها 

  وتوجيه عملية التعليم إلى الوجهة الصحيحة.

:مشكلة وأسئلة الدراسة 8.8   

 :في إلاجابة عن السؤال الرئيس ي التالي تتلخص مشكلة الدراسة

ما هو دور ثورة ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج في تحقيق التعليم 

 ؟إلالكتروني والتعليم املدمج في الجامعات واملدارس الحكومية في الضفة الغربية

 :التاليةوينبثق عن السؤال الرئيس ي ألاسئلة 

كثر أكيف يمكن التوظيف والاستفادة من ثورة ميتافيرس في تحقيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج بشكل .1

  فاعلية؟

 كيف يمكن التوظيف والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تطبيق التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج بناء .2

  على مظاهرها؟

  :اسةدر الأهداف    8.2

 :التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق ألاهداف 

تحديد دور ثورة ميتافيرس في تحقيق جودة التعليم إلالكتروني والتعليم املدمج من وجهة نظر مشرفين التكنولوجيا  .1

  .في مديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية

م إلالكتروني والتعليم املدمج من وجهة نظر مشرفين تحديد دور الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق جودة التعلي.2

  .التكنولوجيا في مديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية

 :البحثأهمية  .8.5

 :ألاهمية العلمية.8

تنبثق أهمية البحث من أهمية املوضوع الذي سأتناوله وهو تسليط الضوء على تكنولوجيا جديدة وتعتبر من 

كيفية و  ميتافيرس وثورة الصناعية الرابعةالاستفادة منها بشكل كبير على جميع الاصعدة وهي ثورة  الثورات التي يمكن

تحقيق توظيفها وتطبيقها في العملية التعليمية وكذلك في التعليم إلالكتروني لتحقيق جودة تعليمية ذات مستويات 

دة الباحثين والباحثين في هذا الجانب نظرا عليا، على مستوى القطاع الفلسطيني وفي جميع محافظات، وكذلك مساع

ح الدراسات السابقة عن موضوع البحث وذلك لحداثته
ُ

 .لش

 :ألاهمية التطبيقية.2

يساعد هذا البحث إلادارة التعليمية في وزارة التربية والتعليم بشكل عام واملعلمين واملدراء املدارس يشكل خاص 

ع ألاسلوب االتعليمي املناسب لرفع الجوانب وألاساليب مهنيا وتكنولوجيا ومحاضرين الجامعات الفلسطينية، على إتبا

وتقنيا في املدارس الفلسطينية وذلك بتوجيه جهود املعلمين وتوظيفها إلى مظاهر الثورة الصناعية الرابعة من خالل 

ض ي قدما واملعلمين على امل ادخال تكنولوجيا تعليمية تتصف بالحداثة واملرونة وتمكن أولياء ألامور من أسر فلسطينية
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في التعليم إلالكتروني واستخدام الذكاء الصناعي من خالل ثورة ميتافيرس، وذلك بتعزيز الدور الذي تمثله الثورة 

الصناعية الرابعة من التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في القطاع التعليمي للنهوض بجودة تعليمية عالية، وتحقيق تعلم 

جودة وهو ما استحدث بشكل كبير خالل جائحة كورونا العاملية، وكذلك رفع الجانب إلادراكي للمعلمين الكتروني عالية ال

واملدراء وأولياء ألامور من أسر فلسطينية بمظاهر الثورة الصناعية الرابعة والعمل على توظيفها في الجوانب وألاساليب 

 .شراف مشرف التكنولوجيا في التربية والتعليمإاملنهاج بالتكنولوجيا املتقدمة بالتعليمية، ودمج عناصر 

 :حدود البحث 8.4

ي فليم إلالكتروني والتعليم املدمج اقتصر البحث على توظيف ثورة ميتافيرس في التع الحدود املوضوعية للبحث:

  .املحافظات الفلسطينية

ة كومية في محافظات شمال الضفة الغربيتتمثل الحدود املكانية لهذا البحث باملدارس والجامعات الح الحدود املكانية:

، ، نابلس، جنوب نابلس، قلقيلية، سلفيتطولكرم) والتعليمها سبع مديريات للتربية وهي ستة محافظات ويوجد في

 .طوباس، جنين(

تتمثل الحدود البشرية لهذ البحث بعينة الدراسة وهم مدراء دوائر التكنولوجيا في الجامعات  الحدود البشرية:

 .مية وكذلك رؤساء قسم الاشراف ذوي تخصص التكنولوجيا في محافظات شمال الضفة الغربيةالحكو 

 .ميالدي 2121تم إجراء هذا البحث خالل اعام الحدود الزمانية:

 :مصطلحات البحث 8.3

 :ثورة ميتافيرس .8

 "meta" ، الشق ألاول هي كلمة تتكون من شقين ،Meta vers ( ميتافيرس باإلنجليزي 2121بيرج، عرفها )مارك زوكر 

كلمة ُمَصاغه من "الكون"،  وهي عبارة عن واقع إلى حد ما افتراض ي، ويمكن للشخص  "Verse" بمعنى ما وراء، والثاني

التواجد مع أشخاص آخرين فى مساحات رقمية بناءا على الثورة الرقمية في نفس املكان وتتفاعل معهم بالرغم من 

ا في مكان آخر، وهي مساحات مجسمة يمكنك التفاعل معها وكأنك بالفعل بداخلها، وجودهم في أماكن أخري وهم فعلي

 من كونها مجرد مساحات افتراضية تشاهدها
ً

 .بدال

 :الثورة الصناعية الرابعة.2

الثورة الصناعية الرابعة بأنها مصطلح أطلق على تكنولوجيا هذا العصر، والتي ( 2121عرف )ضياء صالح، 

ولها، وتعقدها، ودمج هذه التكنولوجيا في كافة مجاالت الحياة. من إنترنت، وكمبيوتر، وأنظمة تتميز بسرعتها وشم

 .في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا 2115الكترونية. وقد ظهر هذا املصطلح عام 

ية ونانو قمجرائيا، بأنها جميع املظاهر التكنولوجيا، من تكنولوجيا ر إوقد عرف البحث الثورة الصناعية الرابعة 

 .السابقةوالكترونية وفضائية وغيرها من تكنولوجيا مجاالت الحياة، وهي نتاج مظاهر الثورات الصناعية 

 :مشرف التكنولوجيا.5

(. هو الشخص املسؤول عن متابعة معلمين التكنولوجيا في املدارس والاشراف عليهم 2116عرفت نداء أحمد )

جميع ألانشطة في البيئة املدرسية من معلومات وتقنيات لضمان حسن سير مهنيا وعلميا وتقديم الدعم املناسب ل
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( بأنه الشخص املسؤول عن متابعة وتنفيذ وتسيير الخطط التنفيذية لإلدارة التعليمية 2116العمل. ويعرف أبو الوفا )

 .داخل امليدان التعليمي والاشراف عليها

خص املسؤول عن تنسيق جهود العاملين في املدرسة ويعرف البحث مشرف التكنولوجيا إجرائيا، بأنه الش

واملديريات التعليمية لتحقيق التناسق واملوائمة بين الخطط التعليمية وألاهداف املنشودة منها وبين املعلم والادارة 

 .املدرسية وذلك من خالل الاشراف عليها بناءا على برنامج اشرافي معين

 :املدارس الحكومية.4

املدارس الحكومية بأنها مدارس تقدم التعليم بكافة مراحله ألاساس ي والثانوي لطلبة ( 2116عرفت حلبي ) 

منطقة معينة بشكل مجاني على نفقة الدولة بناء على معايير معينة تخص تلك الدولة وهي تخضع في مسؤولياتها 

 .الية في تلك الدولةلديوان املوظفين العالم وميزانيتها املالية لوزارة التربية والتعليم ووزارة امل

 في هذا البحث بأنها مباني املدرسة الحكومية الخاضعة إلشراف وزارة التربية والتعليم والتي تعنى 
ً
عرف إجرائيا

ُ
ت

 .الضفة الغربية مجاني في( بشكل )توجيهيبتعليم الطالب من الصف ألاول إلى الصف الثاني ثانوي 

يمية، جامعية، حكومية، متخصصة، تتبع لوزارة التعليم العالي مدة هي مؤسسات تربوية، تعلالجامعات الحكومية: .3

التعليمية، وتمنح الطالب درجة  والدرجةالدراسة فيها من أربع فصول إلى ثمانية فصول وذلك حسب التخصص 

اسية بناءا ر في خططه الد املقررةالدبلوم أو البكالوريوس أو املاجستير أو الدكتوراه، وذلك بعد اجتياز الطالب الساعات 

 .(2116على تخصصه )البنا، 

ويعرف اجرائيا بانها ألاماكن التي يتم فيها تقديم املعرفة لطالب بعد الثانوية العامة والتي يتخصص الطالب فيها 

بتخصص معين خالل شروط معينة وفترة معينة وتكون هذه التخصصات معتمدة من وزارة التعليم العالي وعي تحقق 

 .لتنمويةحاجات املجتمع ا

 :منهج واداة الدراسة 8.1

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي في تعريف الثورة الصناعية الرابعة وثورة ميتافيرس من الجوانب التكنولوجية 

التعلمية  ثير على العمليةأقة دور كالهما في التوالتقنية، واملنهج الاستقرائي والاستنتاجي في جمع املعلومات املتعل

 .وتوظيفهما بها

 :أدبيات البحث والدراسات السابقة ثانيا:

 :مقدمة.1.2

 لتعدد مجاالت الحياة واتساع مضامينها، 
ً
أصبحت العملية التعلمية في عصرنا هذا ذات مفاهيم معقدة نظرا

فأصبحت املجتمعات تنادي بتحقيق التنمية عن طريق إلادارة، وهي اصبحت مرتبطة بمصطلح التنمية ألنها وجدت 

قه، فلم تعد إلادارة تقتصر على إشغال فرد أو شخص معين لوظيفة أو ملنصب معين، وإنما يجب أن من أجل تحقي

يتصف بعدة سمات في شخصيته من قدرته على إلابداع وتحقيق التغيير والقدرة على استنباط ألفكار جديدة تعود 

 . (2116بالفائدة على املؤسسة واملنظمة )سماح، جبريني 
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ورة الصناعية الرابعة فمن املالحظ بأنها شملت جميع مناحي الحياة ومظاهرها وأصبحنا وعند الحديث عن الث

نتعايش معها بكل تفاصيل حياتنا ومراحلها، ومن املتوقع من إلادارات العامة والتربوية بجميع مستوياتها ومجاالتها أن 

سريعة ستوى التكنولوجي، وضرورة املواكبة التراعي في سياساتها ضرورة الرفع من مستوى املجتمع املعرفي لالرتقاء بامل

لتطور التكنولوجي أو التكنولوجيا الرقمية وعدم اقتصار املوضوع على معرفة التعامل معها، وإنما محاولة الاستثمار في 

 .(2113طميزي، إصنعها وتقديم ش يء جديد من خاللها يعود بالفائدة على مختلف القطاعات )

لخبراء التربويين في مختلف الدول على الربط بين التكنولوجيا وتدريسها وتوظيفها ومن هذا املنطلق عمل ا  

داخل العملية التعليمية ملا يقع عليه مسؤولية إعداد افراد ملجتمع قادرين على الازدهار به ملواكبته لباقي ألامم 

  .(2114والحضارات )القريش ي، 

 :ماهية ثورة ميتافيرس 8.2

نه تعبير علمي يصف ويصور الواقع الافتراض ي للعالم في القاموس التكنولوجي أل ن مصطلح ميتافيرس حديثا إ

كمله، وتجري الابحاث في يومنا هذا إلى الوصول في تكنولوجيا إلانترنت أالثالث الذي نعيش بانه مفتوح على العالم ب

بما يوازي  قصد بها فضاء الكترونيوتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة إلى تحقيق ما يسمى بثورة امليتافيرس والتي ن

املصطلح الذهني لدينا عن الفضاء املادي الذي نعرفه وللواقع املادي الذي نعيشه، ويمكن من خالله التواجد للشخص 

التواجد في اي مكان حول العالم ضمن عالم افتراض ي بحيث انه يستطيع املناقشة او الترفه من خالل شكل او صورة 

 . (2111لك الفضاء الافتراض ي وهو ما اطلق عليه"أفاتار"، وهي صورة رمزية ثالثية ألابعاد. )راض ي، معينة تمثلهم في ذ

ويشار اصطالحا إلى امليتافيرس "العالم افتراض ي" ما وراء إلانترنت بحيث يتمكن املستخدمون من استخدام 

ريخ صة التقنية الاهم بتاستصبح املن مظاهر الثورة الصناعية الرابعة وذلك للدخول إلى مساحة افتراضية قد تكون 

 .ترنت والثورة الرقمية، بوصفها سلسلة من العوالم الافتراضيةعالم ألا

وأوضح جونز، املهتم بشؤون التقنية في بي بي س ي، أن امليتافيرس هو سلسلة من العوالم الافتراضية، ستصبح 

كر ريدرستاد "سنكون قادرين على دمج العناصر الرقمية وقد ذ ،م منذ ظهور شبكة إلانترنت والويباملنصة التقنية ألاه

، وعلى تعزيز الصبغة الرقمية للعالم أكثر مما هي اليوم  .(2121عبد هللا، " )في عاملنا املاديِّ

 :التكنولوجيا الرقمية وثورة ميتافيرس على مستقبل التعليم في فلسطين . 2.2.8

سائل التواصل الاجتماعي وهو "امليتافيرس" وهو مظهر من لقد ظهر خالل ألاشهر الفائتة مصطلح جديد على و 

ا خالل هومخرج للثورة الرقمية التي تغلغلت في جميع مجاالتنا اليومية والتي برز دور  مظاهر الثورة الصناعية الرابعة

رار في قل تفعيل منصات التعلم عن بعد وكذلك التعليم املدمج وعليه وجب على متخذي الن خال فترة جائحة كورونام

فلسطين وضع رؤية واضحة املعالم ومتكاملة املعالم حول الدور املستقبلي ملظاهر الثورة الصناعية الرابعة من خالل 

ثورة ميتافيرس في املراحل التعليمية املدرسية والتعليم العالي وعالقتها باملناخ الافتراض ي الجديد  ومدى فاعليه ماهيتها 

من املتوقع  (، وقد تطلع هذا البحث إلى أنه2121الل أساليب جديدة للتعلم )ضياء،في تحقيق أهداف التعليم من خ
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ثير ثورة امليتافيرس على كافة مجاالت الحيات وأنماطها وبتالي تغلغلها في منظومة التعليم املدرس ي أحدوث تعمق ودور في ت

ام بشكل من صناعة واستخد م والتكنولوجياوالجامعي بحكم انها تعتبر عنصرا محوريا في دعم وتوفير استراتيجية العلو 

منظم وممنهج والتحول إلى صناعة التكنولوجيا الذكية للثورة الصناعية الرابعة، بيد أن الاستعداد للدور املستقبلي 

لتكنولوجيا ثورة ميتافيرس في التعليم املدرس ي والجامعي يتعين عليه أن يراعي التغيرات العميقة على القطاع التعليمي 

جميع املراحل وذلك بفعل التحوالت التكنولوجية املهمة واملتسارعة للتعامل مع هذه التكنولوجيا وفتح تخصصات ل

ن الاستعداد الستفادة من تكنولوجيا مواقع أالحياة املعاصرة، ومن املالحظ ب مع تكنولوجيا توائمجامعية جديدة 

ض ولم تجر أي سياسات تربوية ملحاولة توظيفها تربويا التواصل الاجتماعي في القطاع التعليمية الفلسطيني منخف

وتعليميا إال بعد ظهور جائحة كورونا، فقد تم توظيف وتفعيل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خالل الجائحة )وزارة 

نت اوقد القت بعض التحديات والصعوبات لكن في النهاية تم التعامل معها بنجاح، بعد أن ك ،(2121التربية والتعليم،

تستخدم هذه التكنولوجيا في فلسطين باألخص كوسائل لهو وترفيه وقضاء للوقت لجميع الفئات العمرية، من برامج 

وفيديوهات وكذلك اجهزة محمولة، وهو ما ما يسلط عليه الضوء هذا البحث وهو أنه يجب من البداية خالل هذه 

تعليمية وواضعي الخطط التشغيلية أن يضعوا سياسات الفترات الزمنية يجب على السياسيين واملخططين للقطاع ال

منهجية ومنظمة لالستعداد واستخدام ثورة امليتافيرس وتوظيفها في العملية التعليمية وذلك للتنبؤات عالية الدرجة 

من الشركات املبرمجة واملصنعة للميتافيرس بأحداث تحول ونقلة نوعية على الصعيد الاجتماعي الحضري في العالم، 

وذلك ملا سوف تالقيه من استجذاب من كافة الفئات العمرية واستخدامها في كافة أنحاء العالم والتي سوف تالقي 

 .(2121ترويجا لم يسبق له مثيل ذلك ملتعة استخدامها )عبدهللا،

شكل بويرى الباحث أنه يجب على السياسيين التربويين في فلسطين الاستعداد لتبنى هذه التكنولوجيا الرقمية  

إيجابي في القطاع التعليمي والتي يستطيع املعلم توظيفها في العملية التعليمية داخل املدرسة وخارجها وإدخال املتعه 

الوجودية لطالب داخل املدرسة وخارجها، لذلك وجب على وزارة التربية والتعليم توفير دورات تعليمية وتدريبية 

  .القادمةي العملية التعليمية وذلك خالل الفترات للمعلمين في كيفية توظيفها بشكل إيجابي ف

 :سبل تحقيق التعلم إلالكتروني واملدمج من خالل ثورة ميتافيرس .2.2.2

تعددت سبل ماهية التعلم إلالكتروني الرقمي والثورة الرقمية من خالل مظاهر الثورة الصناعية الرابعة في 

وجية والتي قد فرضت مقومات على القطاع التعليمي داخل املدارس فلسطين ومنها، توفير أساليب ونظم رقمية وتكنول

في  الحصص الصفية واملحاضرات الجامعية من خالل الصفوف الافتراضية والامتحانات الرقمية أو إلالكترونية، 

خطط لوكذلك حاجة النظام التعليمي إلى إلاشراف الفني من قبل املتخصصين في رقمنه املناهج تكنولوجيا، وإعداد ا

الاستراتيجية والتشغيلية، والحاجة إلى توفير إلاشراف واملساعدة من مشرفين التكنولوجيا في مديريات التربية والتعليم 

على استخدام املناهج إلالكترونية أو الرقمية والسعي إلى عقد الدورات الفنية واملهنية وإلاحصائية والتكنولوجيا 

( وهو ما يكمن استخدام مظاهر  2121لرقمية املستخدمة، )حسن العالي، املناسبة حول توظيف عناصر التعليم ا

الثورة الصناعية الرابعة في التعليم من خالل توظيف املصطلح الجديد للثورة الرقمية أو الثورة الصناعية الرابعة 
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ان يريده ه في اي مكوهو ثورة ميتافيرس من خالل تطبيق املساحة الافتراضية والتي يستطيع املعلم التواجد مع طالب

 .(Subhi Ag ،2121) وفي اي وقت

ويرى الباحث بأن ثورة ميتافيرس تتميز عن غيرها من املنصات التعليمية الافتراضية )منصات التعليم عن بعد(  

 بأنه يمكن للمعلم التواجد مع طالبه غي غرفة افتراضية واحده وكأنه في الغرفة الصفية داخل املدرسة كما أنه يستطيع

التواجد مع طالبه في أي مكان في العالم وفي أي وقت وهو ما يطلق عليه ثورة ميتافيرس، وكذلك يرى الباحث وضع 

السياسات والخطط الطارئة لضبط استخدام وسائل التعلم إلالكتروني والرقمي ضمن سياقها السليم، واملتابعة 

ن الجيد، ومحاولة إنشاء موقع إلالكتروني موحد لوزارة الدورية من قبل إلادارة العليا ذات العالقة لتحقيق املضمو 

التربية والتعليم مخصص لتعلم إلالكتروني الرقمي، يمتاز بسهولة ومرونة استخدامه من أولياء ألامور والطلبة واملعلمين، 

خصص لتعلم وامل وتأسيس مركز تعليم الكتروني رقمي موحد ملتابعة املوقع إلالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم

 . إلالكتروني بهدف املساعدة واملساندة

إن الاستجابة السريعة لإلدارة التعليمية من خالل إعداد الخطط الاستراتيجية وإشراك مشرفين التكنولوجيا  

هداف ألا  ومعلميها في املدارس املعلمين واملتخصصين في تنفيذها له أثر في انجاز العملية التعليمية توظيف التكنولوجيا في

 .(2121العامة للمنهاج بقصد تعزيز الاستفادة من استخدامها وليس ملجرد العرض المتحان على استخدامها )رشا، 

ويرى الباحث بالنسبة لتقديم مقترح توظيف والاستفادة من ثورة ميتافيرس في العملية التعليمية بأنه عند  

يواجه صعوبات وتحديات وكذلك بالنسبة إلى القطاع ملموس سوف  ش يءتقديم كل جديد من موضوع او فكرة أو 

من الرفض بنسب معينة من كافة عناصر  ش يءالتعليمي فإن طرح وتقديم املقترحات التطويرية الجديدة سوب تالقي 

املنهاج التعليمية، وبناء على ذلك فال بد من التنبؤ املستقبلي إلى وجود معارضة عند طرح وتوظيف ثورة ميتافيرس في 

 .عملية التعليمية أو النظام التعليميال

 :الرابعةالثورة الصناعية  2.5

 لشموليته عن املصطلحات ألاخرى مثل تسونامي 
ً
تم استخدام مصطلح الثورة الصناعية الرابعة نظرا

 ةأو عصر الثورة التكنولوجية، فقد اشتملت على جميع مظاهر الثورات الصناعي، تكنولوجيا، والتكنولوجيا الرقميةال

 (2113الثالثة السابقة لها وحولتها مظاهرا ومخرجاتها إلى تكنولوجيا رقمية، وركزة على الجوانب املادية )حموري، 

 :مظاهر الثورة الصناعية الرابعة وثورة ميتافيرس 2.5.8

تعددت مظاهر الثورة الصناعية الرابعة وثورة ميتافيرس وقد شملت كل جوانب الحياة بكافة مراحلها، ومن 

ظاهر الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيا ثورة ميتافيرس الرقمية والديجتال، والتي سوف تشكل خالل السنوات م

املقبلة التحول الكبير في طريقة الحياة التي نعيشها من خالل اثرها على الحياة الاجتماعية للمجتمعات من خالل 

في التنقل عبر العالم الافتراض ي   IPod خدام املحمول النقال أوواست  Laptopsتوظيفها في عالم الاتصاالت وإلانترنت و
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وعالم الفضاء الافتراض ي، وعلم الفضاء الكوني الذي نعيشه وتكنولوجيا النانو وتوظيفها في الطب والعلوم العسكرية 

 من الصناعات،قراب ما تكون إلى الخيال الطائرات والصواريخ الفضائية وغيرها أمن تجهيزات وصناعات  ذات قدرات 

 .وأن من أهم ما يميز هذا املظاهر هو أنها اصبحت ضرورة أساسية لبقاء املجتمعات واستمرارها

ويرى الباحث بان انعكاس مظاهر الثورة الصناعية الرابعة  على املجتمعات كبير وذلك بأنه كلما كان اتقان  

املظاهر واستخدامها كلما انعكس إيجابيا على هذه املجتمعات واقصد بذلك الدول كلما كان اتقانها وفن صناعة هذه 

الدول وزاد من شأنها الاقتصادي والعسكري وعلى جميع الاقطاعات ألاخرى، ولذلك نرى أن الواليات املتحدة والصين 

 وروسيا بعض دول الاتحاد ألاوروبي لهما القدرة الفائقة على التحكم في مصير دول العالم الثالث وفرض نفوذها عليها

وهو ما يعود إلى تفوقهما في مجال استخدام وصناعة التكنولوجيا، ومما ال شك فيه في السنوات القادمة يتوقع منها 

 .توظيفها ثورة ميتافيرس في قطاعاتها العسكرية والحياتية والعلمية

ني والتعليم والتحديات التي تواجه ثورة ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التعليم إلالكتر.2.4

 :املدمج

ضعف وقلة في التجهيزات اللوجستية لألسر الفلسطينية من إلانترنت أو الحواسيب الشخصية والالبتوب أو ألاجهزة .1

 .الخلوية لألفراد

 .(2121غياب الكم املعرفي عند الطلبة بما يخص التعلم إلالكتروني من مواقع وبرامج متطورة )أبو غراره، .2

لمين والطلبة على الاندماج بسهولة في التعلم إلالكتروني واملدمج وكذلك عدم قدرتهم اختيار ألاسلوب عدم قدرة املع.8

 .بالحياة العامة للطلبة من خالل التعلم إلالكتروني واملدمج املعارفاملناسب في ربط 

 .عدم جاهزية الجامعات الفلسطينية إلى التعليم إلالكتروني من حيث البنية التحتية.4

 .(2121املناهج التعليمية على مضمون املعرفة تقليدي في التعليم الوجاهي )أبادير، عتمادا.5

جائحة كورونا ذات بعدين، إلايجابي من خالل تحفيز النظام التعليمي على التعلم إلالكتروني والتعلم املدمج، والبعد .6

ك لبة على تعلم الاستمرار في التعلم إلالكتروني وذلالسلبي وهو عدم قدرة شريحة كبيرة من املعلمين وأولياء ألامور والط

  .والصعوباتبسبب التحديات 

 .(2121الانتقال إلى التعلم إلالكتروني واملدمج دون سابق إنذار بالنسبة للمجتمع الفلسطيني )دهشان، .7
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 يمية خاللالتعلالعملية  حاجات التعليم إلى توظيف مظاهر الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها التعليمية في.2.4.8

 :ثورة ميتافيرس

إن التكنولوجيا الرقمية لها مظاهر كبيره ومنها التعلم إلالكتروني ذلك أن التعلم إلالكتروني يعتمد على شبكة 

أو غيرها من أجهزة التواصل الاجتماعي وبذلك  IPod أو املحمول النقال أو Laptops إلانترنت وعلى ألاجهزة املحمولة من

 على كل عناصر العملية التعليمية من معلمين وطالب ومدراء ومشرفين وقائمين على النظام التعليمي أن  أصبح
ً
لزاما

يندمجوا ويتعرفوا بعمق لهذه التكنولوجيا ألنها أصبحت عنصر أساس ي في التعليم وقد شغلت مكان الكتاب في املناهج 

رت أولياء املور على تعلميها وهو ألامر الذي يحسب من الفائدة التعليمية، واشركت جميع ألافراد حتى انها اشركت وأجب

التي عادة على القطاع التعليمي من جائحة فايروس كورونا على جميع أفراد املجتمع والقطاع التعليمي بشكل خاص، 

ع البرامج أن نسبة أولياء ألامور الذين يستطيعون التعامل م( 2111، فقد تبين من خالل دراسة أجراها )الصمصامية

ن النسبة الكبيرة الستخدامات أولياء ألامور أو  %85 التعليمية املختلفة في الحاسوب كانت منخفضة بنسبة ال تتجاوز 

  .(2121، يقتصر في تعاملهم خالل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك اليوتيوب) دهشان

ة ين التنوع في استخدام مصادر املعرفإن توظيف مظاهر الثورة الصناعية وتقنياتها التعليمية يتيح للمتعلم

وعدم اقتصارها على املصادر الورقية، فقد أصبحت املصادر إلالكترونية مصدرا متنوعا وسهل الوصول للمعلومة 

بالنسبة للمتعلم كما أنها تهتم بتوفير اهتمامات املتعلمين نحو موضوعات التعليم، وتحفز وتولد آلافاق الجديدة التباع 

مي في التفكير لحل املشكالت والنهوض في مستوى أداء املتعلمين، وكذلك اثراء الخبرات التعليمية املتنوعة ألاسوب العل

واملتقدمة، باإلضافة إلى أن توظيف التقنيات التعليمية من خالل املؤثرات الحركية والصوتية، له أثره في سلوك املتعلم 

بها، وهي تحسن من نوعية التعليم من خالل ايجاد مواقف واهتمامات ومدى استجابته لهذه املؤثرات ومدى تأثر املجتمع 

 (2111، لدى املتعلمين. )الصمصامية

 :تنمية الاستعداد في املدارس والجامعات الحكومية ملواجهة الثورة الصناعية الرابعة ميتافيرس .2.4.2

في الجامعات إلى عدة طرق منها،  عضاء الهيئة التدريسيةة نقل املعرفة والخبرات لتطوير أل لقد استندت آلي

استكمال الدراسات العليا، أو املشاركة في الندوات العلمية او املؤتمرات أو النقاشات العلمية وعمل البحوث الوصفية 

(. ولو تم 26 ص.2111 :)خالدعليها حداثة وتغيير في مضامينها  يطرأوالنوعية أو غيرها، لكن الكثير من املعارف والعلوم 

مظاهر الثورة الصناعية الرابعة وثورة ميتافيرس في التطوير الذاتي للمعلمين في املدارس ومحاضرين الجامعات  توظيف

من خالل اليات علمية ممنهجة بناءا على خطط معدة مسبقا، فإنه سوف يفتح العالم على بعضه البعض في التبادل 

ة امليتافيرس والتي سوف تلغي جميع الحدود بين الدول الخبراتي واملعرفي على جميع الاصعدة وخاصة عند تفعيل ثور 

على أكثر مما هو عليه آلان وسوف يصبح بالنسبة للمعلمين واملدراء في املدارس كنمط تدريبي له أهمية خاصة للتغيير 

كي يتم لوتطوير التنمية املهنية والتكنية والتكنولوجية للمدراء واملعلمين واملحاضرين في الجامعات الفلسطينية، و 

التطوير والاستزادة من املعرفة يجب على املدراء واملعلمين في املدارس املشاركة الفعلية من تبادل آلاراء والخبرات 

  (2121واملمارسات وتحديد نقاط الضعف وتقويمها ومناقشتها بشكل جماعي )ضياء صالح، الثورة الصناعية الرابعة، 
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بناءا على نظرية ممارسة مظاهر الثورة الصناعية الرابعة  واكبةويرى البحث بأن تحقيق ثورة ميتافيرس مل

 .(2121)قناوي،  :املجتمع يتم من خالل أنشطة متعددة أهمها

  املتابعة املستمرة بمراكز التعليم املستمر في الجامعات والتي من اهدافها تقديم البحث عن املعارف الحديثة

ين واملجتمع املحلي وهو هدف رئيس ي لتحقيق التنمية والنمو ويكون ذلك وتقديمها املدراء واملعلمين وكذلك املحاضر 

 .بمتابعة كل تكنولوجيا جديدة

 ابتكار اساليب التدريس جديدة توظف مظاهر الثورة الصناعية الرابعة. 

  عقد لقاءات ضمنية ملدراء املدارس وللمعلمين خالل فترات معينة بشكل منظم لكل مجموعة في منطقة

الل ، وذلك خبرامج الحاسوب وتكنولوجيا وغيرهاينة ويكون هدفها الاستزادة املعرفية التكنولوجية من جغرافية مع

 .شة كل ما هو جديد ملحاولة توظيفهالسنة الدراسية ومناق

 :النتائج والتوصيات

 لثورة ي اضرورة عقد دورات إثراءيه ملدراء املدارس واملحاضرين في الجامعات الحكومية واملعلمين إلشراكهم ف

 .الرقمية وثورة ميتافيرس بشكل مستمر، وذلك لتطورات السريعة واملعقدة ملتطلبات ومظاهر الثورة الصناعية الرابعة

  عمل مركز تعليم الكتروني رقمي لتفاعل مع ثورة ميتافيرس ومتابعة املوقع إلالكتروني التابع لوزارة التربية

 .ملساعدة واملساندةوالتعليم وتخصيص فيديوهات تعلميمية بهدف ا

  التعليمتوظيف وسائل الاتصال في الترويج الايجابي الستخدام ثورة ميتافيرس في. 

  تقييم املدراء يجب بناءا على معيار قدرته على التعليم والتطوير الذاتي والرفع من كمه املعرفي في الثورة

 .الرقمية

 في املدارس والجامعات الحكومية الفلسطينية،  ضرورة إجراء دراسة ميدانية لربط بين التقنيات التعليمية

 .ومظاهر الثورة الصناعية الرابعة

 :خاتمة

هان هما وج من خالل ما تم دراسته سابقا فقد توصلت الدراسة بأن ثورة ميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة

القاعدة العلمية تنص بأن "أي فراغ  مكان الاستفادة منهما كما نريد في العملية التعليمية، ألنلعملة واحدة وأنه باإل 

شغال هذا الفراغ هو توظيف هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية أف يأتي أحد ويشغله"، وما نقصده بموجود سو 

بشكل ممنهج وايجابي من القائمين على النظام التعليمي وكذلك أولياء ألامور، ألن غير ذلك سوف يشغلة الطلبة بشكل 

 .على العملية التعليمية والتي محورها ألاساس ي هم الطالب بالفائدة عليهمسلبي وال يعود 

كذلك يجب وضع السياسات والخطط الطارئة لضبط استخدام وسائل التعلم إلالكتروني والرقمي ضمن 

موقع  ءسياقها السليم، واملتابعة الدورية من قبل إلادارة العليا ذات العالقة لتحقيق املضمون الجيد، ومحاولة إنشا
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إلالكتروني موحد لوزارة التربية والتعليم مخصص لتعلم إلالكتروني الرقمي، يمتاز بسهولة ومرونة استخدامه من أولياء 

ألامور والطلبة واملعلمين، وتأسيس مركز تعليم الكتروني رقمي موحد ملتابعة املوقع إلالكتروني التابع لوزارة التربية 

 .روني بهدف املساعدة واملساندةوالتعليم واملخصص لتعلم إلالكت

 :قائمة املراجع

، 83"كيف نربي أبناءنا في ظل جائحة كورونا"، مجلة الطفولة والتنمية، ع : (2020)نبيل صموئيل :أبادير (1

 .املجلس العربي للطفولة والتنمية

ى العاملين بها ملواجهة "دور قيادات املدرسة الابتدائية في تنمية إلابـداع الجمـاعي لد (:2116(جمال  :أبو الوفا (2

 157-58. 42العدد،  12املجلد، مجلة مـستقبل التربيـة العربية ،»تحديات العوملة "دراسة ميدانية 

. "درجة تطبيق مديري املدارس في منطقة النقب التعليمية ملعايير التميز الاداري" 2121 (عفاف سليم :أبو غراره (8

 نعما، جامعة مؤتة، 2، ع58 .مجلة محكمة، مج

، 1، عدد11مجلة جامعة الاقص ى، مجلد "،"دور الجامعات الفلسطينية في التنمية: )2116) حمودة أنور  البنا: (4

 غزة، فلسطين.

 نفسية " تأثير جائحة فيروس كورونا على التعليم باملغرب: أية انعكاسات تربوية، :)2121(حسن ،بلقاض (5

، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، 22ورة"، عددوسلوكية على املتعلم؟ "دراسة ميدانية، حالة إقليم زاك

 الرباط

"برنامج إعداد املعلم ملواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة" املجلة التربوية. العدد  :(2111دهشان) ،جمال (6

 ، القاهرة(63)

ة املساندة واملدمجة "إطار عمل مرن لتقييم محتويات وأنشطة املقررات إلالكتروني: (2113) إطميزي ، جميل (7

 11عدد ،cybrarians journalفي الجامعات العربية"، مجلة 

 جريدة الشرق . ،  "دافوس والثورة الصناعية الرابعة": )2121.(العالي ،حسن (3

"كفايات إلادارة التعليمية وتكنولوجيا التعليم الالزمة ملجتمعات التعلم املهنية في ظل مهارات  :(2111 (خالد (1

 القاهرة جامعة عين شمس، ، 44مجلة كلية التربية، عدد، دي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة"القرن الحا

مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا: سيناريوهات استشرافية"، محكمة، : (2121جمال علي خليل ) ،الدهشان (11

 .، املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، إستونيا4، ع8مج

نظريتي تعلم لعصر الثورة الصناعية الرابعة باستخدام  على"برنامج مقترح قائم  :(2121صبري) ،رشا (11

استراتيجيات التعلم الرقمي وقياس فاعليته في تنمية البراعة الرياضية والاستمتاع بالتعلم وتقديره لدي طالبات السنة 

 جامعة عين شمس .78التحضيرية" املجلة التربوية. عدد 

درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى القادة التربويين وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار  :(2116جبارين) ،سماح (12

النجاح  جامعةماجستير، من وجهة نظر عمداء ورؤساء الاقسام ألاكاديميين في الجامعات الفلسطينية"، رسالة 

 الوطنية، فلسطين.
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التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات 

 في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم

E.Learning during the COVID-19 pandemic and its impact on the academic 

achievement of university students in the southern West Bank from their viewpoint 
 فلسطين/جامعة فلسطين ألاهلية  /د. محمد عكة

Dr.Muhammad Okkeh / Palestine Ahliya University/Palestine 

 فلسطين/القدس  جامعة/هريش د. خالد

Dr.Khalid Harish/ Al-Quds University/Palestine 

 فلسطين /جامعة فلسطين ألاهلية /د. جميل إطميزي 

Dr.Jamil Itmazi/Palestine Ahliya University/ Palestine 

 ملخص الدراسة:

التحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب جاءت الدراسة بعنوان التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته ب

الضفة الغربية من وجهة نظرهم، وهدفت الدراسة التعرف على أثر العامل ألاكاديمي، والنفس ي، والاجتماعي على العالقة بين التعليم 

احثون هة نظرهم، واستعان البإلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وج

( 121باملنهج الوصفي، وأتم استخدام أداة الاستبانة كأداة لجمع البيانات من امليدان، وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة قصدية بلغت )

 وطالبة من جامعة الخليل
ً
 21111ع )فلسطين ألاهلية وبلغ حجم املجتموجامعة  القدس املفتوحةوجامعة  بيت لحموجامعة  طالبا

ً
( طالبا

 وطالبة. 

التعليم إلالكتروني  بين 0.05≥ألفا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هي الدراسة إليها خلصت التي النتائج أهم 

لجنس، ا في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير 

وكانت الفروق بين السنة الرابعة وباقي السنوات لصالح  يعزى ملتغير السنة الدراسيةووجود فروق ذات داللة إحصائية  .لصالح إلاناث

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا  0.05 ≥ألفا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وإلى  السنوات ألاخرى.

 وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر، ومكان السكن، والجامعة.

 .لتعليم إلالكتروني، جائحة كورونا، التحصيل الدراس ي، طلبة الجامعاتا الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study aimed to identify the impact of the academic, psychological, and social factors on the relationship between 

eLearning during the COVID-19 pandemic and the Academic achievement of university students in the southern West Bank 

from their viewpoint. This study used the descriptive method where it used a research tool  which applied to purposive sample 

of (120) male and female students from the Hebron University, Bethlehem University, Al-Quds Open University, and ahliya 

Palestine University. The size of the research community was (21,000) male and female students. 

The most important results of the study is the exist of statistically significant differences at the significance level of alpha less 

than or equal 0.05 between e-learning during COVID-19 pandemic and its relationship to the academic achievement of 

university students in the southern West Bank from their viewpoint based on the gender variable, in favor to females. Also, 

the exist of statistically significant differences due to the variable of the academic year as well as the differences between the 

fourth year and the rest of the years were in favor of the other years. furthermore, There were no statistically significant 

differences at the significance level of alpha less than or equal 0.05 between e-learning during COVID-19 pandemic and its 
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relationship to the academic achievement of university students in the southern West Bank from their viewpoint due to the 

variable of age, place of residence, and university. 

Keywords: e-learning, COVID-19 pandemic, academic achievement, university students. 

 :مقدمة

نترنت ما هو إال مكان للدردشة وقراءة الصحف والتسوق ليست بعيدة قصيرة كان يظن أن ألا  منذ فترة زمنية

والاطالع على املنتديات، ثم بدأ استخدام إلانترنت في املؤسسات التعليمية، وتبادل املعارف من خالل وسائل التواصل، 

معات على إلانترنت، وتغيرت النظرة لإلنترنت وللهواتف الذكية والحواسيب، فأصبح وأصبح هناك مواقع للمدارس والجا

 ُينظر لها على أنها أداة تعليمية أساسية، وزادت نسب املدارس والجامعات التي تعتمد إلانترنت في تقديم خدماتها.

علم اتف الذكية في عملية التإن التزايد في أعداد املعلمين والطالب الذين يستخدمون الحاسوب وإلانترنت والهو 

س ي وللتعليم إلالكتروني دور مهم وأسايعود إلى ما يتمتع به التعليم إلالكتروني من خصائص وملا له من آثار إيجابية، 

في إنجاح العملية التعليمية، ففي ظل التطور التكنولوجي الكبير ومع انتشار وسائل الاتصال الحديثة من حاسوب، 

ائط متعددة، مثل: الصوت، والصورة، والفيديو، وهي وسائل أتاحت املجال لعدد كبير لتلقي وشبكة إنترنت، ووس

 التعليم بكل سهولة ويسر، وبأقل وقت وجهد. 

 للظروف التي يعاني منها العالم بأكمله في الوقت الحالي املتمثلة بانتشار فيروس كورونا، فقد وجدت 
ً
ولكن نظرا

مجبرة على التحول للتعلم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم، املؤسسات التربوية نفسها فجأة 

 ة.واستخدام شبكة إلانترنت والهواتف الذكية والحواسيب في التواصل عن بعد مع الطلب

والجامعات الفلسطينية وجدت نفسها فجأة مجبرة على التحول للتعليم إلالكتروني، وتوظيف وسائل تواصل 

قبل، كما أن أعضاء هيئة التدريس فيها تواصلوا مع الطلبة بطرائق مختلفة، وبعضهم كان يشكك  لم تكن متبعة من

 
ً
في نتائج الاختبارات إلالكترونية لعدم توافر مؤشرات محسوسة على التزام الطلبة بتعليمات الاختبارات، مما يولد شكوكا

ا تحديات ومشكالت في تطبيق التعليم إلالكتروني منهحول فاعلية التعليم إلالكتروني لدى طلبة الجامعات، كما ظهرت 

ضعف توظيف بعض البرمجيات الخاصة بالتعليم إلالكتروني إضافة إلى ضعف البنية التحتية للتعليم إلالكتروني 

الذي يتطلب اعتماد برمجيات محددة وتوفير شبكات إنترنت وهواتف ذكية وحواسيب للجميع سواء الطلبة أو أعضاء 

تدريسية. لذلك فقد ظهرت حاجة ملحة ملعرفة وتقييم فاعلية التعليم إلالكتروني، ومدى تحقيقه ألهداف الهيئة ال

التعليم، وقدرته على تلبية احتياجات الطلبة، وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة 

 الغربية من وجهة نظرهم.

  :مشكلة الدراسة

بظاللها على قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم بشكل عام، واملجتمع الفلسطيني ألقت أزمة فايروس كورونا 

 لدى املنتسبين 
ً
 كبيرا

ً
بشكل خاص، إذ دفعت املؤسسات التعليمية إلغالق أبوابها للحد من فرص انتشاره. وهو ما أثار قلقا

 .لهذا القطاع، وخاصة الطلبة في ظل أزمة قد تطول 
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يمية للتحول إلى التعليم إلالكتروني، كبديل طال الحديث عنه والجدل حول ضرورة مما دفع باملؤسسات التعل

دمجه في العملية التعليمية، خاصة بعد أن تأثرت العملية التعليمية بشكل عام وخاصة في ظل انتشار ثورة تكنلوجيا 

 أصيال منها
ً
 .املعلومات التي اقتحمت معظم أشكال حياة إلانسان وأصبحت جزءا

لتعليم إلالكتروني في املجتمع الفلسطيني يحتاج إلى موازنات مادية خاصة تتوفر لدى الطلبة واملدرسين، وألن ا

ويحتاج إلى خبراء متخصصون للتدريب وتطوير محتوى املنهاج الدراس ي؛ كان ال بد من وضع خطط تحفيزية لالستخدام 

تعليمية مع توفير خدمة إلانترنت بسرعات جيدة وهذا الفعال لتوظيف تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في العملية ال

يقع على إدارة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية وأهالي الطلبة من أجل توفير حماية أمن املعلومات على الشبكة، 

ن موالتأكد من الاستخدام آلامن لإلنترنت ومن هنا لفت انتباه الباحثين إلى ضرورة الوقوف على انعكاس هذا النوع 

 التعليم على التحصيل الدراس ي للطلبة ومدى فاعلية التعليم إلالكتروني عن بعد.

إذ أن التعليم عن بعد يختلف في محتوياته عن التعليم الوجاهي بمختلف محتوياته ومكوناته وقد يواجه 

و طلبة الفهم أاملدرسين صعوبة بالغة في عملية تقييم الطلبة هذا من جهة ومن جهة أخرى قد ال يستطيع بعض ال

 مما قد يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراس ي. وتكمن 
ً
الاستيعاب للمعلومات التي يحصلون عليها أثناء تعليمهم إلكترونيا

مشكلة الدراسة في إلاجابة عن التساؤل الرئيس الاتي: ما مدى العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا 

 لجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم؟ بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة ا

 :تساؤالت الدراسة 

ما أثر العامل ألاكاديمي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي لدى  (1

 طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم؟

عليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي لدى ما أثر العامل النفس ي على العالقة بين الت (2

 طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم؟

ما أثر العامل الاجتماعي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي لدى  (8

 رهم؟طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظ

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل  (4

الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير )الجنس، العمر، مكان السكن، 

 الجامعة، السنة الدراسية(.

 :أهداف الدراسة

 عامل ألاكاديمي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي التعرف على أثر ال

 لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم.

  التعرف على أثر العامل النفس ي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي

 جامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم.لدى طلبة ال

  التعرف على أثر العامل الاجتماعي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل

 الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم.
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  فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي الكشف عن الفروق إلاحصائية بين التعليم إلالكتروني في

لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير )الجنس، العمر، مكان السكن، الجامعة، 

 السنة الدراسية(.

 :فرضيات الدراسة

ي فترة جائحة كورونا ( بين التعليم إلالكتروني ف0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  (1

 وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجنس.

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  (2

 ات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر.وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامع

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  (8

 . نوعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير مكان السك

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  (4

 وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجامعة. 

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا  (0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  (5

وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير السنة 

 الدراسية. 

 :أهمية الدراسة

 يرجع إليها الطلبة والباحثون الذين يهتمون بدر  :ألاهمية النظرية
ً
 مهما

ً
ة اسة موضوع الدراسستكون الدراسة مرجعا

 يستفيد منه القراء واملعنيون.
ً
 نظريا

ً
 وستقدم مجاال

 للعديد من مشكالت التعليم إلالكتروني، وزيادة فاعليته لدى طلبة  :ألاهمية التطبيقية
ً
ستقدم نتائج الدراسة حلوال

واجه لتحديات التي قد تالجامعات، وكيفية الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن، وستقدم بعض الاستراتيجيات للحد من ا

الطلبة في استخدام التعليم إلالكتروني، واتخاذ املزيد من إلاجراءات للتعامل مع التعليم إلالكتروني من قبل املدرسين 

 والطلبة وإدارة الجامعات لزيادة فعاليته في تقديم املعرفة العلمية للطلبة.

 الدراسة:مجاالت 

في جنوب الضفة الغربية )جامعة بيت لحم، جامعة الخليل، جامعة القدس  الجامعات الفلسطينية املجال املكاني:

 املفتوحة، جامعة فلسطين ألاهلية(.

 .2121وانتهت في شهر تشرين ثاني  2121بدأت الدراسة في شهر أيلول  املجال الزماني:

معة الخليل، جامعة طلبة الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية )جامعة بيت لحم، جا املجال البشري:

 القدس املفتوحة، جامعة فلسطين ألاهلية(.
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 :تعريف املفاهيم

( :)
ً
هو العملية املنظمة التي يمارسها املعلم بهدف نقل ما ذهنه من معلومات ومعارف  (Educationالتعليم )اصطالحا

أن في ذهنه مجموعة من املعارف  إلى املتعلمين الذين هم بحاجة إلى تلك املعارف، وفي التعليم نجد أن املعلم يرى 

 وفق 
ً
واملعلومات ويرغب في إيصالها للمتعلمين ألنه يرى أنهم بحاجة إليها فيمارس إيصالها لهم مباشرة من قبله شخصيا

عملية منظمة ناتج تلك املمارسة هي التعليم، ويتحكم في درجة تحقق حصول الطالب على تلك املعارف واملعلومات 

 (53: 2115)الشرقاوي،  .ه من خبرات في هذا املجالاملعلم وما يمتلك

هي جميع الطرق التي يتم الحصول منها على املعلومات من املعلمين سواء كان التعليم  (Educationالتعليم )إجرائيا(: )

 في املدارس أو في الجامعات.

(التعليم إلالكتروني 
ً
التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو  منظومة تعليمية لتقديم البرامج (E-learning: ))اصطالحا

املتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات والاتصاالت التفاعلية مثل )إلانترنت، إلاذاعة، القنوات 

املحلية أو الفضائية للتلفاز، ألاقراص املدمجة، التليفون، البريد إلالكتروني، أجهزة الحاسوب، املؤتمرات عن بعد( 

لتوفير بيئة تعليمية/ تعلمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراس ي أو غير متزامنة عن بعد دون 

 على التعلم الذاتي والتفاعل بين املتعلم واملعلم.)عكنوش وبن تازير، 
ً
 (18: 2111الالتزام بمكان محدد اعتمادا

طريقة للتعليم باستخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسوب والشبكات  (E-learningالتعليم إلالكتروني )إجرائيا(: )

، وآليات البحث واملكتبات إلالكترونية وإلانترنت، سواء كان ذلك عن …(والوسائط املتعددة )صوت وصورة ورسومات

 .بعد أو في الفصل الدراس ي، لتوصيل املعلومات للمتعلم في أي مكان وبأقص ى سرعة وأقل جهد وأكبر فائدة

( :)
ً
املؤسسة التي يكون الهدف الرئيس ي من إنشاؤها هو التعليم مثل  (Educationalاملؤسسة التعليمية )اصطالحا

ة   من قبل وزارة التعليم، وللمؤسسة التعليميـة عـدِّ
ً
املدرسة أو الجامعة، حيث تكون هذه املؤسسة معترف بها رسميا

 (111: 2113عـة واملعاهـد والكليـات وريـاض ألاطفـال. )بدران وسعد، أنـواع مثـل املدرسـة الحكوميـة والخاصـة والجام

ة مختلفة  (Educational)املؤسسة التعليمّية)إجرائيا(:  هي عبارة عن مكان أو موقع يتم فيه التقاء فئات مجتمعيِّ

ة، وتألاعمار، ويتم فيها تعليمهم وتزويدهم بالكثير من املعلومات املختلفة حسب نوع هذه املؤسسة ا تكون هذه لتعليميِّ

ة فيها، ويقوم الطالب بالبقاء  ة أو املعلمون، والطالب، والهيئات إلاداريِّ ة من أعضاء الهيئة التدريسيِّ املؤسسة التعليميِّ

ة، فهناك العديد   على نوع املؤسسة التعليميِّ
ً
نة، وتعتمد هذه الفترة أيضا ة معيِّ في هذه املؤسسة لتلقي العلم لفترات زمنيِّ

ة مثل رياض ألاطفال، واملدارس، واملعاهد، والكليات، والجامعاتمن أنو   .اع املؤسسات التعليميِّ

ساللة جيدة من الفيروسات لم يسبق اكتشافها لدى البشر، وفيروسات كورونا  (:(Corona virusفيروس كورونا: 

ب إلى أن فيروس كورونا املسبحيوانية املنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوات والبشر، وقد خلصت التحريات املفصلة 

ملرض سارس قد انتقل من قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق ألاوسط التنفسية قد 

انتقل من إلابل إلى البشر، وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين الحيوانات دون أن تصيب عدواها 

المات العدوى الشائعة: ألاعراض التنفسية والحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحاالت البشر حتى آلان، وتشمل ع

ألاشد وطأة قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة. 

 (.2121)منظمة الصحة العاملية، 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 99 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 :إلاطار النظري 

حللت وفسرت التعليم إلالكتروني وعالقته بالتحصيل الدراس ي ومن هذه  هناك العديد من النظريات التي

التي أكدت على ألاهمية الكبيرة ملصادر املعرفة واستراتيجيات التعلم ( Cognitive Theoryالنظرية املعرفية )النظريات، 

ة اكتسبه من معرفة وبطريق)الانتباه والفهم والذاكرة والاستقبال ومعالجة وتجهيز املعلومات(، فوعي املتعلم بما 

اكتسابها، يزيد من نشاطه امليتا معرفي هذا النشاط أو الخبرة أو التدريب الحاصل لدى الفرد، ُيحدث تغييرا في سلوكه 

وأهتمت بالبنية املعرفية من خالل الخصائص التالية: التمايز والتنظيم والترابط والتكامل والكم والكيف والثبات 

 (26: 2111)رحيق، .النسبي

إن التعليم إلالكتروني يعتمد بشكل كبير على الجانب املعرفي، وأن عملية الاتصال والتعليم إلالكتروني تعتمد 

على ثقافة الجمهور لذلك يراعي الجانب إلانساني، فغالبا ما ينظر إلى الاهتمام باحتياجات املتعلمين واحترام رغباتهم، 

تمامات عند تصميم البرامج التعليمية التكنولوجية، ومدى ألالفة بينهم وبين ومراعاة هذه الاحتياجات والرغبات والاه

وسائل وقنوات الاتصال التكنولوجية املستخدمة في تفعيل هذا النوع من التعليم عن طريق تحديد ألاهداف املرجوة 

باملعرفة  ير للمصادر الخاصةمن التعليم إلالكتروني وتعتبر النظريات املعرفية من أهم النظريات التي أعطت اهتمام كب

وكافة استراتيجيات التعلم مثل، الانتباه، الذاكرة، الاستقبال، الفهم، معالجة املعلومات، يكون وعي املتعلم في هذه 

النظرية بما قام على اكتسابه من معرفة والطريقة التي اكتسب بها هذه املعرفة يساعد على زيادة نشاطه امليتا معرفي. 

 (42-41: 2111)السعودي، 

( أن املتعلمين يبنون املعرفة الشخصية من خبرة Constructivist Theoryتوضح النظرية البنائية الوظيفية )

التعلم ذاتها، وبناًء على ذلك يمكن النظر إلى التعلم كعملية نشطة، وال يمكن استقبال املعرفة من الخارج، ومن ثم 

 من أن يتم تقديم املعرفة لهم عبر التعليمات والتدريس إلالكتروني، يجب أن يسمح للمتعلمين ببناء املعرفة ذات
ً

ًيا بدال

وهذا يحتم على املدرسين عدم التسرع وتقديم املعلومات للطلبة على أطباق من ذهب أو فضة بل يجب تكليفهم بعمل 

... إلخ، تبة، البيت، إلانترنتاملك –ما للحصول على املعلومة مثل البحث عنها في مصادر املعلومات املختلفة املتوفرة 

وعمل البحوث العلمية املناسبة لسنهم، ورفع مهاراتهم في مجال الاتصال باآلخرين بشتى أشكاله التقليدية اللفظية 

 من العمل على إيجاد قبيئة ثرية باملعلومات ومصادرها و اللغوية وإلالكترونية لتبادل املعلومات والخبرات وتوفير 
ً
درا

ان استمرار الطالب في العمل مع مراعاة مناسبة شتى ألانشطة لعمر الطالب واستعداداتهم الذهنية الدافعية لضم

 .(42: 1115والعضلية. )اللقاني، 

(، Relational Theoryومن النظريات الحديثة التي قدمها كل من جورج سيمنز وستيفن داونز النظرية الارتباطية )

علومات التي تتألف من اثنين أو أكثر من العقد، فهي مجتمعات تتكون من أفراد حيث أن الترابطية تقوم على شبكة امل

يرغبون في تبادل ألافكار حول موضوع مشترك للتعلم في نموذج الترابطية، واملتعلمون يشاركون في خلق املعرفة عن 

( وغيرها Social Media Sitesعية )( ومواقع وسائل إلاعالم الاجتماBlogs( واملدونات )Wikiesطريق املساهمات في الويكي )

من أشكال التواصل عبـر إلانترنت، إن املعلومات على الشبكة املترابطة في حالة تغيـر دائم، فاملعرفة تتدفق باستمرار 

وتتجدد، وفهم املتعلم يتغير باستمرار بتغير املعرفة املستمر، فالترابطية في مفهومها تعتمد على توافر العقد والشبكات 

 (53: 2111السعودي، تي يستطيع املتعلم التفاعل معها. )ال
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إن النظرية الترابطية هي انعكاس لطبيعة التطور املتسارع للعـالم، وتصلح النظرية  (55: 2111السعودي )ويؤكد 

 الترابطية أن تكون أفضل نظرية تعلم تطبق في البيئة إلالكترونية وذلك للمميزات آلاتية: 

طية في تعزيز كيف يتعلم املتعلم باملعرفة وإلادراك املكتسب من خالل إضافات الشبكات الشخصية، تتميز التراب أوال:

فاملتعلم على سبيل املثال يستطيع اكتساب وجهات نظر من آراء مختلفة لتعلم كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة في أمور 

 كثيرة في الحيـاة.

ة ال يسع املتعلم معرفة كل ما هو مطلوب فمن املستحيـل تجربة كل ألاشيـاء الكمية الهائلة من البيانات املتوفر  الثاني:

ألخذ الخبرة منها! من خالل تطبيق النظرية الترابطية يستطيع املتعلم التعلم من خالل مشاركة املتعلمين والتعاون 

 معهم في بيئة التعلم إلالكتروني. 

 قليدية وتطبيقها في عصر التكنولوجيا الرقمية محدود للغاية، ولقدتفسيـر التعلم عن طريق نظريات التعلم الت الثالث:

اقترح بعض الباحثين أن تحل النظرية الترابطية الجديدة محل النظرية السلوكية واملعرفية والبنائية في عصـر التطور 

م في بيئة تصميم والاستخداالرقمي، ومع ذلك ال تزال نظريات التعلم السلوكية واملعرفية والبنـائية لها توجهات قيمة لل

  .التعلم الرقمي

ويرى الباحثون أن هذه النظرية هي التي تلخص عملية التعلم في ارتباطات بين مثيرات واستجابات، فكان التعلم 

في ضوء النظريات الارتباطية هو التغيرات في السلوك أي التغير في استجابات الفرد في موقف ما، وعلى أساس ذلك 

م إلالكتروني هذه النظرية من خالل ربط التعليم إلالكتروني مع عدة أشخاص في وقت واحد، حيث يوجد يدعم التعلي

املتعلم واملثير واملعلم، وتستخدم في التعليم إلالكتروني ما يعرف بالصفوف الافتراضية إلالكترونية، التي تتيح للمستخدم 

بالتفاعل بين املتعلم واملعلم، والجدير بالذكر أن من  أن يقوم بحضور املحاضرة عن طريق إلانترنت، وأيضا يسمح

املمكن تحقيق هذا التفاعل عن طريق مشاركة الصوت والصورة وغيرها من البرامج التي تستخدم في التعليم 

 في عملية التعليم إلالكتروني
ً
 .إلالكتروني، وبالتالي نرى أن هذه النظرية مهمة جدا

 :معاتالتعليم إلالكتروني في الجا.8.8

 استخدام نظام التعليم 
ً
بعد انتشار فيروس كورونا وإعالن حالة الطوارئ في املجتمع الفلسطيني، بات ضروريا

 على استمرار املسيرة 
ً
إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية كبديل مؤقت لحين الانتهاء من ألازمة، وذلك حفاظا

حالة التعطيل إلاجباري لها، بعد ظهور عدة حاالت باإلصابة  التعليمية، واستحدثت بعض الجامعات هذا النظام في ظل

جامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يبلغ عدد  17بفيروس كورونا، حيث ويبلغ عدد الجامعات في فلسطين نحو 

  213118الطلبة 
ً
 .طالب تقريبا

 ائد بركات إن وزارة التربية والتعليموصرح مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ر 

الفلسطينية جزء ال يتجزأ من الحكومة، وقد عملت بتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، وأخذت كل الاحتياطات لعدم 

ا بديلة للتعليم في الجامعات، وهو التعليم إلالكتروني
ً
 .تفش ي انتشار فايروس كورونا في أرجاء الوطن، حيث وضعت خطط

 (6: 2121)الريماوي، 

أن معظم الجامعات في فلسطين بدأت منذ أعوام بإنشاء منصات إلكترونية، حيث كانت تقوم بإعداد 

املحاضرات ورفعها على املوقع الخاص بكل جامعة، وهو ما يمكن الطالب من العودة ملشاهدة املحاضرة مرة أخرى، 
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 يحتم على الجامعات تطب
ً
يق نظام التعليم إلالكتروني لجميع الطلبة، خاصة وفي أي وقت يريد، وأكد أن الوضع حاليا

بعد انتشار فيروس "كورونا"، وأن يتم استخدامه كبديل مؤقت، مبيًنا أن الوزارة أعطت الضوء ألاخضر للجامعات 

 .لتبدأ بمحاولة تعويض الطلبة عما فاتهم

عليم باالنتظام وهو نظام تعليمي أقر ثالث أنظمة للتعليم، وهي الت 2113وأوضح أن قانون التعليم العالي لعام 

يتيح للطالب الالتحاق باملؤسسة التعليمية وحضور املحاضرات بصورة مباشرة ومنتظمة، والتعليم املفتوح، والذي 

يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه بغض النظر عن عمره ومدى تفرغه للدراسة املنتظمة وقدرته على حضور 

 ني )عن بعد(.املحاضرات، والتعليم إلالكترو

يتبنى التعليم الجامعي الفعال مفهوم املجتمع املعرفي من خالل العملية التدريسية والبحث العلمـي وخدمة 

املجتمع، ويستخدم ألاساليب وألادوات التقنية الحديثة التي تقلص الوقت وتجدد املعلومات وتطبق املبادئ والنظريات 

 حت الجامعات تتبنى مفاهيم جديدة منها املعلوماتية والجودة، وأدارتهاواملعلومات وتسخرها لصالح املجتمع، وأصب

 لذلك أنمـاط جديدة للتعليم منها التعليم إلالكتروني، والتعليم املسند 
ً
ومجتمع ما بعد الصناعة، وظهرت تبعا

، والتعليم يم التعاونيبالحاسوب، والتعليم املسند باإلنترنت، والتعليم متعدد الوسائط، والتعليم مدى الحياة، والتعل

 على أفكار وانطباعات عامة عن التعليم املرتكز على الطالب، 
ً
املبنى على التساؤل، هذه املصطلحات تبنى كلها تقريبا

 ( 42: 2115وتمنحه الـسلطة لكـي يتعلم. )الهادي، 

م تصال نشر التعليوتعتبر تجربة أمريكا وأروبا خير مثال على ذلك، حيث استندت إلى تقنية املعلومات والا

والبحوث العلمية وخدمة املجتمع من أجل إلابداع والابتكار وتطوير العملية التعليمية الجامعيـة وألاستاذ الجامعي 

والطالب الجامعي وإلادارة الجامعية لتوليد ألافكار وبناء املعرفة وفتحـت قنـوات جديدة للتعليم لتنمية املهارات 

تاجها منتسبيها وتطورهم من الناحية العقليـة والجسمية والوجدانية واملعرفية. )الزبيدي، والقدرات الالزمة التي يح

2113 :73) 

 وعلى نحو 
ً
ومع ازدياد قدرة ألافراد على الاستفادة من خدمات شبكة إلانترنت أصبح التعلـيم إلالكتروني مرتبطا

روني مثل التعلـيم على الخط إلالكتروني املباشر متزايد باإلنترنت، وعلى الرغم من تعدد مصطلحات التعليم إلالكت

، ويعرف بأنه مصطلح 
ً
 وألاكثر فهما

ً
والتعليم املسند إلى إلانترنت، فإن التعليم إلالكتروني يبقى املصطلح ألاوسع انتشارا

 من املواد التعليمية التي يمكن تقديمها في أقراص مدمجة أو من خالل الشبكة ا
ً
 واسعا

ً
 (LAN) ملحليةواسع يشمل نطاقا

(، ونظم دعـم ألاداء إلالكتروني، Web) أو إلانترنت، ويتضمن التدريب املبني على الحاسوب، والتدريب املبني على الشبكة

ويعد التعليم إلالكتروني من أساليب  والدروس الخـصوصية إلالكترونيـة والتعليم عن بعد، والتعليم الشبكي املباشر

في حل مشكلة الانفجـار املعـرفي والطلب املتزايد على التعليم، كما يساعد في حل مـشكلة  التعليم الحديثة التي تساعد

ازدحـام قاعـات املحاضرات إذا استخدم بطريقة التعليم عن بعد، ويساهم في زيادة القبول في التعليم، وتدريب وتعلـيم 

عليم ي رفع نسبة املتعلمين والقضاء على ألامية فالتالعاملين وتأهيلهم دون ترك أعمالهم وتعليم ربات البيوت مما يسهم ف

إلالكتروني يزيد من فاعلـية التعليم إلى درجة كبــيرة ويـقلل من الوقت الالزم للتـدريب ويقــلل تكـلفة التدريب، ويتيح عمـل 

مـارين مج املحاكاة وتمقابالت ومناقشات حية على الشبكة، ويوفر معلومات تنسجم مع احتياجات املتعلمــين، ويـوفر برا

 ( 111: 2117وتطبيقات عملية تــفاعلية. )بسيوني، 
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ومن فوائد التعليم إلالكتروني القدرة على تلبية احتياجات املتعلمين الفردية بحيث يـتعلم ألافـراد حسب سرعتهم 

ي تحديث املعلومات ف الذاتية، وتحسين الاحتفاظ باملعلومات، والوصول إلى املعلومات في الوقت املناسـب، وسرعة

الشبكة، وتوحيد املحتوى واملعلومات لجميع املستخدمين، وتحسين التعاون والتفاعلية بين الطالب، ويقلل من شعور 

 الطالب باإلحراج أمام زمالئه عنـد ارتكابـه خطـأ مـا.

 :الدراسات السابقة.2.8

ام التعليم إلالكتروني التعاوني استراتيجية ( بعنوان: استخدOrora, et al., 2014دراسة اورونا و)آخرون( )  (1

لتعزيز ألابداع لدى الطلبة في الجامعات البيولوجية، هدفت الدراسة تحديد ما اذا كان هناك اختالف في مستوى أبداع 

ليدية قالطالب في علم ألاحياء بين الذين تعلموا بطريقه التعليم إلالكتروني التعاوني والذي تعلموا باستخدام الطريقة الت

حيث قامت الدراسة على مجموعة من مدرسة ثانوية في محافظة كينيا واستخدم الباحث املنهج املقارن للمقارنة بين 

التعليم التقليدي والتعليم إلالكتروني التعاوني واعتمدت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى أهم 

 النتائج آلاتية: 

لكتروني التعاوني في تدريس علم ألاحياء في الجامعات البيولوجية يشجع على ألابداع لدى أن استخدام التعليم إلا

 من اتباع 
ً
املتعلمين وهذا يعني أن يتم تشجيع املتعلمين على التفكير في طريقه بديله أخرى في النظر إلى القضايا بدال

ت املتعلمين إلابداعية ارتفاع في مستوى إلانجاز الطريقة الروتينية وأضاف نجاح في الدراسة، ورافق الارتفاع في قدرا

.
ً
 أيضا

، بعنوان: تحديات استخدام التعليم إلالكتروني في سيريالنكا، هدفت إلى تحديد (Anderson, 2008)دراسة أندرسون  (2

 في مساق التعلم إلالكتروني في سيريالنكا، واشتملت عينة الدراسة على )
ً
، 1337أكثر التحديات بروزا

ً
وتم جمع ( شخصا

( وتغطي هذه الدراسة آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام الطريقة  2117 - 2114املعلومات من عام )

الكمية )املنهج الوصفي( وكانت الاستبانة أداة جمع البيانات وذلك لتحديد أكثر العوامل أهمية، وتبعها تحليل نوعي 

سة سبعة تحديات رئيسة في املجاالت التالية: مساعدة الطلبة، املرونة، لشرح سبب أهمية هذه العوامل، حددت الدرا

فعاليات التعليم والتعلم، املدخالت )البنية التحتية والربط مع شبكات الحاسوب(، الثقة ألاكاديمية )نوعية الطلبة، 

(، املحلية )اللغة( والاتجاهات. وخلصت الدراسة على أهم الن
ً
 تائج آلاتية: واملواضيع التي تدرس سابقا

  ،وجود عديد التحديات التي تواجه كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في استخدامهم للتعلم إلالكتروني

 وأظهرت أن الطلبة في السنوات ألاولى يواجهون تحديات أكثر من أعضاء هيئة التدريس وباقي الطلبة. ,

لكليات بدمج التكنولوجيا بالتعليم، هدفت الدراسة ، بعنوان: وجهة نظر الطالب وا(Savery, 2002)دراسة سافري  (8

إلى تحديد وجهة نظر كل من الطالب والكليات بدمج التكنولوجيا في التعليم، استخدم الباحث املنهج الوصفي وأداة 

 كليات أمريكية واملسؤولين إلاداريين في الكليات عن دمج التكنولوجيا في 5( طالب من 4111الاستبانة لتحديد رأي )

 ، وخلصت الدراسة إلى النتائج آلاتية: 2111-1113التعليم بين أعوام 

 حيث إن الطالب استخدموا التكنولوجيا )مثل  ،الطالب فهم أفضل لدمج التكنولوجيا بالتعليم يكان لد

-61 ينباستخدام برامج التصميم وبرامج الدراسة املساعدة وبرامج املحاكاة والبرامج السمعية البصرية( بنسب تتراوح 

 باملئة. 94
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(، بعنوان: صعوبات توظيف التعليم إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزه كما يراها 2112دراسة العواودة ) (4

ألاساتذة والطلبة، هدفت الدراسة التعرف إلى صعوبات توظيف التعليم إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية ومعرفة 

اها ألاساتذة والطلبة، استخدم الباحث املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة أثر الجامعة، الجنس، التخصص كما ير 

( من جامعة ألاقص ى والجامعة إلاسالمية، وقد تم اختيار العينة من مجتمع الدراسة 1123و)) 213من جامعة ألازهر )

بات توظيف التعليم بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد قام الباحث ببناء أداة للدراسة الاستبانة لقياس صعو 

 إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها ألاساتذة والطلبة. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج آلاتية: 

  ،تواجه الجامعات الفلسطينية صعوبات في توظيف التعليم إلالكتروني وخاصة املتقدمين بالسن من املدرسين

الب حول صعوبات توظيف التعليم إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية ووجود فروق في استجابات ألاساتذة والط

بغزة، في مجال صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم إلالكتروني، ومجال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم 

درجة الكلية ي، وبالالفني في قاعات املحاضرات، ومجال صعوبات تتعلق بالطلبة، ومجال صعوبات تتعلق باملنهاج الجامع

لالستبانة ولقد كانت الفروق لصالح الطالب، في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مجال صعوبات تتعلق 

 باإلدارة الجامعية.

(، بعنوان: واقع التعليم إلالكتروني في الجامعة ألاردنية، هدفت الدراسة إلى استكشاف واقع 2111دراسة الحجايا ) (5

تروني في الجامعة الحكومية ألاردنية ومعرفه درجه توافر البنية التحتية للتعليم إلالكتروني ودرجه معرفه التعليم إلالك

( من 111أعضاء هيئه التعليم في الجامعات ملتطلبات استخدام التعليم إلالكتروني ووزعت استبانة على عينة بلغت )

وجامعة الحسين بن طالل في ألاردن باستخدام املنهج أعضاء من أعضاء هيئه التدريس في جامعه الطفيلة التقنية 

 الوصفي. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج آلاتية: 

  تقديمبضعف إلامكانيات الخاصة بالتعليم إلالكتروني عند جميع الطلبة في الجامعات، وهناك ضعف 

ف جميع الطلبة بمختلو تروني، الدورات واملشاريع التي تساهم في رفع مستوى الطلبة للتوجه إلى التعليم إلالك

 التخصصات والكليات يواجهون صعوبة في استيعاب هذه الطريقة في التعليم خاصة في مراحلها ألاولى.

(، بعنوان، واقع التعليم إلالكتروني في جامعه النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين 2116دراسة حنتولي ) (6

راسات العليا برنامج كليه التربية وأعضاء الهيئة التدريسية، هدفت إلى التعرف املتعلمين من وجهه نظر طلبه كليه الد

على واقع التعليم إلالكتروني في جامعه النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين املتعلمين من وجهه نظر طلبه 

عه أعضاء الهيئة التدريسية من تس كليه الدراسات العليا و بيان أثر متغير الدراسة على ذلك وتكون مجتمع الدراسة من

 وطالبة من كلية الدراسات العليا لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي من 423أعضاء )
ً
( طالبا

خالل استخدام عدد من ألادوات الكميه والنوعية وهي الاستبانة حيث وزعت على طلبة كلية الدراسات العليا واملقابلة 

عضاء الهيئة التدريسية في كلية الدراسات العليا وتسجيل املقابالت وتحليلها واستخراج النتائج. حيث تم مقابلة أ

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج آلاتية: 

أن الدرجة الكلية ملجاالت واقع التعليم إلالكتروني في جامعه النجاح الوطنية من وجهه نظر طلبه كلية الدراسات 

( باملئة وهذا يدل على درجه مرتفعة 74.6( ونسبه مئوية )8.78التربية قد أتت في املتوسط )العليا في برنامج كلية 

الستجابة أفراد عينه الدراسة، وتوافق هذه النتيجة مع نتائج املقابلة مع أعضاء هيئه التدريس في كافة البنية التحتية 
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م ت للطلبة املستجدين في تقبل طريقة التعليفي الجامعة ومختلف البيئات وألاماكن الخاصة بالسكن، وهناك صعوبا

 إلالكتروني.

(، بعنوان: واقع استخدام التعليم إلالكتروني لدى طالبات الرياضيات في برنامج إلاعداد 2111دراسة البركاتي ) (7

 التربوي بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، هدفت الدراسة التي أجريت على عينة من طالبات مقرر تدريس الرياضيات

بمرحلة إلاعداد التربوي وطالبات الدورات تخصص رياضيات إلى تعرف واقع استخدام التعليم إلالكتروني لدى الطالبات 

في برنامج إلاعداد التربوي في جامعة أم القرى بمكة املكرمة، املاجستير حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي والاستبانة 

 أهم النتائج آلاتية:  ألداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى

 ( ( % من طالبات الرياضيات لسن على دراية بمتطلبات التعليم إلالكتروني من )ألاقراص 26، 5أكثر من

املدمجة، الحاسوب آلالي املزود بكاميرا، البرمجيات التعليمية، الوسائط املتعددة، الشبكة الداخلية، الداتا شو، 

مؤتمرات فيديو، فيديو تفاعلي(، عدم توافر التدريب الكافي للطالبات على املؤتمرات الصوتية، فصول الافتراضية، 

أجهزة التعليم إلالكتروني ومتطلباته من أكثر العوائق التي تواجههن، أن هناك أربع أنماط من التعليم إلالكتروني التي 

لتعليم جموعات تعاونية، اتستخدم، وهي على الترتيب)التعليم بشكل فردي، التعليم بشكل جماعي، التعليم بشكل م

 بشكل غير متزامن(، وعدم وجود القاعات الالزمة الستخدام التعليم إلالكتروني في الجامعة من أكثر املعوقات.

 :التعقيب على الدراسات السابقة.5.8

 أكدت الدراسات السابقة من خالل نتائجها على ما يلي: 

 ريس يشجع على ألابداع لدى املتعلمين.ن استخدام التعليم إلالكتروني التعاوني في التدإ .1

 هيئة التدريس في استخدامهم للتعلم إلالكتروني. و وجود العديد من التحديات التي تواجه كل من الطلبة  .2

 تواجه الجامعات الفلسطينية صعوبات في توظيف التعليم إلالكتروني وخاصة املدرسين املتقدمين بالسن. .8

 الطالب حول صعوبات توظيف التعليم إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية. وجود فروق في استجابات ألاساتذة و  .4

وجود صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم إلالكتروني، ومجال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في  .5

 قاعات املحاضرات، ومجال صعوبات تتعلق بالطلبة، ومجال صعوبات تتعلق باملنهاج.

انيات الخاصة بالتعليم إلالكتروني عند جميع الطلبة في الجامعات، وهناك ضعف في تقديم ضعف إلامك .6

 الدورات واملشاريع التي تساهم في رفع مستوى الطلبة للتوجه إلى التعليم إلالكتروني. 

 :مجتمع الدراسة.4.8

هم ألاهلية( والبالغ عدديتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة )الخليل، بيت لحم، القدس املفتوحة، فلسطين 

 ( ألف طالب وطالبة.21111ما يقارب )

  :عينة الدراسة.3.8

استعان الباحثون بالعينة القصدية لتطبيق أداة الدراسة عليها، وقد تم اختيار مجموعة من الطلبة في جامعة 

( طالب 121عينة )الخليل، جامعة بيت لحم، جامعة القدس املفتوحة، جامعة فلسطين ألاهلية، وقد بلغ حجم ال

 .وطالبة. والجدول آلاتي يبين خصائص العينة الديمغرافية
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 (: خصائص العينة الديمغرافية28جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغير

 الجنس

 %42 50 ذكر

 %58 70 أنثى

 %100 120 املجموع

 العمر

 %25 30 سنة  18-20

 %42 50 سنة  21-25

 %33 40 سنة فأعلى 26

 %100 120 املجموع

 مكان السكن

 %43 52 قرية

 %27 32 مدينة

 %30 36 مخيم

 %100 120 املجموع

 الجامعة

 %20 24 بوليتكنك فلسطين

 %32 38 الخليل

 %30 36 بيت لحم

 %18 22 فلسطين ألاهلية

 %100 120 املجموع

 السنة الدراسية

 %25 30 ألاولى

 %28 34 الثانية

 %30 36 لثالثةا

 %17 20 الرابعة

 %100 120 املجموع

  :منهج الدراسة.1.8

تم الاستعانة باملنهج الوصفي لوصف وتحليل التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل 

ن ن املبحوثيالدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم وذلك من خالل جمع البيانات م

 واملبحوثات.

 :أداة الدراسة.7.8

تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة وفحص آراء أفراد عينة الدراسة نحو التعليم إلالكتروني في فترة 

جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم، وجاءت 

 يتضمن البيانات ألاولية والثاني تضمن فقرات أداة الدراسة. في قسمين ألاول 
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 :صدق أداة الدراسة.1.8

:
ً

صدق املحكمين: تم عرض ألاداة على مجموعة من املختصين وأبدوا مالحظاتهم العلمية واللغوية عليها، وتم تعديلها  أوال

 من قبل الباحثين قبل تطبيقها على عينة الدراسة.

اخلي ألداة الاستبانة: تم التحقق من الصدق إلاحصائي عن طريق حساب معامالت ارتباط الفقرات الاتساق الد ثانيا:

 (.2بالدرجة الكلية كما يتبين في الجدول رقم )

 (: الاتساق الداخلي ألداة الدراسة22جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل الارتباط الرقم مستوى الداللة معامل الارتباط #

8 .672 .000 15 .685 .000 

2 .378 .000 16 .416 .000 

5 .541 .000 17 .637 .000 

4 .678 .000 13 .468 .000 

3 .509 .000 11 .514 .000 

1 .799 .000 21 .647 .000 

7 .796 .000 21 .610 .000 

1 .646 .000 22 .605 .000 

1 .614 .000 28 .699 .000 

82 .747 .000 24 .696 .000 

88 .610 .000 25 .646 .000 

82 .605 .000 26 .914 .000 

85 .750 .000 27 .747 .000 

84 .586 .000    

 

 ن جميع الفقرات كانت قوية الارتباط بالدرجة الكلية مما يدل على الاتساق الداخلي لألداةأنالحظ 

 

 :ثبات أداة الدراسة.1.8

( 1.162تم التحقق من ثبات ألاداة عن طريق حساب معامل الثبات كرو نباخ ألفا حيث بلغ معامل الثبات الكلي )

 (.8كما يظهر في الجدول رقم ) ذلك تتمتع الاستبانة بدرجة عالية من الثبات

 (: معامل ارتباط الثبات كرو نباخ الفا25جدول رقم )

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرو نباخ ألفا املحور 

 120 27 0.962 إلاجمالي

 :تحليل بيانات الدراسة.82.8

ا تفسير نتائج الدراسة وربطهاتساقا مع الظاهرة املدروسة تم الاعتماد على التحليل الكمي كأسلوب يصلح ل

 بنتائج الدراسات السابقة والنظريات املستخدمة. 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 107 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 :الدراسة .نتائج88.8

ما أثر العامل ألاكاديمي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا النتائج املتعلقة بالسؤال ألاول: 

 غربية من وجهة نظرهم؟ بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة ال

لإلجابة عن السؤال استخدمت املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية وقد اعتمد 

 (1، معارض بشدة=2، معارض=8، محايد=4، موافق=5مقياس ليكارت الخماس ي )موافق بشدة=

 ال ألاكاديميللمج(: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية 24جدول رقم )  

# 
 العبارة

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 
 الدرجة النسبة

8.  
 %93 0.62 4.65 أرى أن التعليم إلالكتروني له فوائد أكثر من التعليم الوجاهي

موافق 

 بشدة

2.  
 %92 0.74 4.60 أعتقد أن التعليم إلالكتروني لدية القدرة على شرح املحتوى بطريقه أفضل

موافق 

 بشدة

ى أن الجامعات توفر تعليمات واضحة بخصوص التفاعل الدراس ي بين أر   .5

 الطالب وهيئه التدريس
4.45 0.64 89% 

موافق 

 بشدة

اعتقد أن تتوفر إجراءات امنيه للحفاظ على سرية معلومات الطالب   .4

 والهيئة التدريسية أثناء العملية التعليمية
4.43 0.64 89% 

موافق 

 بشدة

امعية تفتقر إلى ألاجهزة التعليمية الكافية لكل اعتقد أن البيئات الج  .3

 الطالب
4.38 0.74 88% 

موافق 

 بشدة

1.  
 %87 0.66 4.35 اعتقد أن الطالب والهيئة التدريسية يفتقرون للخبرات إلالكترونية الكافية

موافق 

 بشدة

اعتقد أن الطالب يستطيع طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل   .7

 التعلم إلالكتروني
4.30 0.72 86% 

موافق 

 بشدة

 يزود الطالب بمهارات إضافية  .1
ً
 موافق %83 0.97 4.13 اعتقد أن عرض املادة إلكترونيا

 موافق %80 0.34 4.10 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يؤثر على تحصيل للطالب  .1

 موافق %79 0.21 4.06 أرى بأن التعليم إلالكتروني يفقد العملية التعليمية جوهرها  .82

 %88 0.50 4.38 رجة الكليةالد
موافق 

 بشدة

 

أرى أن التعليم إلالكتروني ( درجات كما نالحظ من الجدول السابق أن أهم الفقرات 15أقص ى درجة لالستجابة )

أعتقد أن التعليم إلالكتروني لدية القدرة على شرح ( يليها 4.65بمتوسط حسابي ) له فوائد أكثر من التعليم الوجاهي

( وقد كانت اقل الفقرات أرى بان التعليم إلالكتروني يفقد العملية التعليمية 4.61بمتوسط ) قه أفضلاملحتوى بطري

 (.4.83غت الدرجة الكلية )وبل( 4.16) جوهرها بمتوسط مقداره
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ما أثر العامل النفس ي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل  إجابة السؤال الثاني:

لإلجابة عن السؤال استخدمت املتوسطات الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم؟ 

 .الحسابية والنسب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية وقد اعتمد مقياس ليكارت الخماس ي

 للمجال النفس ي(: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية 23) رقم جدول 

 لعبارةا الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة النسبة

 %89 0.85 4.45 أشعر أن الطلبة يشعرون بالقلق نتيجة التعليم إلالكتروني  .88
موافق 

 بشدة

 %89 0.75 4.43 أرى أن التعليم إلالكتروني يشعر الطلبة بالخوف  .82
موافق 

 بشدة

 %87 0.80 4.33 أرى أن التعليم إلالكتروني يشعر الطالب بالتوتر  .85
موافق 

 بشدة

 %86 0.88 4.30 أعتقد أن التعليم إلالكتروني يشعر الطالب بالكسل  .84
موافق 

 بشدة

 %85 0.89 4.23 يحل التعليم إلالكتروني مشكلة امللل أثناء التعليم  .83
موافق 

 بشدة

 %85 0.89 4.23 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يشعر الطلبة باليأس  .81
موافق 

 بشدة

 موافق %84 1.06 4.18 أن التعليم إلالكتروني يشعر الطالب بالنقص اعتقد  .87

 موافق %82 0.98 4.10 أرى أن التعليم إلالكتروني يفقد الطالب الثقة بالنفس  .81

 %86 0.68 4.28 الدرجة الكلية
موافق 

 بشدة

 

عرون بالقلق أشعر أن الطلبة يش( درجات نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات 15أقص ى درجة لالستجابة )

 بمتوسطأرى ان التعليم إلالكتروني يشعر الطلبة بالخوف ( يليها 4.45) بمتوسط حسابينتيجة التعليم إلالكتروني 

غت وبل( 4.11. بمتوسط مقداره )أرى ان التعليم إلالكتروني يفقد الطالب الثقة بالنفسقل الفقرات أ( وقد كانت 4.48)

 (.4.23الدرجة الكلية )

ما أثر العامل الاجتماعي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا بالتحصيل  الثالث: إجابة السؤال

لإلجابة عن السؤال استخدمت املتوسطات  الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم؟

 .قياس ليكارت الخماس يالحسابية والنسب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية وقد اعتمد م
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 للمجال الاجتماعي(: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية 21جدول رقم )

# 
 العبارة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة النسبة

81.  
 %90 0.55 4.50 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يشكل عبئ على الطالب وأسرته

موافق 

 بشدة

لكتروني ساعد على تقليل التفاعل الاجتماعي بسبب أرى أن التعليم إلا  .22

 أوقات املحاضرات في أوقات مختلفة
4.48 0.51 90% 

موافق 

 بشدة

28.  
 %88 0.63 4.38 أرى أن الطلبة يفتقدون ألاجواء الدراسية نتيجة التعليم إلالكتروني

موافق 

 بشدة

22.  
 %87 0.77 4.35 اشعر أن التعليم إلالكتروني يراعي الفروق الفردية بين الطالب

موافق 

 بشدة

25.  
 %85 0.80 4.23 اشعر أن التعليم إلالكتروني يزيد املشاكل العائلية

موافق 

 بشدة

 موافق %84 0.68 4.18 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يخلق فجوة بين الطالب واملعلمين  .24

 موافق %83 0.80 4.15 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يفقد الطالب بناء عالقات صداقة جديدة  .23

 موافق %83 0.83 4.15 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يؤدي إلى العزلة الاجتماعية  .21

 موافق %83 0.63 4.12 اعتقد أن التعليم إلالكتروني يزيد نسبة العنف في ألاسرة  .27

 %86 0.49 4.30 الدرجة الكلية
موافق 

 بشدة

 

اعتقد أن التعليم إلالكتروني يشكل أهم الفقرات ( درجات نالحظ من الجدول أن 15أقص ى درجة لالستجابة )

أرى أن التعليم إلالكتروني ساعد على تقليل التفاعل الاجتماعي ( يليها 4.51بمتوسط حسابي ) عبئ على الطالب وأسرته

ن التعليم إلالكتروني يزيد نسبة أعتقد ألها قأ( وقد كانت 4.43بمتوسط ) بسبب أوقات املحاضرات في أوقات مختلفة

 (.4.81غت الدرجة الكلية )وبل( 4.18. بمتوسط مقداره )العنف في ألاسرة

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته  إجابة السؤال الرابع:

مكان  جنس، العمر،بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير )ال

 وقد انبثقت عن هذا السؤال الفرضيات آلاتية: السكن، الجامعة، السنة الدراسية(؟ 

 :فحص الفرضيات.82.8

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  الفرضية ألاولى:

 لبة الجامعات من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجنس.كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى ط
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استخدم اختبار ت للعينات املستقلة لقياس داللة الفروق في املتوسطات  ألاولىللتحقق من صحة الفرضية 

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات الحسابية للدرجة الكلية 

 (.7كما في الجدول رقم )ب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجنس. في جنو 

م بين التعلي (: نتائج اختبار )ت( لقياس داللة الفروق في املتوسطات الحسابية للدرجة الكلية27) جدول رقم

 جائحة وعالقته بالتحصيل الدراس ي يعزى ملتغير الجنس.الإلالكتروني في فترة 

 العدد الجنس 
لوسطا  

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 قيمة

 ت

 درجات

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 07. 118 3.225- 0.64 3.93 50 ذكر

    0.32 4.42 70 أنثى

 

 0.05 ≥ألفا جدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بالتشير املعطيات الواردة 

ني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة بين التعليم إلالكترو

 .لصالح إلاناثالغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجنس، 

( التي أكدت بوجود فروق في أثر التعليم 2112اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة طارق حسين العواودة )

ذكور وإلاناث حيث كال الطرفين تعرض لنفس الصعوبات في هذا النطاق ولم تتفق مع أي إلالكتروني بين الطالب ال

 من نتائج الدراسات السابقة. 

حسب نظرية البنائية الوظيفية فأن املجتمع يتكون من أجزاء متكاملة ومكملة لبعضها البعض فهنا كل من 

عضة وال يقع على عاتق جزء ي املجتمع ودورهم يكمل بإلاناث والذكور يتكامل أدوارهم في مواجهة مثل هذه ألاحداث ف

 ن املجتمع يتكون من إلاناث والذكور على حد سواه واملرأة نصف املجتمع.منهم أل 

يم ى التعليرى الباحثون أن عدم وجود الاختالف بين الذكور وإلاناث في التحصيل الدراس ي نتيجة التوجه إل

 به الجميع سواء ذكور أو أناث وكان ألاثر ألاكبر على التعليم.ن أثار هذه الجائحة تأثر إلالكتروني أل 

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  الفرضية الثانية:

 كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر.

 العمراملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للدرجة الكلية وفقا ملتغير (: 21جدول رقم )

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد العمر 

 الدرجة

 الكلية

 0.61 4.09 30 سنة 20-18

 0.38 4.36 50 سنة 25-20

 0.09 4.55 40 سنة فأعلى 26

 

تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفروق في املتوسطات  للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار 

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات الحسابية للدرجة الكلية 

 (.11كما في الجدول رقم ) في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر.
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(: نتائج اختبار تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفروق في املتوسطات الحسابية للدرجة 21جدول رقم )

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الكلية 

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر

 مصدر التباين 
 مجموع

ربعاتامل  

 درجات

 الحرية

 معدل

 املربعات
 ف

 مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 151. 1.994 414. 2 828. بين املجموعات

   208. 117 7.682 داخل املجموعات

    119 8.510 املجموع

 

ا فألتشير املعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب  0.05 ≥

 .الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير العمر

( التي أكدت على قدرة الطلبة الخريجين على التعامل 2112اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العواودة )

( التي أكدت عدم 2111نولوجيا وأدوات التكنولوجيا أكثر من غيرهم من الطلبة واتفقت مع دراسة الحجايا )مع التك

 وجود فروق في التحديات التي تواجه الطلبة جميعهم.

حسب نظرية الترابطية فأن هناك ارتباط دائم بين مكونات املجتمع يتأثر كل من في املجتمع من انتشار جائحة 

ك يرتبط بمثل هذه ألاحداث مختلف ألاعمار ويتأثر بها الجميع وال يقتصر التأثير على أعمار معينة عن الكورونا وبذل

 ألاخرى وسواء صغار أو كبار فهم مرتبطين باملجتمع وبذلك يتأثرون بها 

ر ذلك ثيرى الباحثون أن عدم وجود الاختالف في ألاعمار سواء كان الطالب جديد في العملية التعلمية أو قديم وأ

على في عملية التحصيل الدراس ي نتيجة التوجه إلى التعليم إلالكتروني الن أثار هذه الجائحة تأثر بها جميع ألاعمار في 

 املجتمع املدروس.

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  الفرضية الثالثة:

ه بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير مكان كورونا وعالقت

 السكن. 

 مكان السكن (: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للدرجة الكلية وفقا ملتغير 82جدول رقم )

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد مكان السكن 

 الدرجة

 ةالكلي

 0.51 4.27 52 قرية

 0.30 4.44 32 مدينة

 0.46 4.27 36 مخيم
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لتعليم بين اللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفروق 

ن وجهة م إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية

 (.11كما في الجدول رقم )نظرهم يعزى ملتغير مكان السكن. 

(: نتائج اختبار تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفروق في املتوسطات الحسابية للدرجة 88) جدول رقم

جنوب  يبين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات فالكلية 

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير مكان السكن.

 
 مصدر

 التباين

 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 معدل

 املربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 731. 316. 071. 2 143. بين املجموعات

   226. 117 8.367 داخل املجموعات

    119 8.510 املجموع

 

ا ألفلواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تشير املعطيات ا

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب  0.05 ≥

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير مكان السكن. 

( التي أكدت بعدم وجود اختالف في التحديات تعزى 2116دراسة مع نتيجة دراسة حنتولي )اتفقت نتيجة هذه ال

 ملتغير مكان السكن لجميع الطلبة امللتحقين بالجامعات ولم تختلف مع أي من نتائج الدراسات السابقة.

لفرد في القرية أو حسب النظرية املعرفية فأن مصادر املعرفة والتعلم موجودة، وهي أساسية ألي مجتمع ووجود ا

املدينة أو املخيم يقع على عاتقة البحث عن املعرفة وإتباع الاستراتيجيات السليمة في التعامل مع وقوع مثل هذه 

 ألاحداث كونها تمس كل املجتمع دون النظر إلى مكان السكن وإلاقامة.

قرية أو مدينة أو مخيم في  يرى الباحثون أن عدم وجود الاختالف بين الطلبة سواء كان هؤالء الطلبة من

التحصيل الدراس ي نتيجة التوجه إلى التعليم إلالكتروني الن أثار هذه الجائحة تأثر بها جميع املناطق الجغرافية في 

 املجتمع وجميع الطلبة امللتحقين باملؤسسات التعليمية من جميع املناطق الجغرافية 

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة 0.05 ≥عند املستوى )ألفا  يوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الرابعة:

كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير 

 الجامعة.

 ليةالك (: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للدرجة الكلية وفقا ملتغير 82جدول رقم )

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجامعة 

 

 الدرجة

 الكلية

 0.64 4.17 24 بوليتكنك فلسطين

 0.34 4.52 38 الخليل

 0.42 4.28 36 بيت لحم

 0.54 4.14 22 فلسطين ألاهلية
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وسطات وق في املتللتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم اختبار تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفر 

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات الحسابية للدرجة الكلية 

 (.18كما في الجدول رقم ) في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجامعة.

لقياس داللة الفروق في املتوسطات الحسابية للدرجة  (: نتائج اختبار تحليل التباين ألاحادي85جدول رقم )

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الكلية 

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجامعة.

 
 مصدر

 التباين
 ف معدل املربعات درجات الحرية مجموع املربعات

 مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 370. 1.079 234. 3 702. بين املجموعات

   217. 116 7.808 داخل املجموعات

    119 8.510 املجموع

 

ا ألفتشير املعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ي فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب بين التعليم إلالكتروني ف 0.05 ≥

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير الجامعة.

الطلبة بمختلف الكليات  كل( التي أكدت تأثر 2111اتفقت هذه النتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة الحجايا )

 على التحصيل الدراس ي ولم تختلف مع أي من الدراسات السابقة.بالتوجه نحو التعليم إلالكتروني وكيف أثر 

حسب النظرية املعرفية فأن املعرفة والتعليم والفهم أساسيات لهذه النظرية والتوجه ألاكاديمي لألفراد سواء 

ي التعامل مع فمتابعة مثل هذه ألاحداث ضرورة وذلك ملساعدة أفراد املجت فإن، ألادبيةكانوا تابعين للكليات العلمية أو 

يرى الباحثون أن عدم وجود الاختالف بين الطلبة حسب الكليات في عملية التحصيل الدراس ي نتيجة  مع هذه الجائحة.

التوجه إلى التعليم إلالكتروني ألن أثار هذه الجائحة تأثر بها جميع الطلبة بمختلف الكليات والتخصصات وذلك لعدم 

 لتعامل مع التعليم إلالكتروني وجود خبرات للجميع في التعليم وا

( بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة 0.05 ≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )ألفا  الفرضية الخامسة:

 كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي من وجهة نظرهم يعزى ملتغير السنة الدراسية.

 السنة الدراسية ت املعيارية للدرجة الكلية وفقا ملتغير (: املتوسطات الحسابية والانحرافا84جدول رقم )

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية 

 الدرجة

 الكلية

 0.25 4.46 30 ألاولى

 0.21 4.32 34 الثانية

 0.37 4.40 36 الثالثة

 0.62 3.77 20 الرابعة
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لتعليم بين ار تحليل التباين ألاحادي لقياس داللة الفروق للتحقق من صحة الفرضية الخامسة استخدم اختبا

إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة 

 (.15كما في الجدول رقم ) نظرهم يعزى ملتغير السنة الدراسية.

اين ألاحادي لقياس داللة الفروق في املتوسطات الحسابية للدرجة (: نتائج اختبار تحليل التب83جدول رقم )

بين التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الكلية 

 الضفة الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير السنة الدراسية.

 التباين مصدر 
مجموع 

 املربعات

درجات 

ريةالح  
 ف معدل املربعات

مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 بين

 املجموعات
2.757 3 1.379 8.868 .001 

 داخل

 املجموعات
5.752 116 .155   

    119 8.510 املجموع

 

 0.05 ≥ألفا تشير املعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة بين التع

  الغربية من وجهة نظرهم يعزى ملتغير السنة الدراسية.

 وحسب اختبار توكي للمقارنات البعدية كانت الفروق بين السنة الرابعة وباقي السنوات لصالح السنوات ألاخرى.

( في أن الطلبة املستجدين يواجهون 2114( ونتيجة دراسة اورونا )2116) لنتيجة مع نتيجة دراسة حنتولياتفقت هذه ا

 تحديات أكثر من غيرهم من الطلبة.

حسب النظرية الارتباطية التي ترى أن ألافراد مرتبطين بالتطورات والتغيرات التي تصيب املجتمع وهنا يبرز دور 

عات سواء كانوا بالسنوات ألاولى لهم أو ألاخيرة فأن التعامل مع مثل هذه ألاحداث هو واجب املتعلمين وامللتحقين بالجام

 على الجميع دون استثناء 

يرى الباحثون أن عدم وجود الاختالف الطلبة حسب السنوات الدراسية في عملية التحصيل الدراس ي نتيجة 

ذه الخبرة واملعرفة املسبقة بالتعليم إلالكتروني والتعامل مع ه التوجه إلى التعليم إلالكتروني الن الجميع ال يوجد لديهم

 الطريقة في التعليم عن بعد.

 :توصيات الدراسة.85.8

 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثون بما يلي: 

  على الجامعات توفير البنية التحتية الكاملة للسير في عملية التعليم إلالكتروني في ظل جائحة كورونا وحتى

 د الانتهاء منها.بع

 .تدريب الكادر التعليمي وأعضاء هيئه التدريس على املهارات التكنلوجية بشكل أفضل مما هو الحال عليه 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 115 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

  إعطاء دورات للطلبة بخصوص التعليم إلالكتروني للسير في العملية التعليمية في الحاضر واملستقبل إذا لزم

 ألامر.

 م من املواد التعليمية إلالكترونية وألاجهزة وخدمات إلانترنت.على ألاهل محاولة تلبيه احتياجات أبنائه 

  على الحكومة التعاون مع املؤسسات التعليمية في ظل هذه الجائحة التي يتعرض لها أفراد املجتمع بشكل عام

 وقطاع التعليم بشكل خاص من توفير املستلزمات وتسهيل الصعاب على الطالب وألاهل.

  :قائمة املراجع

 العربية:ع باللغة املراج

مان، شبل وسٌعد ،بدران (1
ٌ
 ، إلاسكنردية(. التعليم في مجتمع املعرفة. دار املعرفة الجامٌعة2113) .سل

(. واقع استخدام التعليم إلالكتروني لدى طالبات الرياضيات في برنامج إلاعداد 2111) .نيفين شرف ي،البركات (2

 .114-161، 2عدد ، 12مجلد ، تربية العلميةالتربوي بجامعة أم القرى بمكة املكرمة. مجلة ال

 القاهرة.، دار الكتب للنشر والتوزيع، (. التعليم إلالكتروني والتعليم الجوال2117)الحميد. عبد ، بسيوني (8

 .ألاردن، (. واقع التعليم إلالكتروني في الجامعات ألاردنية. جامعة الطفيلة التقنية2009)، نايل. الحجايا (4

(. واقع التعلم إلالكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين املتعلمين 2116) حنتول، تغريد. (5

من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية. رسالة ماجستير. كلية التربية. 

 فلسطين. ، جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا

عبر  2121-11-11(. ماذا يستحق التعليم املدمج كل هذه الضجة. تم استرجاعها بتاريخ 2111) .الجنابي ،قرحي (6

  https://www.new-educ.com/author/raheeq-janabiالرابط آلاتي: 

 وني في الجامعات ضرورة ملحة هذه الفترة. فلسطين.(. التعليم إلالكتر2121). معن، الريماوي  (7

(. دور الجامعات العربية في بناء مجتمع املعرفة في ضوء إلارهاب أملعلوماتي: نظرة نقدية. 2113). صباح، الزبيدي (3

 الدولي. ألاردن. مؤتمر جامعة الحسين ابن طالل الدولي. إلارهاب في العصر 

 يا ووسائل التعليم وفاعليتها. عمان. مكتبة املجتمع العربي.(. تكنولوج2111) .محمد خالد، السعودي (1

(. تنمية مفاهيم التعليم والتعلم إلالكتروني ومهاراته لدى طالب 2115) ،جمال مصطفى عبد الرحمن، الشرقاوي  (11

 .258-214، 2، عدد53كلية التربية بسلطنة عمان. مجلة كلية التربية باملنصورة، مجلد

دراسة  :(. التعليم إلالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية2111)، مريم. تازير ، نبيل، وبنكنوشع (11

 .182-111، 2عدد ، 8 للواقع في ظل مشروع البرنامج الوطني للتعليم عن بعد. مجلة املكتبات واملعلومات. مجلد

اتذة بغزة كما يراها ألاس (. صعوبات توظيف التعليم إلالكتروني في الجامعات الفلسطينية2112). طارق ، العواودة (12

 والطلبة. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعة ألازهر. فلسطين. 

(. معجم املصطلحات التربوية املعرفة في املناهج وطرق التدريس. عالم 1111) .علي، والجمل ،أحمد، اللقاني (18

 .الكتب، القاهرة

 :httpsعبر الرابط آلاتي:  13/11/2121بتاريخ  (. فيروس كورونا. تم استرجاعها2121). منظمة الصحة العاملية (14

topics/coronavirus-//www.who.int/ar/health 

https://www.new-educ.com/author/raheeq-janabi
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
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(. التعليم إلالكتروني عبر شبكة إلانترنت. القاهرة. الدار املصرية اللبنانية للنشر 2115) .محمد محمد ،الهادي (15

 والتوزيع.

 ألاجنبية:املراجع باللغة 

16) Andersson, A. (2008). Seven major challenges for e learning in developing countries: Case study 

eBIT, Sri Lanka. International journal of education and development using ICT, 4(3), 45-62. 

17) Orora, W., Keraro, F. N., & Wachanga, S. W. (2014). Using cooperative e-learning teaching strategy 

to enhance students’ creativity in secondary school biology: A study of selected schools in Nakuru County, 

Kenya. International Journal of Education and Practice, 2(6), 137-146. 

18) Savery, J. R. (2002). Faculty and student perceptions of technology integration in teaching. Journal 

of Interactive Online Learning, 1(2), 1-16. 

 :أداة الدراسةمالحق: 

 تحية طيبة وبعد،،،/ة، املحترم/ة حضرة الطالب

التعليم إلالكتروني في فترة جائحة كورونا وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في  استبانة بعنوان:

 جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم

جتماعي على العالقة بين التعليم إلالكتروني في التعرف على أثر العامل ألاكاديمي والنفس ي والا تهدف الدراسة 

، ومن أجل فترة جائحة كورونا بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهم

تحقيق هدف الدراسة، قام الباحثون ببناء أداة الدراسة الاستبانة وتكونت من قسمين ألاول البيانات ألاولية والثاني 

 الدراسة. فقرات

 أن )×( الرجاء وضع إشارة  
ً
أمام أحد البدائل آلاتية: )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، علما

 البيانات التي ستدلون بها ستكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 اطميزي  جميل د.خالد هريش،  د.محمد عكة،  د.: الباحثون 

 الرجاء وضع دائرة حول رمز إلاجابة التي تنطبق عليك: .القسم ألاول: البيانات ألاولية

 ب( أنثى أ( ذكر الجنس  

 سنة فأعلى 26ج(  سنة 25-21ب(  سنة 21-13أ(  العمر 

 ج( مخيم ب( مدينة أ( قرية مكان السكن 

 الجامعة 
 أ( جامعة بيت لحم

 د( جامعة فلسطين ألاهلية
 ج( جامعة القدس املفتوحة الخليل ب( جامعة

 السنة الدراسية 
 أ( السنة ألاولى

 د( السنة الرابعة فأعلى
 ج( السنة الثالثة ب( السنة الثانية
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 أمام أحد البدائل آلاتية التي تراها مناسبة من وجهة نظرك. (X)الرجاء وضع إشارة . لقسم الثاني: فقرات الدراسةا

 املجال ألاكاديمي( 1

 موافق رةالفق #

 بشدة

 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

      أرى أن التعليم إلالكتروني له فوائد أكثر من التعليم الوجاهي 1

اعتقد أن التعليم إلالكتروني لدية القدرة على شرح املحتوى بطريقه  2

 أفضل

     

أرى أن الجامعات توفر تعليمات واضحة بخصوص التفاعل الدراس ي بين  3

 وهيئه التدريس الطالب

     

اعتقد أن تتوفر إجراءات أمنيه للحفاظ على سريه املعلومات بين الطالب  4

 والهيئة التدريسية أثناء العملية التعليمية

     

اعتقد أن البيئات الجامعية تفتقر إلى ألاجهزة التعليمية الكافية لكل  5

 الطالب

     

      ةتقرون للخبرات إلالكترونية الكافيعتقد أن الطالب والهيئة التدريسية يفأ 6

عتقد أن الطالب يستطيع طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل أ 7

 التعلم إلالكتروني

     

 يزود الطالب بمهارات إضافيةأ 8
ً
      عتقد أن عرض املادة إلكترونيا

      عتقد أن التعليم إلالكتروني يؤثر على التحصيل العلمي للطالبأ 1

      أرى بأن التعليم إلالكتروني يفقد العملية التعليمية جوهرها 11

 املجال النفس ي( 2

 موافق الفقرة #

 بشدة

 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

      أشعر أن الطلبة يشعرون بالقلق نتيجة التعليم إلالكتروني 1

      أرى أن التعليم إلالكتروني يشعر الطلبة بالخوف 2

      التعليم إلالكتروني يشعر الطالب بالتوتر أرى أن 3

      أعتقد أن التعليم إلالكتروني يشعر الطالب بالكسل 4

      يحل التعليم إلالكتروني مشكلة امللل أثناء التعليم 5

      اعتقد أن التعليم إلالكتروني يشعر الطلبة باليأس 6

      النقصاعتقد أن التعليم إلالكتروني يشعر الطالب ب 7

      أرى أن التعليم إلالكتروني يفقد الطالب الثقة بالنفس 8

 ( املجال الاجتماعي8

 موافق الفقرة #

 بشدة

 معارض معارض محايد موافق

 بشدة

      اعتقد أن التعليم إلالكتروني يشكل عبئ على الطالب وأسرته 1
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جتماعي بسبب أرى أن التعليم إلالكتروني ساعد على تقليل التفاعل الا  2

 أوقات املحاضرات في أوقات مختلفة

     

      أرى أن الطلبة يفتقدون ألاجواء الدراسية نتيجة التعليم إلالكتروني 3

      اشعر أن التعليم إلالكتروني يراعي الفروق الفردية بين الطالب 4

      اشعر أن التعليم إلالكتروني يزيد املشاكل العائلية 5

      أن التعليم إلالكتروني يخلق فجوة بين الطالب واملعلميناعتقد  6

      اعتقد أن التعليم إلالكتروني يفقد الطالب بناء عالقات صداقة جديدة 7

      اعتقد أن التعليم إلالكتروني يؤدي إلى العزلة الاجتماعية 8

      اعتقد أن التعليم إلالكتروني يزيد نسبة العنف في ألاسرة 1
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 دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة

 الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

The Role of Blended Learning in Sustainable Development of Palestinian University 

Surdents: a Faculty Member’s Perspective 

 فلسطين/الوطنيةجامعة النجاح /فايناس خليف خليأ.

Enas Khlaif/Ana-Najeh Universitty/ Palestine 

 فلسطين/جامعة النجاح الوطنية /. محمود أحمد الشماليد

Dr.Mahmoud Al Shamali/ Ana-Najeh Universitty/ Palestine 

 ملخص الدراسة: 

دامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التعرف الى دور التعليم املدمج في التنمية املستهدفت الدراسة 

نة قد اعتمد املنهج الوصفي، وبلغت عيالتدريس في ضوء متغيرات: الجنس، املؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الكلية، الخبرة ألاكاديمية، و 

( في املحافظات الشمالية، باستخدام 2121/2121س ي )عضو هيئة التدريس، طبقت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدرا (181الدراسة)

 الاستبانة كأداة لجمع البيانات. 

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوأظهرت عملية تحليل نتائج الدراسة وجود 
ً
 فروقا

(1.15 = α)  ى طلبة الجامعات الفلسطينية نحو دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدبين متوسطات استجابات أفراد الدراسة

 إلى عدم وجود ملتغير الجنس، وكانت لصالح الذكور، بينما تعزى ملتغير 
ً
الكلية كانت الفروق لصالح الكليات العلمية، وأشارت النتائج أيضا

تعليم املدمج في التنمية نحو دور البين متوسطات استجابات أفراد الدراسة  (α=  1.15)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

دراسة يوص ى وفي ضوء نتائج الاملؤهل العلمي والرتبة العلمية و الخبرة ألاكاديمية. تعزى ملتغير املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

املدمج  حول التعليماستخدام التعليم املدمج في املؤسسات التعليمية ملا لها من دور كبير في التنمية املستدامة، وتنظيم ورش عمل ب

 والتنمية املستدامة لإلناث والعاملين في الكليات ألادبية.

 جامعات مدمج، تنمية، مستدامة، تعليم، الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

The study aimed to identify the role of blended learning in sustainable development of Palestinian University 

students: a faculties member’s perspective with respect to the following variables: gender, academic qualification, academic 

rank, college, academic experience. In this study, the researcher followed  the descriptive Path while it was applied to (130) 

faculty members in the Palestinian Universities during the second semester of the academic year (2020/2021) in the Northern 

Governorates using questionnaire. Responses showed, after analysis that the sex factor had level of (α=0.05) in favor of male. 

As for the faculties, the analysis showed a difference level of (α =0.05) for scientific faculties. The other factor there were no 

statistically significant differences at the significance level (α= 0.05) due to the variables the academic dgree, scientific and 

academic experience. Based on the results, the researcher recommends with the use of blended learning in the educational 
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institutions because of its significant role in sustainable development and holding workshops on Blended education and 

sustainable development for females and workers in literary faculties. 

Keywords : blundered, learning, sustainabl, development, universities. 

 مقدمة:

تسـعى املؤسسـات العلميـة والتربويـة إلـى إيجاد طرق جيدة للتدريس تقوم على مزج التعليم التقليدي بالتعليم 

 (.2115إلالكتروني داخل قاعات الدراسة وخارجها )أصالن، 

 للتعليم العالي والتعلم مدى الحياةإ 
ً
املعارف كما تسهم في تقدم  )الاستدامة(، ن الجامعة تقوم بتوفر فرصا

وإثرائها ونشرها من خالل ألابحاث، إضافة إلى كونها توفر للمجتمعات الخبرة املتخصصة الالزمة ملساعدتها في مجال 

 (.2116)ألاخضر وإبراهيمي،  والاقتصادية والاجتماعيةالتنمية الثقافية 

ها ألاساس ي ى املجاالت؛ ألن هدففالتنمية املستدامة تهتم بالعديد من الجوانب التي توفر حياة كريمة للفرد في شت

هو التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصالح إلانسان دون إحداث خلل في مكونات البيئة، وخلق أجيال متعلمة 

واعية تعرف ما لها وما عليها من أجل تخفيف ألاعباء عن الدولة وعن املواطن في آن واحد، وتهدف التنمية املستدامة 

لحقوق الاقتصادية، والتعليم ألاكاديمي لكافة املستويات وفي كافة املؤسسات لجميع ألافراد )عساف، إلى ضمان كافة ا

2115.) 

من التنمية املستدامة، أصبحت برامج التدريب  لالقترابونتيجة للصعوبات التي يواجها العالم في سعيه 

، لضمان الحصول على القدر الكافي من 
ً
 كبيرا

ً
املعارف والاتجاهات الخاصة بمعطيات التنمية والتثقيف تواجه تحديا

 (.2121املستدامة، والتي ينبثق منها سلوكيات هؤالء العاملين في مجتمعهم ومؤسساتهم )الحرملية، 

 في النظام التعليمي الجامعي، وحلقة وصل بين املدخالت املتمثلة بالفلسفة 
ً
 أساسيا

ً
ويعد الكادر ألاكاديمي ركنا

 (.2115)عساف، أخرى ن جهة، واملخرجات املتمثلة بالطالب من جهٍة وألاهداف والبرامج م

ن التعليم من أهم العناصر املسؤولة عن تربية وتنمية ألافراد القادرين على املساهمة الفاعلة في التنمية أ

حسن، )دمج لتعليم الوجاهي والتعليم املالشاملة واملستدامة، من خالل أنواعه املتنوعة مثل التعليم إلالكتروني وا

2121.) 

 للتعليم التقليدي الجامعي فهو 
ً
 كبيرا

ً
 ألساليب التعليم التربوية التقليدية ورافدا

ً
فالتعليم املدمج يعتبر مكمال

 (. 2114وسيلة لتوصيل املعرفة وتحقيق ألاغراض املرجوة من التعليم )الشهوان، 

في عمليتي التعليم والتعلم في أي مؤسسة التكنولوجيا  ( إلى وجود ثالث صيغ الستخدام2117ويشير سالم )

تعليمية، والتي قد توظف مجتمعة أو منفردة وهي النموذج الجزئي أو املساعد، والنموذج الكامل للتعليم إلالكتروني، 

 والنموذج املدمج.
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 من أنماط التعليم إلالكتروني امل
ً
 وفعالية

ً
 ومرونة

ً
لفة )الجراح، ختتبرز أهميت التعليم املدمج في كونه أكثر شموال

 في تحقيق التنمية املستدامة والتي تمثلت  ( أن التعليم املدمج قد2113دهان وزغاشو )ويشير (، 2121
ً
 مميزا

ً
لعب دورا

حيث يخفف التعليم املدمج من ألاعباء املالية على الطلبة مثل مصاريف السفر  ،في تنمية حس الانتماء لإلنسانية

ج من احتمالية انتقال ألامراض وألاوبئة املعدية بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة وأعضاء وإلاقامة، ويقلل التعليم املدم

 من جهة أخرى. جدوااو تاملرافق العامة والنظافة أينما  هيئة التدريس من جهة ونشر الوعي في الحفاظ على

 امة لدى طلبة الجامعاتوبناء على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتقص ي دور التعليم املدمج في التنمية املستد

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الفلسطينية

 :الدراسة وأسئلتهاإشكالية 

لوحظ معاناة دول العالم ومنها  2121من خالل الخبرة في املجال التربوي، ومعايشة الواقع منذ بدايات العام 

ية، حيث أنها عملت على زعزعة النظام دولة فلسطين كباقي الدول من انتشار فايروس كرونا واعتباره جائحة عامل

التعليمي القائم على التعليم الوجاهي الذي يتعارض مع البروتوكوالت الخاصة بمنظمة الصحة العاملية التي تسعى إلى 

من أجل التخلص من هذه الجائحة؛ لذلك لجأت كافة الجامعات إلى إدخال أنماط تعليمية جديدة  الاجتماعيالتباعد 

لتعليم الوجاهي كالتعليم املدمج الذي يخلط ما بين التعليم املتزامن والتعليم غير املتزامن، وبما أن انماط لتحل مكان ا

 في التنمية املستدامة )الوعد، 
ً
 هاما

ً
( فتحقيق التنمية املستدامة لدى الطلبة يتم بشكل 2113التعليم تلعب دورا

وهذا ما دفع إلى إجراء هذا البحث الذي يتمحور حول  (2111 ن،متناغم مع أنماط التعليم ومجرياته املختلفة )العميا

 دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 وبالتالي جاءت هذه الدراسة من أجل إلاجابة عن السؤالين آلاتيين:

 مية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء ما درجة توظيف التعليم املدمج في التن

 هيئة التدريس؟

 نحو توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات استجابات أفراد الدراسة  ما درجة

 ؟ة()الجنس، املؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الكلية، الخبرة ألاكاديميتعزى ملتغير الفلسطينية 

 :فرضيات الدراسة

 بحثت هذه الدراسة في الفرضيات الصفرية التالية املتعلقة بأسئلة الدراسة:

 ( 1.15ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =α بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة )

 ة تعزى ملتغير الجنس. في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطيني

 ( 1.15ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =α بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة )

 في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
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  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو( 1.15ى الداللة=α  بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة )

 في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير الرتبة العلمية.

 ( 1.15ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =α بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة )

  ظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير الكلية.في تو 

 ( 1.15ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =α بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة )

 يمية.ة تعزى ملتغير الخبرة ألاكادفي توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطيني

  :أهداف الدراسة

التعرف الى دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من  هدفت هذه الدراسة

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء املتغيرات آلاتية: الجنس، املؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الكلية، الخبرة 

 كاديمية.ألا

 :أهمية الدراسة

 نظري للتعليم املدمج والتنمية املستدامة يمكن الاستفادة منه من املهتمين، إطار تكمن أهمية الدراسة في توفير 

 في أنها قد تساعد أعضاء هيئة التدريس في اتباع العديد من و
ً
لتدريسية ا الاستراتيجياتتنطلق أهمية هذه الدراسة أيضا

هذه الدراسة في أنها قد تساعد  وكذلك وتأتي أهمية املدمج من أجل تحقيق التنمية املستدامة،من خالل التعليم 

الباحثين على اجراء أبحاث جديدة تتعلق في التنمية املستدامة والتعليم املدمج كدراسة العالقة بين هذين املتغيرين أو 

 تطبيقهما على مجتمعات دراسية.

 :جرائيةمصطلحات الدراسة وتعريفاتها إلا 

 في 
ً
ترى الباحثة أن عنوان الدراسة يشتمل على عدد من املصطلحات التي لتوضيحها وتحديد تعريفاتها إجرائيا

 سياق الدراسة أهمية كبيرة في فهمها، وفيما يلي توضيح لها:

عطي يئة التي تمن املوارد التي يحتاجها الفرد على املدى الطويل من أجل خلق الب الاستفادةهي  التنمية املستدامة:

 (.Shahid, 2014وتحافظ على الحياة )

:
ً
مقدار استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات املحددة في الاستبانة من أجل قياس الدور بأنها  وتعرف إجرائيا

ملستدامة االذي يقدمه التعليم املدمج في التنمية املستدامة أي أنه كلما كانت درجات املستجيبين مرتفعة كانت التنمية 

.
ً
  لدى الطلبة أكثر تحقيقا

ث محاضرات البستخدام اأنواع التعلم إلالكتروني املتزامن ك الخلط بيننظام متكامل يقوم على التعليم املدمج: 

التعليمية املختلفة مع التعلم إلالكتروني الغير متزامن كاستخدام املنصات املعلم والطالب باستخدام  املباشرة بين
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( إلكساب املتعلم الخبرات room Google classوصفوف جوجل ) (Moodle) مثل مودل إلالكترونيالتعلم  أنظمة إدارة

 .)Yamagata, 2014التعليمية والتي تكون أكثر فعالية في بقاء أثر التعلم لفترة أطول )

:
ً
ة الل تدريس مساق من الخطالدمج بين نوعين أو أكثر من أنماط التعليم في العملية التعليمية خبأنه  ويعرف إجرائيا

أنماط التعليم إلالكتروني وذلك من أجل تحقيق نية وفي هذه الدراسة اعتمدت على املعتمدة في الجامعات الفلسطي

 ألاهداف وإيصال املعلومات.

  :النظري للدراسة إلاطار 

 التعليم املدمجاملحور ألاول: 

إلالكتروني،  ب من مهارات استخدام تكنولوجيا التعلمنظم التعليم إلالكتروني تمكين املعلمين والطال  تتطلب 

ملدمج ا من هنا ظهرت الحاجة لنظام تعلم جديد يجمع بين التعليم إلالكتروني والتعليم التقليدي وهو ما يسمى بالتعليم

 (.2121)الجراح، فضل بالتكلفة ألاقل ألا للحصول على إلانتاجية 

 :مسميات ومفهوم التعليم املدمج .8.8

لنوع من التعليم العديد من املسميات منها التعليم املزيج، والتعليم الخليط، والتعليم املتمازج إن لهذا ا

 (. ويعرف على أنه2118واملمزوج، والتعليم الثنائي، والتوليفي، والتكاملي، والتعليم املخلوط أو املدمج )أبو الريش، 

في غرفة الصف، ويتمِّ التركيز  التعليمي املعتاد والحضور  استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع

الحديثة، كالحاسوب والشبكات  الاتصالوسائل  فيه على التفاعل املباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام

 – يعرف التعليم املدمج بالنظام التعليمي الذي يجمع بين كل من التعليم التقليدي، (2121وبوابات إلانترنت )وريكات، 

 لوجه 
ً
 ويشير إلى إدماج ألانشطة عبر إلانترنت والنشاطات الصفية التقليدية  والتعليم-وجها

ً
إلالكتروني وهو ألاكثر شيوعا

 لوجه )
ً
 (.Graham, 2006وجها

 التعليم أدوات توظف حيث واحد، إطارٍ  الصفي في والتعليم إلالكتروني التعليم جراء يجمع بينإ املدمج فالتعليم

 حيث الحقيقية الدراسة قاعات في تتم التي والعملية النظرية الدروس في وشبكاته الحاسوب على املعتمدة يإلالكترون

 لوجه طالبه مع املعلم يلتقي
ً
 (. 2011،ذاته( السيد الوقت في وجها

  :مكونات التعليم املدمج. 2.8

 ج:إلى أنه توجد خمس مكونات رئيسـة للتعليم املدم (Caman, 2002) أشار كمان

  متزامنـة بمشاركة املتعلمين في نفس الوقت لبلوغ ما يسـمى الفصــل 
ً
ألاحداث الحية: يقـدم املعلـم أحـداثا

 .الافتراض ي

  بتقــديم خبرات تعليمية ينجزها املتعلم بمفرده وبسـرعته املناسبة في التعلم. الذاتي: يتمالخطو 
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 ي املـــتعلم فيهـــا التواصـــل مـــع آلاخـــرين بوساطة البريـــد إلالكترون التعــاون: وذلــك بتــوفير بيئــات تعليمية يستطيع

 أو الدردشة على إلانترنت. 

 .التقيـيم: يــتم تقيــيم معـارف املتعلم قبل وبعد املرور بخبرات التعلم باستخدام التقييم القبلي والبعدي 

 عم عمليــة الــتعلم فــي التعلــيم املدمج.املــواد الداعمــة: وهــي تلــك املــواد التــي تــد 

  :مستويات التعليم املدمج.5.8

  تصنف قد والتي املدمج، للتعليم مستويات عدة هناك
ً
 ودرجة التعقيد، مكوناته، بين الدمج ودرجة لطبيعته، وفقا

 :باآلتي (2011) الفقي بينها كما

:
ً
 النموذج ثنائي التعليم، ومثال ذلك محتوى  وبين املعلومات توصل تيال ألادوات بين الربط يتم فيه املركب: املستوى  أوال

 .ثالثي املكون  نموذجوال املكون،

:
ً
 .إلالكتروني التعليم عناصر مختلف بين التكامل املستوى  هذا في يتم :املتكامل املستوى  ثانيا

:
ً
 تق املعلم كان سواءً -املعلم  بين ما الدمج هفي يتم :التعاوني املستوى  ثالثا

ً
 أم إلكترونيا

ً
التعلم  مجموعات وبين-ليديا

 .إلانترنت من خالل التعاونية التعلم مجموعات أو التقليدية، الصفية الغرف داخل

: مستوى 
ً
مصادر  وبين التقليدية، الصفية الغرفة داخل التقليدي التعليم بين الدمج هنا يتم :والانتشار الامتداد رابعا

 .ةاملتصل غير إلالكتروني التعليم

  :عناصر وتصميم التعليم املدمج.4.8

 لوجه في الصفوف بقيادة املدرس، بينما يمكن تقديم التعليم عبر إلانترنت في 
ً
التعليم املدمج يجري التعليم وجها

 للعناصر التي يجري دمجها، ووفق 
ً
بطريقة متزامنة أو غير متزامنة ولكل عناصره، وتختلف تصاميم التعليم املدمج وفقا

( وتعتبر بيئة التعليم املدمج Garrison, 2004ذه العناصر في أرصدة املقرر بطبيعة الحال وأهداف املقررات )نسبة ه

  (.Yao, 2019بيئة تعليم صديقة للبيئة، كما أنها تعزز التنمية املستدامة ياو )

 :أنواع التعليم املدمج.3.8

 ( فيما يلي:2111شبول )تتعدد أنواع التعليم املدمج، حيث يحددها كل من وريكات وال

دمج التعليم املباشر، دمج التعليم ذاتي، دمج التعليم املخطط وغير املخطط، دمج بين املحتوى الجاهز ذاتي التحكم 

.واملحتوى املخصص، دمج التعليم املنظم 
ً
 سلفا
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 :مميزات التعليم املدمج.1.8

  (املباشر التدريس بين الدمج
ً
  أكثر فعال وتعلم تعليم إلى يؤدي إلالكترونية يةالتفاعل واملمارسة) لوجه وجها

ً
 تحفيزا

 الدولية الاتصال شبكة باستخدام وذلك التعليم وتطوراته تكنولوجيا مع وتفاعلهم ألافراد على التركيز في يساعد وكفاءة،

 يحقق، كما و نترنتإلا  املعلومات من شبكة على التعليمية، والحصول  العملية في واملكان الزمان حدي  والداخلية، تجاوز 

التقليدية  الاستراتيجيات من أقل وقت التعليمية في ألاهداف فتتحقق الخدمة، أثناء التدريب مجال في أفضل النتائج 

(Martinsen, 2017)، الاتصال يوفر حيث مستمرة تفاعلية بيئة وجهد التنقل، توفير السفر تكلفة وتقليل  
ً
 لوجه، وجها

، ويوفر املختلفة التطبيقات خالل من واضحة بصورة التعليمية وتزودهم باملادة املتعلمين مع التواصل عملية يسهل كما

والتعليم املدمج يعززمبدأ فردية التعلم ،  (2012داود، ) الفردية، الاحتياجات كافة ملواجهة الكافية التعليمية املرونة

، ويتطلب التعليم (Sorbie, 2015ور حول املتعلم )والتعاون، والتنظيم، واملشاركة، والصلة بالعالم الواقعي، والتمح

حول املتعلم ومن التركيز على املحتوى الى حل املشكالت، كما انه  املتحورةاملدمج التحول من التمحور حول املعلم  

 .( Barth & Burandt, 2013يؤكد ان التعلم املدمج يتبع مبادئ التعلم البنائي)

 :يذ التعليم املدمج الشروط الواجب توافرها لتنف.7.8

 عند تنفيذ التعليم املدمج منها: الاعتبار على مجموعة شروط تأخذ بعين  (2117أكد عبابنة )

تنوع مصادر املعلومات ملقابلة الفروق الفردية  ،تواجد املعلمين في الوقت املناسب للرد على استفسارات املتعلمين

التعليم إلالكتروني في بيئة التعليم املدمج، وتحديد وظيفة كل التخطيط الجيد لتوظيف تكنولوجيا  ،املتعلمين بين

 التأكد من مهارات املعلمين واملتعلمين في استخدام بدقة، وسيط وكيفية استخدامه من قبل املعلمين واملتعلمين

صادر املختلفة واملالتأكد من توافر ألاجهزة واملراجع ، تكنولوجيا التعليم إلالكتروني املتضمنة في بيئة التعليم املدمج

 لوجه. بدء البرنامج بجلسة عامة تجمع بين التعليم املدمج، املستخدمة في بيئة
ً
 املعلمين واملتعلمين وجها

 :صعوبات تطبيق التعليم املدمج.1.8

يواجه التعليم املدمج صعوبات تمثلت في توزيع ألادوار واملسؤوليات، وتحقيق التوقعات املرجوة منه، كيفية 

لنظام التربوي، وتصميم بيئة التعليم املدمج، ومحدودية وقت لتطبيق، وضعف مهارات الطلبة إلالكترونية، إدارة ا

والتكلفة املادية املرتفعة مقارنة بالتعليم التقليدي، وعدم قدرة عضو هيئة التدريس على متابعة الطلبة ذوي الحركة 

 حمس املعلمين باملؤسسات التعليمية، والتحفظ على استخداماملفرطة أثناء تنفيذ أنشطة التعليم إلالكتروني، وعدم ت

 وجود ضغط واقع على املعلم في الرد على العديد من الرسائل الخاصة بالطلبة 
ً
التعليم املدمج، ومن الصعوبات أيضا

 .(2111)الشرع، 

 التعليم موضوع إلى بجدية النظر عدة منها: عدم مشكالت املدمج للتعليم أن إلى (2013) وحسن النحيف يشير

 اللغة مشكلة، باإلضافة إلى التعليم نواتج وتحسين التعليمية العملية لتطوير تسعى استراتيجية جديدة باعتباره املدمج

  يشكل وهذا إلانجليزية، باللغة وضعت وألادوات البرامج فغالبية
ً
ويسر،  بسهولة معها للتعامل الطالب بعض أمام عائقا
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الى  باإلضافةأن بعض الصعوبات في تدني جاهزية شبكة الانترنت،  AL-Hadhoud & Al-Hattami (2117)أشار وكما

 . ازدحام الغرف الصفية باملتعلمين

 :عوامل نجاح التعليم املدمج.1.8

 ( وهي:2111نجاح التعليم املدمج كما جاء في طالفحة ) هناك العديد من العوامل التي تساعد على

، التواصل بين املعلم والطلبة، التعلم املعلومات املناسبة، وا توفير
ً
ملشاركة في بين املعلم واملتعلم واملتعلمين معا

 الذاتي، تحليل املحتوى، التحليل املادي، وتحليل الفئة املستهدفة

 املحور الثاني: مفهوم التنمية املستدامة

الدستور،   يتم بقانون وال بتغيير فيأن التنمية املستدامة عملية تحول املجتمع في سلوكه وتصرفاته، وهذا ألامر ال  

وال بقرار إداري، ذلك أن التنمية ال تتم إال بوجود أناس يعرفون ماذا يريدون، ويمتلكون معارف علمية متقدمة ويعملون 

على نشر هذه املعارف من أجل إيجاد رأي عام مستنير متمثلة بالجامعات فاألمور ليست تلقائية وال جزئية بل متراكبة 

ة فاعلة بين العوامل املختلف الارتباطاتشابكة ويجب تجهيز البيئة املناسبة للتنمية املستدامة التي تجعل من ومت

 )العفون، 
ً
 .(2113ومساهمة إيجابيا

سية والثقافية واملؤ  والاجتماعية، الاقتصاديةوالتنمية املستدامة مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب  سِّ

ن هذه التنمية املجتمع وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم  والبيئية للمجتمع، حيث
ِّ
تمك

الفعلي في الوقت الحالي مع الحفاظ على استمرار واستدامة العالقات إلايجابية بين النظام البشري والنظام الحيوي 

ي على حقوق ألاجيال القادمة في العيش بحياة كريمة )  (.2111سلمان، حتى ال يتمِّ التعدِّ

( التنمية املستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر، 2111( والقطيط )Sudec, 2014يعرف صدوق )

 دون املساس بقدرة أجيال املستقبل على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

 :أهداف التنمية املستدامة.8.2

 ألوضاعها 
ً
والسياسية والثقافية، ولكن  والاقتصادية ماعيةالاجتتختلف أهداف التنمية من دولة ألخرى تبعا

 أساسية للتنمية تسعى إليها معظم الدول وهي زيادة الدخل القومي الحقيقي، وتقليل التفاوت في توزيع 
ً
هناك أهدافا

الدخول والثروات، ورفع مستوى املعيشة ومعالجة مشكلة الفقر وسد حاجات إلانسان والتعامل بحكمة مع النمو 

والتوسع في الهيكل إلانتاجي وبالتالي زيادة الدخل الفردي والوطني، وإعادة توجيه التكنولوجيا ودمج البيئة  السكاني،

الكفء للطاقة وخفض آلاثار املترتبة عن استعمالها الس يء، وتنمية الدولة من  والاستعمالفي صنع القرار  والاقتصاد

 (.2115أجل تحقيق استقاللها الذاتي )املقادمة، 
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 املستدامة:للتنمية املبادئ ألاساسية .2.2

ال يمكن تحديد عدد معين من املبادئ للتنمية املستدامة، فاملبادئ الستة التالية هي ثمرة البحث الذي قام به 

 مبنية على خبرتهم بما هو مالئم للمجالس 
ً
 بعنوان "مجتمعنا مستقبلنا" وهي أيضا

ً
وا كتيبا عدد من الباحثين الذين أعدِّ

 (:  2111ة )عالونه، املحلي

  في عملية صنع القرار بشكل فعال. والاقتصادية والاجتماعيةالبيئية  الاعتباراتالدمج: دمج 

  املجتمع.إنجاز أي تقدم نحوها دون مشاركة أو  الاستدامةمشاركة املجتمع: ال يمكن تحقيق 

  نع تدابير فعالة مل اتخاذتأجيل إلى التيقن العلمي الكامل كسبب ل الافتقار استخدام السلوك الوقائي: عدم

 التدهور البيئي أو وقوع أضرار بيئية جسيمة ال يمكن مداواتها.  

  .
ً
 العدالة ضمن ألاجيال: إلانصاف واملساواة في الفرص للجيل الحالي ولألجيال املقبلة أيضا

 ستدامة معات أكثر االتحسين املتواصل: إن الوضع البيئي املتدهور يفرض اتخاذ إجراءات فورية لتصبح املجت

 وتسعى للتحسن املستمر واملتواصل. 

  السالمة البيئية: العمل من أجل حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على العمليات البيئية ألاساسية وألانظمة

 التي تدعم الحياة.

 :ةمؤشرات التنمية املستدام5.2

 (: 2116في العرض ي )هناك العديد من املؤشرات الخاصة بالتنمية املستدامة حيث جاء 

  والسياس ي من خالل الحفز والربط بين الجهد واملكافأة.  الاجتماعيترتبط التنمية بإطارها 

  والتقنية والبناء املادي للقاعدة وفي القدرة  والاجتماعيأهمية إحداث تغييرات هيكلية، في إلاطار السياس ي

 إلانتاجية.  

 مجتمعية متجددة. تنمية لقاعدة إنتاجية صلبة وطاقة إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، بناء عملية ال 

  على 
ً
 .  الاستمرارتحقيق تزايد منتظم، عبر فترات زمنية طويلة قادرا

   .التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية 

   .التنمية عملية واعية، وليست عملية عشوائية 

 ن تجدد احتياجات املجتمع ع التنمية عملية وليست حالة، فهي مستمرة ومتصاعدة، وتعبير  . 

  سنوي الدخل الاملعروف " بمتوسط  الاقتصاديزيادة متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه باملؤشر

 للفرد.  

 :أبعاد التنمية املستدامة.4.2

 للتنمية املستدامة أربعة أبعاد، هي: 
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 وارد املكتشفة واملخزونة من الطاقة املتجددة، بالتنوع البيولوجي، والثروات واملالذي تمثل  البعد البيئي

 (. 2113والتلوث البيئي )العبد هللا، 

  البعد الاجتماعي يشمل املكونات والعالقات الفردية والجماعية، وما تقوم به من جهود تعاونية، أو تطرحه من

 (. 2114احتياجات، أو ما تسببه من مشاكل )عبد الجليل، 

 خفيضات متواصلة في مستويات استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية والتي تصل إلى إجراء ت الاقتصاديلُبعد ا

ة مقارنة بالدول الفقيرة )سلمان،    (.2111أضعاف أضعافها في الدول الغنيِّ

  ل سريع في القاعدة التكنولوجية للمجتمعات الصناعية إلى تكنولوجيا الُبعد التكنولوجي قائم على تحقيق تحوِّ

 (.2111على الحدِّ من املشكالت وتفادي تكرارها )عالونه،  فأ وأقدرجديدة أنظف وأك

، منها العدالة التوزيع، أي توظيف املوارد بالعدل 2113ويرى العفون )
ً
( عدة مبادئ للتنمية املستدامة اجتماعيا

روعات واملش اتالاستشار على مختلف الشرائح داخل املجتمع الواحد، ودعم ألافراد واملؤسسات التي تعمل على توجيه 

ية، ألامثل للموارد الطبيع الاستغاللالثقافات، والقضاء على الفقر بواسطة  واحترامالتنمية املستدامة،  اتجاهفي 

ل، إلى تعظيم تدفق الدخ الاقتصادية الاستدامةألامثل للموارد ال سيما السلع والخدمات التي تهدف إلى  والاستخدام

 (.  2111و رأس املال )الطويل، مع املحافظة على مخزون ألاصول أ

 ومما يالحظ في ألادبيات املتعلقة بأبعاد التنمية املستدامة تركيزها على البعد البيئي بشكل واسع

 في 
ً
 ,Dillar & Kingالدولي الذي كان السبب وراء ظهور مفهوم التنمية املستدامة ) الاهتمامربما لكونه البعد ألاكثر بروزا

2009.) 

نمية لتنفيذ أبعاد الت الاتجاهاتعلى العمل في كافة  الاستدامةنظمات الدولية املهتمة بموضوع وقد حرصت امل

بتحقيق مؤشرات كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة، وكذلك العمل  الالتزاماملستدامة من خالل توجيه الدول إلى 

 كبيرة فالتنمية على نشر الوعي بها لدى ألافراد، ويعد موضوع نشر الوعي من أكثر املو 
ً
ضوعات التي تتطلب جهودا

املستدامة تتطلب إحداث تغير في سلوك ألافراد وهذا ال يتأتى إلى من خالل توظيف كافة الوسائل إلاعالمية، والتربوية، 

 (.UNESCO, 2005وشبكة املعلومات، والفعاليات املحلية والدولية )

 :التعليم والتنمية املستدامة.3.2

  باعتباره ألارض ميثاق مؤتمر أقر قد لليونسكو العام امليثاق أن إلى (Nasibulina, 2015) اناسيبولين أشار
ً
 إطارا

 
ً
  أخالقيا

ً
 وأكد .املستدامة التنمية أجل من التعليم تسمى تعليمية أداة أو منحى بإطار املستدامة التنمية إلحاطة هاما

 ودعا عليها، واملحافظة الطبيعية املوارد استرشاد قيم مثل املهمة مبالقي الاهتمام إيالء يجب بأنه (Sterling, 2004) سترلنج

 املستدامة. وأكدت التنمية أجل من جديد كمنحى واملهارات واملواقف، القيم، من دولية مجموعة التعليم تبني إلى الباحث

 املستدامة، التنمية هدافأ لتحقيق أهميته له املستدامة كبرنامج التنمية أجل من التعليم منحى تبني إلى اليونسكو

 من يعتبر الى وجود دور كبير للتعليم املدمج في تنمية رأس املال الفكري حيث (Zopa, 2021)وأشارت دراسة زوبا 

 املستدامة.  يق التنميةتحق في املهمة الوسائل
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امة يدعو إلى ( فإن برنامج التعليم من أجل التنمية املستدUNISCO, 2005وحسب ما ورد في تقرير اليونسكو )

اع عيتشجوالعمل على  الاقتصادة، البيئ، املجتمع بين الربط في التنمية برامج أهداف تدعيم  واملمارسين السياسات صنِّ

املدمج يعمل ( الى أن التعليم 2118سة برهوم )التعليم، وقد اشارت درا توجيه إعادة عملية في للشروع ألاعضاء الدول  في

اتي، وينمي القدرة على ممارسة الانشطة املقررة عبر الويب مما يحقق تفعيل الطالب على تحقيق مبدأ التعلم الذ

 لقدراتهم العقلية في البحث عن الحقائق واكتشافها.

 لى وجود دور كبير ألنماط التعليم الذكية في تحقيق التنمية املستدامة،إ (Mokynee, 2020موكيني ) شار أوقد 

 جودة ودعم ،ةجيد تعليمية نتائج تحقيق في املستدامة التنمية أجل من التعليم مساهمة كيفية في النظر وال بد من إعادة

، وتحسينها التنمية أجل من املستدامة التنمية تحقيق باملسؤولية، وكيفية يتخلقون  شبابا وخلق والتعلم التعليم
ً
 عمليا

 وممارسة واملمارسة، والتقييم والتعلم، دريسالت ومواد التدريس وأنماط وطرق  الدراسية والتخطيط، املناهج ذلك في بما

 .املعلمين تعليم

 :خصائص التعليم من أجل تحقيق التنمية املستدامة.1.2

( الى مجموعة من خصائص التعليم التي ترتكز عليها التنمية املستدامة وهي أربعة 2113شار دهان وزغاشو )أ 

ل، والتعليم من أجل نقل أجل العيش، والتعليم من أجل العمركائز أساسية: التعليم من أجل املعرفة، والتعليم من 

 .املعرفة

 املحور الثالث: إجراءات الدراسة امليدانية

  :منهج الدراسة.8.5

 .الدراسةوأغراض  استخدم املنهج الوصفي التحليلي لطبيعة

 الدراسة:مجتمع .2.5

لسطينية خالل الفصل الثاني من العام تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الف

 ( موزعين على الجامعات الحكومية وغير حكومية.5111(، والبالغ عددهم حوالي )2121/2121الدراس ي )

  :عينة الدراسة.5.5

ة في الجامعات الفلسطينية في املحافظات الشمالية تيسر يبعد جمع الاستجابات من أعضاء الهيئة التدريس

استبانة والتي تم الاعتماد عليها في تحليل البيانات، ويعود اعتماد العينة امليسرة من الجامعات ( 181الحصول على )

نوبية( بسبب رى )الجالفلسطينية في املحافظات الشمالية إلى صعوبة الوصول إلى الجامعات التي تقع في املحافظات ألاخ

 .جائحة كورونا
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 غيراتها املستقلة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت28جدول )

 %املئوية النسبة العدد فئات املتغير املتغير

 الجنس

 58.5 76 ذكر

 41.5 54 أنثى

 100.0 130 املجموع

 املؤهل العلمي

 59.2 77 ماجستير

 40.8 53 دكتوراه

 100.0 130 املجموع

 الرتبة العلمية

 55.4 72 محاضر

 20.0 26 أستاذ مساعد

 10.0 13 أستاذ مشارك

 14.6 19 أستاذ

 100.0 130 املجموع

 الكلية

 46.2 60 علمية

 53.8 70 أدبية

 100.0 130 املجموع

 الخبرة ألاكاديمية

 39.2 51 سنوات 5أقل من 

 28.5 37 سنوات 11-5من 

 32.3 42 سنوات 11أكثر من 

 100.0 130 املجموع

 

 :أداة الدراسة.4.5

 الاستبانة توتكون، السابقةعلى ألادب النظري والدراسات  الاطالعبعد لة باالستبانة تم تطوير أداة الدراسة املتمث

ور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء فقرة تتعلق بد 42من 

 7 الاقتصاديةفقرة، التنمية  17وتوزعت هذه الفقرات على أربعة مجاالت وهي )التنمية التعليمية  هيئة التدريس

الخماس ي للداللة على  ليكارتفقرة وتم استخدام تدريج  18 الاجتماعيةفقرات، التنمية  5فقرات، التنمية البيئية 

 (.8الاستجابات امللحق )
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  في مجال العلوم  والاختصاصالتحقق من صدقها بعرضها على محكمين من ذوي الخبرة  تم :ألاداةصدق

(، وبعد تحكيم الاداة 2( محكمين امللحق )5واملناهج وطرق التدريس في الجامعات الفلسطينية، وبلغ عددهم ) التربوية

 داة.واجراء التعديالت عليها يكون قد تحقق الصدق الظاهري لأل 

 ثبات ألاداة: ( تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـــاخ ألفــاCronbach Alphaوب ) لغ

 ويفي بأغراض هذه الدراسة. (1.17معامل الثبات )

 :تضمنت الدراسة املتغيرات آلاتية :متغيرات الدراسة.3.5

 املتغيرات املستقلة: 

الرتبة العلمية: وله أربعة ، دكتوراه( املؤهل العلمي: وله مستويان: )ماجستير، وله مستويان: )ذكر، أنثى(، الجنس:

وله  :)علمي، ادبي(، الخبرة ألاكاديميةأستاذ مشارك، أستاذ(، الكلية: وله مستويان  مستويات )محاضر، أستاذ مساعد،

 سنوات(. 11سنوات، أكثر من  11-5سنوات، من  5ثالث مستويات: )أقل من 

 دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر : املتغيرات التابعة

 .التدريسأعضاء هيئة 

(، وذلك بحساب التكرارات SPPS) الاجتماعيةتم استخدام برنامج الرزمة إلاحصائية للعلوم  :املعالجات إلاحصائية.1.5

 Independent sampleاملعيارية، واختبار "ت" لعينتين مستقلتين ) والانحرافاتوالنسب املئوية واملتوسطات الحسابية، 

T-test( تحليل التباين ألاحادي ،One Way ANOVA) ،( معادلة كرونباخ ألفاCronbach Alpha لحساب ثبات )

 إلاستبانة.

 :نتائج الدراسة ومناقشتها.7.5

درجة توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات نتائج السؤال ألاول ومناقشتها: ما 

 ؟الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ور دهذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للمجاالت الخاصة بولإلجابة عن 

 (.2جدول ) التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
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ية مدرجة توظيف التعليم املدمج في التن(: املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للمجاالت 22جدول )

 أعضاء هيئة التدريساملستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 

 الدرجة إلانحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرتبة الرقم

 كبيرة 1.31 8.61 التنمية البيئية 8  .1

 كبيرة 1.37 8.53  الاقتصاديةالتنمية  2  .2

 كبيرة 1.12 8.41 التنمية الاجتماعية 4  .8

 كبيرة 1.11 8.41 التنمية التعليمية 1  .4

 كبيرة 1.84 3.52 الدرجة الكلية

 

( أن درجة توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 12يتضح من الجدول )

ة الكلية ( على الدرج1.34( وانحراف معياري )8.52من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت بمتوسط حسابي )

لى، وحاز على في املرتبة ألاو  وهو بدرجة كبيرة، أما فيما يتعلق بترتيب مجاالت  الاستبانة فقد جاء مجال التنمية البيئية 

، كما جتماعيةالا ، وحاز على املرتبة الثالثة  املجال املتعلق بالتنمية الاقتصاديةل املتعلق بالتنمية املرتبة الثانية  املجا

لتعليم الدور الكبير الذي يؤديه اوتعزى هذه النتيجة إلى رتبة الرابعة املجال املتعلق بالتنمية التعلمية، حصل على امل

املدمج في التنمية املستدامة حيث يعمل على زيادة الثقافة السائدة لدى الطلبة للحفاظ على املرافق العامة والحفاظ 

جو تعليمي صديق للبيئة، كما يقلل من احتمالية انتقال ألامراض على النظافة في كل مكان، فهو يرفع من نسبة إيجاد 

وألاوبئة املعدية فيما بين الطلبة ومعلميهم، ويعمل على تقليل استهالك ألاوراق الناتجة عن التعليم الوجاهي وبالتالي 

لى إقامة فهو يساعد ع ديةالاقتصاتقليل نفاياتها، هذا من جانب البيئة والحفاظ عليها. أما من حيث إسهامه في التنمية 

ن من تقديم 
ِّ
مشاريع ريادية تعود بالفائدة على ألافراد واملجتمع، كما ينمي عند الطلبة إلانتاج التقني املحلي، ويمك

ز  لتصميم برامج لخدمة ذوي  الطلبةالبرامج التدريبية وإفادة أبناء املجتمع املحلي، كما أنِّ التعليم املدمج يحفِّ

وتوفير فرص العمل لهم، كما يساعد على تخفيف ألاعباء املالية من حيث سفر الطلبة وإقامتهم  الاحتياجات الخاصة

 
ِّ
كما في التعليم الوجاهي، ويقلل من الضغط الناتج بسبب الالتزام بالوقت والتأخير في التنقل. كل هذه ألامور تلعب دورا

 في زيادة التنمية املستدامة لدى الطلبة في الجامعات ال
ِّ
 فلسطينية.مهما

 ,Zopaدراسة زوبا )( و2115دراسة عساف )و ( 2113الكرد )وتتفق نتيجة هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من 

 .(Yao, 2019ونتيجة دراسة ياو )( Jwan, 2020)ودراسة جوان  (Mokynee, 2020ودراسة موكيني )( 2021

 ( ودراسة دويكات2118ودراسة إبراهيمي )( 2115واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من نصير )

 .(Mar'ashyon, 2021ودراسة مرعشيون ) (2012)
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ويعزى هذا الاختالف بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي تم إلاشارة إليها إلى التفاوت الزمني في 

املدمج  مدى إلى التفاوت في مفاهيم التعليإجراء الدراسات عالوة على التسارع في املعلومات التكنولوجية الذي بدوره أ

 إلى اختالف الهدف املنوط بينهم.ضافة اإل والتنمية املستدامة، ب

نحو توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة استجابات أفراد الدراسة  السؤال الثاني: ما درجة

  ؟الكلية، الخبرة الاكاديمية، الرتبة العلمية()الجنس، املؤهل العلمي، تعزى ملتغير الجامعات الفلسطينية 

 هل العلمي،املؤ  الجنس،)باملتغيرات رية الخمسة املتعلقة جابة على السؤال الثاني تم فحص الفرضيات الصفإل ل

 الخبرة ألاكاديمية، الرتبة العلمية(. الكلية،

 في  نتائج الفرضية الصفرية ألاولى ومناقشتها: لفحص الفرضية الاولى إن كانت
ً
هناك فروق دالة إحصائيا

أفراد عينة الدراسة في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات متوسطات استجابات 

كما هو  (Independent  sample t-Test)مستقلتين تم إجراء اختبار )ت( لعينتين  الجنس. الفلسطينية تعزى ملتغير 

 (.18مبين في جدول )

 في أفراد الدراسةمتوسطات استجابات للعينات املستقلة لداللة الفروق بين  t-Testنتائج اختبار  (:25) جدول 

 توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير الجنس

 العدد النوع مجاالت الدراسة
املتوسط 

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 
 قيمة )ت(

لداللةا  

)P( 

 التنمية التعليمية
 1.18 2.13 0.90 3.63 76 ذكر

   0.90 3.29 54 أنثى

 التنمية الاقتصادية
 1.13 1.75 0.90 3.69 76 ذكر

   0.81 3.42 54 أنثى

 التنمية البيئية
 1.11 2.44 0.84 3.76 76 ذكر

   0.91 3.38 54 أنثى

 التنمية الاجتماعية
 1.13 1.71 0.89 3.61 76 ذكر

   0.95 3.33 54 أنثى

 الدرجة الكلية
 1.18 2.12 0.82 3.65 76 ذكر

   0.84 3.33 54 أنثى

 عند مستوى الداللة 
ً
 .(α = 2.23)*دال إحصائيا

معياري  بانحراف( 3.65بينت نتائج الدراسة أن متوسطات استجابة الذكور كانت ) (18بناًء على الجدول رقم )

 ظاهرية بين 0.84معياري ) بانحراف( 3.33استجابة إلاناث كانت )(، وأن متوسط 0.82)
ً
(، وهذا يشير إلى وجود فروقا

 متوسطات استجابة الذكور وإلاناث على الدرجة الكلية. 
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بين  (α=  1.15)حيث يتبين من الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية لدراسة متوسطات استجابات أفراد ا

( وتشير هذه النتيجة إلى عدم قبول الفرضية الصفرية 1.18الجنس، حيث بلغت على الدرجة الكلية )تعزى ملتغير 

ج الدور الذي يؤديه التعليم املدموتعزى هذه النتيجة إلى أن  املتعلقة بمتغير الجنس، وكانت الفروق لصالح الذكور،

 من الناحية البيئية يزيد من ثقافة الذكور 
ً
لتحقيق التنمية املستدامة أمٌر طبيعٌي لدى الذكور أكثُر منُه عند الاناث فمثال

 دية،الفر  الاحتياجات كافة ملواجهة الكافية التعليمية املرونةويوفر للحفاظ على النظافة واملرافق العامة في كل مكان، 

كون للذكور التي قد ي والتعليم املدمج يعزز مبدأ فردية التعلم، والتعاون، والتنظيم، واملشاركة، والصلة بالعالم الواقعي

 أكبر في ممارساتها وتحمل مسئولية ناجم عن عادات وقيم املجتمع الذكوري، 
ً
الى املشكالت البيئية  باإلضافةدورا

دور في حلها بسبب املعاناة من الوضع السياس الثائم في اب الصحألذكور هم والاقتصادية والتعليم التي يعتبر ا

 (Mokynee, 2020)وموكيني  (Mar'ashyon, 2021دراسة كل من مرعشيون )فلسطين، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

 ,Zopaاسة زوبا )ودر ( 2118السميد ) ، واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من عبيدات وأبو(Yao, 2019) وياو

  بين الدراسة الحاليةفي النتائج  الاختالفويعود  .(2021
َ
إلى التفاوت في املستوى والدراسات التي تم إلاشارة إليها مسبقا

ي أجريت فيه دراسة 
ِّ
العلمي بين العينات، باإلضافة إلى أن التكنولوجيا لم ترتِق إلى املستوى املطلوب في الوقت الذ

إلى التباين املكاني فيما بينم ما أدى إلى التفاوت الثقافي  الاختالفد كما هو الحال ألان. كما ويعود عبيدات وأبو السمي

 والاجتماعي بينهما.

 في الصفرية نتائج الفرضية الصفرية الثانية: لفحص الفرضية 
ً
الثانية إن كانت هناك فروق دالة إحصائيا

التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات  أفراد الدراسة نحو درجة توظيفمتوسطات استجابات 

( كما Independent sample t-Testتم إجراء اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ) العلمي. الفلسطينية تعزى ملتغير املؤهل 

 (.14هو مبين في جدول )
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الدراسة في أفراد متوسطات استجابات بين للعينات املستقلة لداللة الفروق  t-Testنتائج اختبار  (:24جدول )

 لمياملؤهل العتوظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير 

 العدد النوع مجاالت الدراسة
املتوسط 

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

قيمة 

 )ت(

 الداللة

(P) 

 1.157 1.12 1.85 3.62 77 ماجستير التنمية التعليمية

   1.98 3.30 53 دكتوراه

 1.22 1.22 1.83 3.66 77 ماجستير التنمية الاقتصادية

   1.94 3.46 53 دكتوراه

 1.17 1.87 1.86 3.69 77 ماجستير التنمية البيئية

   1.92 3.47 53 دكتوراه

 1.13 1.88 1.88 3.58 77 ماجستير التنمية الاجتماعية

   1.98 3.36 53 دكتوراه

 1.11 1.63 1.79 3.62 77 ماجستير الدرجة الكلية

   1.89 3.37 53 دكتوراه

 عند مستوى الداللة 
ً
 .(α=  1.15)*دال إحصائيا

معياري  بانحراف( 3.62( بينت نتائج الدراسة أن متوسطات استجابة املاجستير كانت )14بناًء على الجدول )

 ظاهرية 891.معياري ) بانحراف( 3.37اه كانت )(، وأن متوسط استجابة الدكتور 791.)
ً
(، حيث تبين أن هناك فروقا

  بين متوسطات استجابة املاجستير والدكتوراه.

بين متوسطات  (α=  1.15)( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مستوى الداللة 14ومن الجدول )

عزى ملتغير تالتنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في توظيف التعليم املدمج في استجابات أفراد الدراسة 

املؤهل العلمي، وذلك على كافة املجاالت والدرجة الكلية حيث كانت قيم مستوى الداللة عليها أكبر من القيمة املحددة 

ة الصفرية املتعلقة ( وتشير هذه النتيجة إلى عدم رفص الفرضي1.11( حيث بلغت على الدرجة الكلية )1.15في الفرضية )

بين متوسطات استجابات  (α=1.15)بمتغير املؤهل العلمي، أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية مستوى الداللة 

ملؤهل اتعزى ملتغير نحو دور التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية أفراد الدراسة 

جة إلى أن موضوع التنمية املستدامة هو هدف تسعى املجتمعات كافة لتحقيقه والتعاون فيما العلمي، وتفسر هذه النتي

بينهم بشكل عملي لتحسين الحياة لألجيال القادمة وفق مبادئ وغايات وخطط واسعة املدى تسلط الضوء على 

 ليؤثر بالتحديات التي يواجهها مجتمعنا الفلسطيني والعالم بأسره، فموضوع التنمية املستدام
ً
ه طبيعة ة ليس بسيطا

مؤهل علمي يحمله شخص معين، فهو ثقافة سائدة وراسخة عند جميع املتعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية،  

السميد  دامة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من عبيدات وأبوتفاملجتمع بأسره يسعى لتحقيق التنمية املس

ولم تختلف هذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقة الواردة في هذا  (Mokynee, 2020وموكيني )( 2118)

 البحث.
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نتائج الفرضية الصفرية الثالثة ومناقشتها: لفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم استخدام تحليل التباين ألاحادي 

(One Way ANOVA( للعينات، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين )آلا15 ):تيين 

( لداللة الفرق بين متوسطات استجابات أفراد One Way ANOVA) (: نتائج تحليل التباين ألاحادي23جدول )

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير الرتبة الدراسة في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة 

 العلمية

 العدد املتغير املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

راف إلانح

 املعياري 

 التنمية التعليمية

 0.90 3.64 72 محاضر

 0.82 3.09 26 أستاذ مساعد

 1.17 3.35 13 أستاذ مشارك

 0.77 3.54 19 أستاذ

 0.91 3.49 130 املجموع الكلي

 التنمية الاقتصادية

 0.87 3.75 72 محاضر

 0.79 3.20 26 أستاذ مساعد

 1.00 3.46 13 أستاذ مشارك

 0.81 3.51 19 أستاذ

 0.87 3.58 130 املجموع الكلي

 التنمية البيئية

 0.93 3.67 72 محاضر

 0.85 3.29 26 أستاذ مساعد

 0.75 3.66 13 أستاذ مشارك

 0.84 3.73 19 أستاذ

 0.89 3.60 130 املجموع الكلي

 التنمية الاجتماعية

 0.96 3.59 72 محاضر

 0.78 3.17 26 أستاذ مساعد

اذ مشاركأست  13 3.34 1.06 

 0.82 3.69 19 أستاذ

 0.92 3.49 130 املجموع الكلي

 الدرجة الكلية

 0.86 3.65 72 محاضر

 0.67 3.16 26 أستاذ مساعد

 1.01 3.40 13 أستاذ مشارك

 0.75 3.61 19 أستاذ

 0.84 3.52 130 املجموع الكلي
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سابية ملستويات الرتبة العلمية، حيث كانت أعلى املتوسطات ( وجود فروق في املتوسطات الح15يبين الجدول )

وأقلها لصالح أستاذ مساعد، وللتحقق فيما إذا كانت الفروق في املتوسطات الحسابية قد  الحسابية لصالح املحاضر

( 6(، والجدول )One Way ANOVAاستخدمت الباحثة تحليل التباين ألاحادي ) ،وصلت إلى مستوى الداللة إلاحصائية

 يوضح ذلك.

بين متوسطات استجابات أفراد  ( لداللة الفروقOne Way ANOVA) (: نتائج تحليل التباين ألاحادي21جدول )

طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير الرتبة لدى الدراسة في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة 

 العلمية

 مصدر التباين املجال
مجموع 

 املربعات

رجات د

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 )Fقيمة (

مستوى 

 الداللة

 التنمية التعليمية

 0.06 2.52 2.05 3 6.17 املربعات بين الفئات

   0.81 126 102.96 املربعات الداخلية

    129 109.14 املجموع الكلي

 التنمية الاقتصادية

 0.05 2.79 2.07 3 6.22 املربعات بين الفئات

خليةاملربعات الدا  93.55 126 0.74   

    129 99.78 املجموع الكلي

 التنمية البيئية

 0.25 1.36 1.08 3 3.23 املربعات بين الفئات

   0.79 126 99.83 املربعات الداخلية

    129 103.07 املجموع الكلي

 التنمية الاجتماعية

 0.16 1.74 1.48 3 4.44 املربعات بين الفئات

يةاملربعات الداخل  106.66 126 0.84   

    129 111.10 املجموع الكلي

 الدرجة الكلية

 0.071 2.39 1.64 3 4.94 املربعات بين الفئات

   0.68 126 86.70 املربعات الداخلية

    129 91.65 املجموع الكلي

 عند مستوى الداللة
ً
 .(α=  2.23)*دال إحصائيا

بين متوسطات  (α=  1.15)فروق ذات داللة إحصائية مستوى الداللة ( أنه ال توجد 16يتبين من الجدول )

عزى ملتغير تفي توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية استجابات أفراد الدراسة 

قيمة  في الفرضية، وبلغت الرتبة العلمية حيث بلغت قيمة مستوى الداللة على كافة املجاالت أعلى من القيمة املحددة

( وهذه القيمة أعلى من القيمة املحددة بالفرضية ولهذا السبب ال نرفض 1.17مستوى الداللة على الدرجة الكلية )

 لجميع املراحل  وقد تفسر، الفرضية املتعلقة بمتغير الرتبة العلمية
ً
هذه النتيجة بأن التعليم املدمج قد أصبح واقعا

يقه جميع الكوادر التعليمية من حيث مستويات ُعليا و ُدنيا والذي يتصف بمحدودية خياراته التعليمية ويقوم بتطب

 بالتعليم الوجاهي الطبيعي الذي يضفي مدرِّس املادة ملساتِه وخبراته الخاصة وحصيلة سنوات وتجارب علمه، 
ً
مقارنة
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ميع ة املستدامة تعود على املجتمع بأكمله فالجوبما أن تطبيقه كان ال مفر منه للجميع وأن ألاهداف التي تحققها التنمي

له نظرة متشابهة، ويولي موضوعية التنمية املستدامة نفس درجة الاهتمام، فلم يكن لطبيعة الرتبة العلمية لدى 

 يساهم في تغيير رأيه لهذا املجال، وتتفق هذه النتيجة 
ً
حيث بينت  ،(Zopa, 2021دراسة زوبا )مع نتيجة املدرِّس دورا

راسة د واختلفت نتائج الدراسة مع نتيجةنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الرتبة العلمية، ال

حيث أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي  (Mar'ashyon, 2021مرعشيون )

( إلى تفاوت Mar'ashyon, 2021الحالية ودراسة مرعشيون ) لصالح مستوى الدكتوراة، ويعود هذا التباين بين الدراسة

الخبرات من جهة والتحصيل التعليمي من جهة آخرى بين كال العينتين املستهدفتين في الدراسة، حيث أن الدراسة 

 الحالية استهدفت أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بينما دراسة مرعشيون استهدفت طلبة الدراسات العليا. 

 في متوسطات نتائ
ً
ج الفرضية الصفرية الرابعة ومناقشتها: لفحص الفرضية الرابعة إن كانت هناك فروق دالة إحصائيا

الدراسة في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير أفراد استجابات 

 (.17كما في الجدول ) (Independent sample t-Test) تم إجراء اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ، الكلية

متوسطات استجابات أفراد الدراسة في للعينات املستقلة لداللة الفروق بين  t-Testنتائج اختبار  (:27جدول )

 الكليةتوظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير 

نوعال مجاالت الدراسة  العدد 
املتوسط 

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 
 قيمة )ت(

 الداللة

)P( 

 التنمية التعليمية
 1.118 8.11 0.89 3.74 60 علمي

   0.88 3.27 70 أدبي

 التنمية الاقتصادية
 1.11 8.36 0.83 3.88 60 علمي

   0.83 3.32 70 أدبي

 التنمية البيئية
 1.11 8.74 0.71 3.90 60 علمي

   0.95 3.34 70 أدبي

 التنمية إلاجتماعية
 1.111 8.81 0.84 3.78 60 علمي

   0.93 3.25 70 أدبي

 الدرجة الكلية
 1.11 8.65 0.78 3.80 60 علمي

   1.81 3.28 70 أدبي

 عند مستوى الداللة
ً
 .(α=  1.15) *دال إحصائيا

(، وأن 0.78معياري ) بانحراف( 3.80علمية كانت )( يظهر أن متوسطات استجابة الكلية ال17بناًء على الجدول )

 ظاهرية (، وبناء على ذلك نجد 811.معياري ) بانحراف( 3.28متوسط استجابات الكليات ألادبية كانت )
ً
أن هناك فروقا

  بين متوسطات استجابة الكليات العلمية وألادبية.
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 ذات داللة إحصائية مستو 17وتبين من الجدول )
ً
بين متوسطات  (α=  1.15)ى الداللة ( أن هناك فروقا

عزى تفي توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية استجابات أفراد  الدراسة 

( حيث 1.15الكلية، وذلك على كافة املجاالت والدرجة الكلية حيث كانت قيم مستوى الداللة عليها أقل من )ملتغير 

الصفرية املتعلقة بمتغير الكلية، أي أنه ال يوجد  الفرضية (، وبناء على ذلك يتم رفض1.11ة )رجة الكليبلغت على الد

نحو دور بين متوسطات استجابات  أفراد عينة الدراسة  (α=  1.15)فروق ذات داللة إحصائية مستوى الداللة 

ق لصالح الكليات نت الفرو الكلية، وكاتعزى ملتغير طينية التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات الفلس

 التخصصات ذات العالقة ، العلمية
ً
وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة املواضيع التي تتناولها الكليات العلمية فمثال

لة ألامد بالعلوم والتي تدور جميعها حول الطبيعة وأهمية الحفاظ عليها، نجد أن ذلك يتحقق من خالل خطط طوي

 موضوعية التعليم 
ً
فالكثير من ألامور ذات العالقة بتحقيق التنمية املستدامة يدخل بها جانب مراعاة الطبيعة فمثال

املدمج التي تقلل استهالك كمية ألاوراق التي يتم استخدامها كوضع طبيعي للتعليم الوجاهي، تعتبر بحد ذاتها نقطة 

على املدى البعيد والتي بدورها تعبر عن جانب مهم لتحقيق التنمية املستدامة،  مهمة في الحفاظ على البيئة والطبيعة

فطبيعة التخصصات العلمية وطلبتها واملواضيع املتناولة للتدريس في مثل هذه الكليات تجعل من الفروق لصالحها، 

، (Mokynee, 2020) ينيودراسة موك (Mar'ashyon, 2021دراسة كل من مرعشيون )  واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة

  الاختالفويعود هذا  
ً
ة إلى التفاوت الثقافي من جه بين الدراسة الحالية والدراسة التي تم إلاشارة إليها سابقا

أماكن إجراء الدراسات حيث أجريت  اختالفلدى العينة املستهدفة نتيجة  آخري واختالف وجهات النظر من جهة 

 أجريت في هولندا وبلغاريا، وبالتالي تذبذب النتائج ألاخرى بينما الدراسات   ،ةينالدراسة الحالية في البيئة الفلسطي

 واتساع الفجوة بشكل أو بآخر.

 One Wayلفحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين ألاحادي ) نتائج الفرضية الصفرية الخامسة ومناقشتها:

ANOVA( للعينات، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )13: ) 
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لداللة الفروق بين متوسطات استجابات افراد  One Way Anova))حادي ألا نتائج تحليل التباين  :(21ل)جدو 

برة لفلسطينية تعزى ملتغير الخالدراسة في توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات ا

 كاديميةألا

حراف املعياري إلان املتوسط الحسابي العدد املتغير املجاالت  

التنمية 

 التعليمية

سنوات 5أقل من   51 3.40 0.89 

سنوات 11-5من  37 3.70 0.90 

سنوات 11أكثر من   42 3.42 0.94 

 0.91 3.49 130 املجموع الكلي

التنمية 

 إلاقتصادية

سنوات 5أقل من   51 3.62 0.82 

سنوات 11-5من  37 3.70 0.91 

سنوات 11أكثر من   42 3.41 0.90 

 0.87 3.58 130 املجموع الكلي

 التنمية البيئية

سنوات 5أقل من   51 3.52 0.81 

سنوات 11-5من  37 3.85 0.85 

سنوات 11أكثر من   42 3.48 0.98 

 0.89 3.60 130 املجموع الكلي

التنمية 

 الاجتماعية

سنوات 5أقل من   51 3.50 0.86 

سنوات 11-5من  37 3.66 0.93 

سنوات 11أكثر من   42 3.34 0.99 

 0.92 3.49 130 املجموع الكلي

 الدرجة الكلية

سنوات 5أقل من   51 3.48 0.78 

سنوات 11-5من  37 3.71 0.86 

سنوات 11أكثر من   42 3.40 0.88 

 1.84 3.52 130 املجموع الكلي

 

الاكاديمية، حيث كانت  ( وجود فروق في املتوسطات الحسابية لفئات مستويات الخبرة13يتضح من جدول ) 

سنوات، وللتحقق فيما إذا كانت الفروق  11سنوات وأقلها لصالح أكثر من  11-5أعلى املتوسطات الحسابية لصالح من 

 Oneاستخدمت الباحثة تحليل التباين ألاحادي ) ،في املتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الداللة إلاحصائية

Way ANOVA. 
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ستجابات أفراد بين متوسطات ا ( لداللة الفروقOne Way ANOVA) ج تحليل التباين ألاحادي(: نتائ21جدول )

برة لفلسطينية تعزى ملتغير الخطلبة الجامعات الدى التعليم املدمج في التنمية املستدامة الدراسة في توظيف 

 كاديميةألا

 مصدر التباين املجال
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

تاملربعا  

 قيمة

F 

مستوى 

 الداللة

 التنمية التعليمية

 0.26 1.33 1.12 2 2.24 املربعات بين الفئات

   0.84 127 106.90 املربعات الداخلية

    129 109.14 املجموع الكلي

 التنمية الاقتصادية

 0.31 1.16 0.90 2 1.80 املربعات بين الفئات

   0.77 127 97.97 املربعات الداخلية

جموع الكليامل  99.780 129    

 التنمية البيئية

 0.13 2.06 1.62 2 3.24 املربعات بين الفئات

   0.78 127 99.83 املربعات الداخلية

    129 103.07 املجموع الكلي

 التنمية الاجتماعية

 0.31 1.18 1.01 2 2.03 املربعات بين الفئات

   0.85 127 109.07 املربعات الداخلية

جموع الكليامل  111.10 129    

 الدرجة الكلية

 0.25 1.38 0.97 2 1.95 املربعات بين الفئات

   0.70 127 89.69 املربعات الداخلية

    129 91.65 املجموع الكلي

 عند مستوى الداللة
ً
 .(α=  2.23)*دال إحصائيا

بين متوسطات  (α=  1.15)ى الداللة ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية مستو 11يتبين من الجدول )

تعزى ملتغير  لفلسطينيةفي توظيف التعليم املدمج في التنمية املستدامة لدى طلبة الجامعات ا استجابات أفراد الدراسة

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة على كافة املجاالت أعلى من القيمة املحددة في الفرضية، وبلغت  ،كاديميةالخبرة ألا

( وهذه القيمة أعلى من القيمة املحددة بالفرضية ولهذا السبب لم 1.25مستوى الداللة على الدرجة الكلية ) قيمة

وقد تفسر هذه النتيجة بأن استخدام التعليم املدمج الذي يعتبر  كاديمية.فرضية املتعلقة بمتغير الخبرة ألاترفض ال

 لظروف جائحة كورونا التي مرِّ جزء منه ما هو إال طريقة تعليمية لم تكن مطبقة بالكا
ِّ
مل في جميع الجامعات، ونظرا

لقد تساوت ف ،بها التعليم وجَب تفعيل التعليم املدمج كبديل للتعليم الوجاهي سواء أكان املدرِّس يمتلك الخبرة أم ال

بدأ سنوات قبل أن تكما نعلم فإن التنمية املستدامة ما هي إال خطط طويلة ألامد قد يمتد تحقيق الجزء منها  ، الخبرة

 في معرفة الدور الذي يلعبه التعليم املدمج بتحقيق التنمية 
ً
نتائجها بالظهور، حيث أصبح عامل الخبرة مهمشا

 .(Zopa, 2021دراسة زوبا )و ( 2118السميد ) املستدامة، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من عبيدات وأبو

 ئج الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث.ولم تختلف هذه النتيجة مع أي من نتا
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 :مقترحات الدراسة

 وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج أوصت الدراسة بما يلي:

 .استخدام التعليم املدمج في املؤسسات التعليمية ملا لها من دور كبير في التنمية املستدامة 

 لإلناث والعاملين في الكليات ألادبية. تنظيم ورش عمل حول التعليم املدمج والتنمية املستدامة 

 :قائمة املصادر واملراجع

 :العربيةباللغة املراجع 

(. دور الجامعة في تنمية رأس املال البشري لتحقيق التنمية املستدامة )دراسة حالة 2112) .إبراهيمي، أحمد (1

 جامعة املسيلة(. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة املسيلة: الجزائر.

(. فاعلية برنامج قائم على التعليم املدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في النحو 2118) .الريش، الهام أبو  (2

 والاتجاه في غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الاسالمية: غزة.

الجامعة  (. دور الجامعة في تحقيق التنمية املستدامة )دراسة لواقع2116) .ألاخضر، عزي وابراهيمي، نادية (8

 الجزائرية(، مؤتمر العرب السادس لضمان جودة التعليم العالي.

(. فاعلية استخدام التعليم املدمج لتنمية مفاهيم الوراثة ومهارات التفكير التأملي 2115أصالن، محمد رياض ) (4

 سالمية: غزة.في العلوم الحياتية لدى طالب الصف العاشر ألاساس ي. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الا 

(. أثر استخدام أسلوب التعليم املدمج على التحصيل وتنمية مهارات استخدام 2118برهوم، أماني ) (5

املستحدثات التكنولوجية املتضمنة في مساق تكنولوجيا التعليم لدى طالبات كلية التربية. )رسالة ماجستير غير 

 منشورة(. الجامعة إلاسالمية: غزة فلسطين.

(. دور التعليم املدمج في زيادة التحصيل لدى طلبة املرحلة الثانوية في املدارس 2121ملهدي )الجراح، عبد ا (6

 .148-121(،1)2الحكومية في ألاردن. املجلة العربية للنشر والبحث العلمي، 

(. واقع دور مراكز التدريب املنهي في تحقيق التنمية املستدامة في ظل مجتمع املعرفة 2121الحرملية، أمل ) (7

 .78-87(. 12)4بسلطنة عمان من وجهة نظر موظفي تلك املراكز. املجلة العربية لآلداب والدراسات إلانسانية، 
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 وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا  واقع استخدام تكنولوجيا التعليم

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية

The Use of Educational Technology and its Relationship with Faculty Members quality 

of performance in light of the Corona crisis from the viewpoint 

 فلسطين/الجامعة العربية ألامريكية /اء محمود حسين قشوعإسر ط.د.

PhD.Israa Mahmoud Hussein Qashou/Arab American University /Palestine 

 

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أعضاء 

( عضو هيئة تدريس بطريقة طبقية عشوائية، توصلت 272ئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، واختيرت عينة الدراسة من )الهي

الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: أن واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة 

هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم كانت مرتفعة. وجود فروق ذات داللة إحصائية  متوسطة، وأنِّ درجة أداء أعضاء

( في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى α≤0.05عند مستوى الداللة )

ولصالح أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس املفتوحة، وملتغير الرتبة ولصالح أعضاء ملتغير الجنس ولصالح إلاناث، وملتغير الجامعة 

عدم وجود فروق ذات داللة  (.11 – 5هيئة التدريس من رتبة أستاذ، وملتغير الخبرة لصالح أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )من 

يا التعليم في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة ( في واقع استخدام تكنولوجα≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

( في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) التدريس تعزى ملتغير الكلية.

اء عة القدس املفتوحة، وملتغير الرتبة لصالح أعضالفلسطينية من وجهة نظرهم تعزى ملتغير الجامعة ولصالح أعضاء هيئة التدريس في جام

 (.11هيئة التدريس من رتبة أستاذ، وملتغير الخبرة ولصالح أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )أكثر من 

 .تكنولوجيا التعليم، نوعية ألاداء، أزمة كورونا، أعضاء الهيئة التدريسية، الجامعات الفلسطينية الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The study aimed to identify the reality of the use of educational technology and its relationship to the quality of 

performance in light of the Corona crisis from the viewpoint of the faculty members. The study sample which consisted of 

(272) members was selected in a stratified random way.  The study reached to the following results:  The using of educational 

technology from the faculty members point of view came to a fair degree, and the performance degree of faculty members at 

public university from their point of view was high. The existence of statistically significant differences at the level of 

significance (α≤0.05) in the reality of the use of educational technology in Palestinian universities from the viewpoint of the 

faculty members due to the gender variable and in favor of females, to the university variable and in favor of the faculty 

members at Al-Quds Open University, and to the rank variable and in favor of Faculty members with the rank of professor, 

and for the variable of experience for the benefit of experienced faculty members (from 5-10). There are no statistically 

significant differences at the significance level (α≤0.05) in the reality of using educational technology in Palestinian 

universities from the faculty members ’viewpoint, due to the faculty variable. There are statistically significant differences at 

the significance level (α≤0.05) in the performance of faculty members in Palestinian universities from their viewpoint due to 

the university variable and in favor of the faculty members at Al-Quds Open University. In addition, for the change of rank in 
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favor of faculty members with the rank of professor. Moreover, for a variable of experience and for the benefit of experienced 

faculty members (more than 10). 

Keywords: Educational technology, performance quality, Corona crisis, faculty members, Palestinian universities 

 :مقدمة

ن، نتيجة يواجه العالم اليوم مشكلة معقدة من أعق
َ
د املشكالت التي حدثت في القرن الحادي والعشرين حتى الا

، حيث فرض نفسه واجتاح العالم، وأثر على كافة مناحي الحياة، (COVID-19)لتفش ي فيروس كورونا التاجي الجديد 

 لجائحة، وأجبرتوقد طال تأثيره العملية التعليمية، حيث تم إعالن حالة الطوارئ في كافة دول العالم ملواجهة هذه ا

العديد من املؤسسات التعليمية والجامعات واملعاهد إيقاف نشاطاتها، وإغالقها على نطاق واسع في أغلب دول العالم، 

( مليون متعلم 421( دولة إغالق مدارسها، حيث قبع أكثر من )78أعلنت أغلب الحكومات في أكثر من ) 2121وفي أذار 

( مليون متعلم في جميع أنحاء العالم، من مرحلة ما قبل الابتدائي 868ما يقرب من )ي على مستوى العالم في منازلهم، أ

وذلك حسب البيانات الصادرة عن منظمة  ( مليون طالب في التعليم العالي57.3إلى التعليم العالي، بما في ذلك )

 من2121أذار  11)اليونسكو في 
ً
بسبب أزمة  ى مستوى العالمخارج املدرسة عل كل خمسة طالب ( وبذلك ترك واحدا

19-COVID. 

املؤسسات التعليمية متخذي القرار و  غالق والتوقف عن التعليم النظامي في املدارس والجامعاتلقد دفع هذا إلا 

ليم عن برامج التع للبحث عن وسائل حديثة للحفاظ على استقرار التعليم، واستكمال املقررات الدراسية والتحول إلى

ي لضمان سير العملية ألاكاديمية سواء ف كبديل باعتباره الخيار الوحيد الذي ال بديل له؛ تكنولوجيابعد واستخدام ال

 وإنقاذ الفصول الدراسية من الضياع. الجامعات أو املدارس ولتوفير التعليم خالل فترة إلاغالق

ت ث في تعلم املوضوعاوتسهم تكنولوجيا التعليم في إكساب املتعلمين املعرفة واملعلومات حول ما هو حدي

املختلفة وتساعدهم على إلغاء الحواجز الفاصلة بين فروع املعرفة املتخصصة، وفي إكسابهم أنواع مختلفة من التفكير 

الابتكاري، والناقد والعلمي، وتوفير فرص عديدة لإلبداع، وتعمل أيضا في مساعدة املتعلمين على نشر أفكارهم عبر 

ز تعلمهم، كما تسهم هذه التكنولوجيا في تنمية مهارات املتعلمين شبكة إلانترنت واستقبال أ فكار جديدة بما يعزِّ

 (.2111بالتواصل بينهم وبين معلميهم وبين املتعلمين أنفسهم )عبابنة، 

أدى دخول تكنولوجيا التعليم إلى الغرفة الصفية إلى حدوث تغيير واضح في عملية التعلم والتعليم، ومن خالل 

 من مصادر املعرفة، وأداة إلعادة إنتاج املعرفة أو إعادة تشكيلها، ما تقدمه ألا 
ً
دوات التكنولوجية باعتبارها مصدرا

ووسيلة للتخاطب املرئي املسموع، بشكل ينمي مهارة املتعلم ومعرفته العلمية، ومهارة عضو هيئة التدريس في ألاداء 

 (.2111الصفي املهاري )الهادي، 

التعليم كوسيلة متبعة إليصال املعلومات بسرعة ودقة عالية في أغلب ألاوقات، ألنها كما تستخدم تكنولوجيا 

فرضت نفسها بشكل كبير وأصبح لها دور في العملية التعليمية، ولها أثرها في مساعدة عضو هيئة التدريس واملتعلم 

 )سالمة،
ً
 (.2113لالرتقاء بمستوى أدائهما معا
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ة، إذ أصبح توظيف وُيعدِّ توظيف التكنولوجيا الحديث ة في خدمة التعليم داخل املدارس في مجتمعنا ضرورة حتميِّ

 ال يتجزأ من العملية التعليمية سواء في مجال التعليم العام ومدارسه، أو التعليم العالي ومؤسساته 
ً
التكنولوجيا جزءا

ار لتعليم، وقد أولت الدول وكافة أقطاملختلفة، فال تكاد تخلو مدرسة من امتالك أدوات التكنولوجيا الحديثة في مجال ا

 في إدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها حيث ظهرت أنماط جديدة من التعليم لم تكن 
ً
 بالغا

ً
العالم اهتماما

معروفة من قبل، كاملدارس إلالكترونية، والتعليم املفتوح، والتعليم عن ُبعد، واملدارس الافتراضية، وذلك باستخدام 

 (.2113الحديثة وتقنياتها إلالكترونية في جميع املراحل التعليمية )العنزي،  التكنولوجيا

 في مجال أدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، وإزاء هذا 
ً
 ملحوظا

ً
كما شهدت السنوات القليلة املاضية تقدما

 للمشكالت الت
ً
 وحلوال

ً
عليمية ي تواجهها العملية التالتقدم طرقت التكنولوجيا الحديثة ميدان التعليم، فقدمت أفكارا

ف مع عقول  والتي من أهمها؛ ندرة املواد املتاحة، وكثرة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية، وتباعد املسافات، والتكيِّ

الطلبة التي سيطرت عليها التكنولوجيا بهدف تسهيل وصول املعلومة إلى الذهن بما يتناسب وأهداف املنهاج الدراس ي 

 (.2113المة، بطريقة ممتعة )س

( أن الاستخدام ألامثل ملهارات تكنولوجيا التعليم يساعد عضو هيئة 2113ويورد كل من )العنزي، وسعادة، 

 من الوقت املخصص للحصة، مع إمكانية الحصول على مستوى 
ً
 كبيرا

ً
التدريس على أداء عمله بكفاءة عالية ويوفر جزءا

ئة جو من التفاعل، والعمل الجماعي داخل الصف وخارجه، مما تعليمي أفضل وبأسلوب مشوق، كما تعمل على تهي

( أهمية استخدام تكنولوجيا 2117يتيح الفرصة أمام الطلبة لكي تنمو قدراتهم وتتحسن مواهبهم، كما يتناول )القضاة، 

عد من املؤشرات املهمة لنجاح عملية التعليم؛ ألنها من الوسائل الفاعلة إلثراء امل
ُ
مي؛ وألنها وقف التعليالتعليم والتي ت

ب إلى أذهان الطلبة املفاهيم واملصطلحات، وتربط بين  تعمل على التجسير بين الجانب الفكري والواقع امللموس؛ وتقرِّ

 النظرية والتطبيق الفعلي.

 من العملية التعليمية وما تحتويها، فال 
ً
إن دخول تكنولوجيا التعليم إلى مجال التعليم والتعلم، أصبحت جزءا

دِّ من إلاضاءة على درجة استخدام واقع استخدام تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا من ب

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وكيف للمهارات ألاساسية لتكنولوجيا التعليم أن تخدم عناصر العملية التعليمية 

ذا املنطلق جاءت هذه الدراسة؛ ملعرفة واقع استخدام تكنولوجيا وهي :الكتب وعضو هيئة التدريس والطالب، ومن ه

 التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية.

 :الدراسة إشكالية

  ر منه الطلبة وفي جميع القاراتأكبر انقطاع في نظم التعليم في التاريخ، وهو ما تضر  11 -أوجدت جائحة كوفيد 

، وشهدت إغالق للمدارس والجامعات وغيرها من أماكن التعلم، فالتطورات  111وأثرت على العلم في أكثر من 
ً
بلدا

الصحية املتالحقة فرضت على الجامعات الاستجابة والتكيف والتغير مع تلك التطورات؛ لضمان استمراريتها وتفاعلها 

وكل ما يحيطها من عوامل مؤثرة؛ لتواكب التغير باتجاه توظيف تكنولوجيا التعليم في تأدية مهامها  مع املجتمع والبيئة

ووظائفها وعملياتها؛ ألامر الذي يجعلها أكثر حاجة إلى توظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم في عمليات التطوير والتغيير 

 املطلوبة.
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 للتقدم السريع لتكنولوجيا التعليم،  
ً
وما تحدثه من أثر في العملية التدريسية، وألن التقنية أصبحت ال ونظرا

غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة، وألن تحديث التعليم ينبغي أن ينطلق من قاعدة تطوير طرائق التدريس وأساليبها 

الة في تطوير هذه الطرق و يب ألاسالواستراتيجياتها، فقد أصبح استخدام التكنولوجيا في التعليم وسيلة فعِّ

 التربيِة والتعليِم على إدخال تكنولوجيا التعليم إلى 2113، و )سالمة، 2016)والاستراتيجيات )الشكري، 
ُ
(، فعملت وزارة

عملية التعلم والتعليم، وذلك ألهميتها، وأثرها في تبسيط املنهاج ومحتواه وأنشطته املرادفة له ملساعدة عضو هيئة 

 ح املحتوى بأسهل الطرق.التدريس وتدريب املتعلم وإيضا

 من أهمية تكنولوجيا التعليم التي يتم توظيفها في عملية التعلم والتعليم وحسب 
ً
 بعض توصيةوانطالقا

(، والاستجابة لضرورة إجراء املزيد Oluyemisi, 2015) ( و2117( و )الجنابي، 2113دراسة )أبو يحيى،  الدراسات مثل

تخدام تكنولوجيا التعليم في عملية التعلم والتعليم فقد برزت الحاجة إلى معرفة من البحوث التي تهدف إلى مراعاة اس

واقع استخدام تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في 

 تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعيةواقع استخدام الجامعات الفلسطينية ومن هنا ينبثق سؤال الدراسة الرئيس: ما 

 ألاداء في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟

 وعليه فإن هذه الدراسة ستسعى لإلجابة عن ألاسئلة آلاتية:

 :أسئلة الدراسة

في الجامعات  عضاء الهيئة التدريسية. ما واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أ1

 ؟الفلسطينية

 . ما واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم؟2

من واقع استخدام تكنولوجيا التعليم  ( نحو  1.15). هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 8

الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغيرات )الجنس، والجامعة، والكلية، والرتبة  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في

 والخبرة(؟

في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس (   1.15). هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4

 ة، والرتبة والخبرة(؟في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم تعزى ملتغيرات )الجنس، والجامعة، والكلي

بين درجة ممارسة الجامعات الفلسطينية (   1.15). هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 5

وواقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة  واقع استخدام تكنولوجيا التعليمل

 نظرهم؟

 :أهداف الدراسة

 لحالية لتحقيق ألاهداف آلاتية:تسعى الدراسة ا

 بيان واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية. -1

 نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم. -2

أثيرها على وتواقع استخدام تكنولوجيا التعليم ى دراسة أثر املتغيرات )الخبرة، الجنس، الرتبة، الكلية، الجامعة( عل -8
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 نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم.

 :أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة في مواكبة التغيرات، والتطورات الناتجة عن التزايد املعرفي؛ ملا لتطبيقات تكنولوجيا   

ر في ميادين الحياة عامة، وفي العملية التعليمية التعلمية بشكل خاص، وأهمية الدراسة التعليم من أهمية ودور كبي

 تتمثل في:

 الجانب النظري قد تسهم الدراسة الحالية في:

  وعالقتها على نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس إثراء ألادب النظري في معرفة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم

 ة.في الجامعات الفلسطيني

  إثراء ألادب النظري في معرفة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في

 الجامعات الفلسطينية.

  ندرة الدراسة السابقة بحدود علم الباحثين التي تناولت واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر

 طينية.أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلس

  لتعليم بتكنولوجيا اتشكل هذه الدراسة نقطة انطالقة ملنحى بحثي يعنى بالتركيز على الدراسات املتعلقة

 في الجامعات.باعتبارها أساس في تقديم املعرفة بصورة واضحة عند تطبيقها 

  تطبيقاتتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية للباحثين في فتح املجال أمامهم لدراسات جديدة على استخدام 

 تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.

 الجانب العملي والتطبيقي قد تسهم الدراسة الحالية في:

  إبراز أهمية الدراسة في توظيف استخدام املهارات ألاساسية في تطبيقات تكنولوجيا التعليم في خدمة عضو

 هيئة التدريس والطالب.

  ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية ملعرفة يتوقع بأن الدراسة الحالية قد تشكل إطار 
ً
 مرجعيا

ً
ا

 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم.

 :الدراسة حدود

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. حدود بشرية:

 ية )خضوري(، والقدس املفتوحة بفروعها.جامعات: النجاح الوطنية، وفلسطين التقن حدود مكانية:

. وتتحدد نتائج هذه الدراسة باستجابة أفراد العينة 2121/2121حدود زمانية: طبقت خالل الفصل الدراس ي ألاول 

لفقرات الاستبانة التي أعدت لهذه الغاية، التي جمعت املعلومات بموجبها وبالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة، وال 

 م نتائج الدراسة إال ضمن البيئة الفلسطينية والبيئات املتشابهة لها.يجوز تعمي

تتمثل باستجابة أفراد مجتمع الدراسة على أداة الدراسة الاستبانة، وألاساليب إلاحصائية املستخدمة  حدود إجرائية:

.
ً
 في تحليل البيانات كميا
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 :التعريفات الاصطالحية وإلاجرائية

هو تخطيط لعملية التعليم وتوظيف لجميع الطرق التعليمية في سبيل الوصول  ا التعليم:واقع استخدام تكنولوجي  

اها جميعها من أجل تطوير الَبرنامج  دة أو جهاز تكنولوجي واحد، بل يتعدِّ ه ال ينحصر في طريقة ُمحدِّ
ِّ
لتعليم أفضل، أي إن

 (.2117)الحيلة،  التعليمي

 واقع استخدام تكنولوجيا التع
ً
ليم: تلك املهارات التي تتعلق بقدرة أعضاء الهيئة التدريسية على أما إجرائيا

توظيف التقنيات والتكنولوجيات املختلفة وألافكار املستحدثة واستخدامها في العملية التعليمية سواء في الجانب 

ى ة كالقدرة علمهارات شخصي“، أو الجانب الشخص ي ”مهارات التعامل مع التقنيات من أجهزة ومواد وبرمجيات“التقني 

، أو الجانب التوظيفي مهارات توظيف التكنولوجيا في التعليم، واختيار ”العرض والتوضيح والتحليل وإلادراك والتفسير

 الجهاز واملادة والفكرة املستحدثة املناسبة للموقف التعليمي.

 (.2118تحقيق أقص ى إنتاجية من الفرد وآلالة )الحسيني،  نوعية ألاداء:

 بأنها درجة استجابة أفراد عينة الدراسة على ألاداة التي صممت لقياس نوعية ألاداء.وتعرف إجر 
ً
 ائيا

وهو مرض فيروس ي يصيب الجهاز التنفس ي لإلنسان في مختلف ألاعمار وألاشخاص ألاكثر  (:19-فيروس كورونا )كوفيد

 املصابين بأمراض مزمنة )الهالل ألاحمر الفلسطيني، 
ً
 (.2121تأثرا

 :السابقة الدراسات

 :الدراسات التي تناولت تكنولوجيا التعليم في ظل كورونا

خرون، 
َ
وهدفت الى الكشف عن فاعلية التعليم إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا   (2222دراسة )أبو شخيدم وا

ة من ة الدراسفي جامعة خضوري، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عين

( عضو هيئة تدريس في جامعة خضوري ممن قاموا بالتدريس خالل فترة انتشار فيروس كورونا من خالل نظام 50)

( وتم تطبيقه على عينة 1.314التعليم إلالكتروني وجرى جمع البيانات الالزمة باستخدام استبيان بلغ معامل ثباته )

عينة الدراسة لفاعلية التعليم إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا  الدراسة، حيث كشفت نتائج الدراسة أن تقييم

، وجاء تقييمهم ملجال استمرارية التعليم إلالكتروني ومجال معيقات استخدام التعليم 
ً
من وجهة نظرهم كان متوسطا

ليم ي استخدام التعإلالكتروني ومجال تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم إلالكتروني، ومجال تفاعل الطلبة ف

، وأوص ى الباحثون بعقد دورات تدريبية في مجال التعليم إلالكتروني لكل من املدرسين والطلبة 
ً
إلالكتروني متوسطا

واملساعدة في التخلص من كافة املعيقات التي تحول دون الاستفادة من نظام التعليم إلالكتروني املتبع، وضرورة 

.املزاوجة بين التعليم الوجاهي و 
ً
 التعليم إلالكتروني في مؤسسات التعليم العالي مستقبال

بدراسة وصفية هدفت إلى توضيح طرق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل التعليم في  (Yulia,2020) وقام 

أندونيسيا، حيث شرحت أنواع واستراتيجيات التعلم التي يستخدمها املدرسون في العالم عبر إلانترنت بسبب إغالق 

جامعات للحدِّ من انتشار فيروس كورونا الوبائي، كما أوضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلم من خالل ال

إلانترنت، وخلصت الدراسة الى أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظام التعليم، حيث تراجع أسلوب التعليم 

م من خالل إلانتر 
ِّ
 منه التعل

ً
هم، نت لكونه يدعم التعلم من املنزل وبالتالي يقلل اختالط ألافراد ببعضالتقليدي لينتشر بدال
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ل انتشار الفيروس، وأثبتت الدراسة أهمية استخدام الاستراتيجيات املختلفة لزيادة سالسة وتحسين التعليم من 
ِّ
ويقل

 .خالل إلانترنت

نتقال من التعليم في املدراس هدفت إلى دراسة تجربة الا  (Basilaia, Kvavadze, 2020)دراسة أجراها وفي  

إلى التعلم عبر إلانترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا في جورجيا، حيث أسندت على إحصائيات ألاسبوع ألاول من 

 لوجه إلى التعليم إلالكتروني خالل 
ً
عملية التدريس في إحدى املدارس الخاصة وتجربتها في الانتقال من التعليم وجها

( في العملية GsuiteوEduPage حيث قامت بمناقشة نتائج التعليم عبر إلانترنت وتم استخدام منصتي )جائحة كورونا 

 إلى إحصائيات ألاسبوع ألاول من عملية التدريس عبر إلانترنت توصل الباحثان إلى أن الانتقال بين 
ً
التعليمية، واستنادا

، وي
ً
مكن الاستفادة من النظام واملهارات التي اكتسبها املعلمون التعليم التقليدي والتعليم عبر إلانترنت كان ناجحا

والطالب وإدارة املدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة 

ارات مه لساعات إضافية، أو من خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعي أو زيادة الاستقاللية لدى الطالب والحصول على

 جديدة.

وهدفت إلى دراسة درجة ممارسة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت من قبل مديري  (2287دراسة )الكليش، 

املدارس الثانوية الحكومية وعالقتها بمستوى إلابداع إلاداري لديهم من وجهة نظر املعلمين بمنطقة الجبل الغربي 

 213الليبية، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدم املنهج  ( معلما

الوصفي الارتباطي ملالءمته لهذه الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانتين ألاولى للتعرف إلى درجة 

ة من ثانوية الحكوميممارسة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت والثانية لقياس مستوى إلابداع لدى مديري املدارس ال

وجهة نظر املعلمين، وكشفت الدراسة بأن درجة ممارسة املدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 

.
ً
 من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة، كما تبين أن مستوى إلابداع إلاداري لديهم كان متوسطا

ى إدراك مديري املدارس ألاساسية الخاصة ألهمية تكنولوجيا إلى معرفة مستو  (2283دراسة )أبو ربيع، وهدفت 

التعليم وعالقته بمستوى توظيف املعلمين لهذه التكنولوجيا من وجهة نظر املعلمين في محافظة العاصمة عمان، حيث 

ملدارس ا استخدمت أسلوب املنهج الوصفي التحليلي الارتباطي، وتم تطوير استبانتين: ألاولى لقياس مدى إدراك مديري 

من املرحلة ألاساسية للمدارس الخاصة في العاصمة عمان والثانية لقياس مدى  ألهمية استخدام تكنولوجيا التعليم

 ومعلمة باستخدام 881توظيف املعلمين للتكنولوجيا من وجهة نظر املعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

ستوى إدراك مديري املدارس ألاساسية ألهمية تكنولوجيا التعليم من اسلوب العينة الطبقية العشوائية وقد وجد أن م

 
ً
، وأن مستوى توظيف املعلمين لتكنولوجيا التعليم متوسطا

ً
 .وجهة نظر املعلمين كان متوسطا

إلى معرفة درجة توافر الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى أعضاء  ( ,2283Sinedyدراسة سندي )وهدفت 

ية التربية في جامعة السلطان قابوس ودرجة ممارستهم لها، حيث تم تطوير استبانة لغرض الدراسة، هيئة التدريس بكل

واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وقد دلت النتائج أن أهم الكفايات التي توافرت لدى عينة الدراسة وتمارس بدرجة 

ة، وتحليل املحتوى التعليمي، وتحديد عالية هي التي تتناول العناصر الرئيسة لعملية التدريس من إعداد خط

 بين درجة توافر الكفايات التقنية التعليمية 
ً
الاستراتيجيات التعليمية، كما أظهرت وجود ارتبط موجب دال إحصائيا

 لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس ودرجة ممارستهم لها.
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ملعرفة الدور الفاعل لتكنولوجيا التعليم في املدرسة من وجهة نظر دراسة هدفت  (Oluyemisi ,2283)وأجرى 

معلمي املدارس الثانوية في منطقة اليسا الحكومية في أوسان، حيث تم تطوير استبانة لغرض الدراسة، واستخدم 

 من معلمي املدارس تم اختيارهم عشوائ121الباحث املنهج الوصفي وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
يا، وأظهرت ( معلما

 النتائج أن معلمي املدارس لديهم تصورات إيجابية نحو استخدام أدوات تكنولوجيا التعليم. 

دراسة في جامعة الاناضول في تركيا هدفت إلى التحقق من استخدام املعلمين واملعلمات ( Merç, 2015)وأجرى 

( 36زعت الاستبانة على عينة بالغ عددها )للتكنولوجيا في الفصول الدراسية وقد استخدم أسلوب البحث الكمي، وو 

 في ألاجهزة التكنولوجية، 
ً
، وقد لوحظ خالل ممارسة تجربة التدريس عدم وجود تدريٍب كاٍف، وأن هناك نقصا

ً
معلما

ولم تكن ممارسة املعلمين التعليمية على مستوى مرٍض، وعدم وجود تكامل بين الفصول الدراسية والتكنولوجيا 

 م التوافق بين برنامج التدريس الواقعي والبرنامج إلالكتروني.املستخدمة، وعد

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر القيم الشخصية والتنظيمية في تحسين أداء عضو  (2281موافي، وأجرت) 

هيئة التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ألاردنية الخاصة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة 

ة بسيطة، تدريس ( عضو هيئة576لغرض جمع البيانات وتوزيعها على عينة مكونة من ) م اختيارهم بطريقة عشوائيِّ
ِّ
، ت

ورات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ألاردنية الخاصة ملستوى أداء  وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن تصِّ

 )للنوع الاجتماعي ووجود فروق ذا عضو هيئة التدريس جاء بدرجة مرتفعة،
ً
ت داللة إحصائية لألداء الوظيفي تبعا

ولصالح أعضاء هيئة التدريس من فئة الذكور، الكلية ولصالح الكليات العلمية، الرتبة ألاكاديمية، وأن الفروق لصالح 

دريس ة التووجود عالقة قوية بين القيم الشخصية والتنظيمية وأداء عضو هيئ أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ(.

 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة ألاردنية. 

 :منهجية الدراسة

 بالرجوع إلى  تعتمد املنهجية
ً
 مكتبيا

ً
املتبعة في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن مسحا

ا ت بوساطة أداة الدراسة وتحليلهاملراجع واملصادر لبناء إلاطار النظري للدراسة، والاستطالع امليداني لجمع البيانا

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 
ً
 إحصائيا

 :مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية )جامعة النجاح الوطنية، 

تاذ )أستاذ، أس وب( ومن هم برتبة)خضوري" طولكرم، رام هللا، العر  جامعة فلسطين التقنيةجامعة القدس املفتوحة، 

( عضو هيئة تدريس، حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي 1853) مشارك، أستاذ مساعد( ولقد بلغ تعدادهم الكلـي

موزعين على الجامعات املذكورة، وتم توزيع هذه العينة إلى طبقات حسب الرتبة ألاكاديمية )أستاذ،  2121/2121للعام 

( من كل %21ذ مساعد(، والكلية )علمية، إنسانية( ومن ثم سحب عينة عشوائية طبقية بنسبة )أستاذ مشارك، أستا

، ويبين الجدول )272طبقة في كل جامعة وكان عدد أفراد العينة )
ً
( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 11( عضوا

 مستويات متغيراتها.
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 يراتهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغ: (28)رقمجدول 

 املجموع العدد املستوى  املتغير

 النوع
 197 ذكر

272 
 75 أنثى

 الجامعة

 110 جامعة القدس املفتوحة بفروعها

 90 خضوري/ بفروعها 272

 72 النجاح الوطنية

 الكلية
 154 إنسانية

272 
 113 علمية

 الرتبة

 33 أستاذ

 61 أستاذ مشارك 272

 124 أستاذ مساعد

 ةالخبر 

 67 سنوات 5أقل من 

 37 11 – 5من  272

 113 11أكثر من 

 

تم تطوير استبانة لقياس واقع استخدام تكنولوجيا التعليم وعالقتها بنوعية ألاداء في ظل أزمة كورونا  :أداة الدراسة

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتكونت هذه الاستبانة من ثالثة أجزاء هي:

 .)الجنس، الخبرة، والجامعة، والرتبة ألاكاديمية، الكلية(ويتضمن املعلومات العامة  ل:الجزء ألاو  

اني:
ّ
م ( وتاستخدام تكنولوجيا التعليميحتوي هذا الجزء على فقرات تغطي متغير الدراسة املستقل ) الجزء الث

 (.2118؛ العقيلي، 2115؛ أبو ربيع، ,2115Sinedy؛ 2117القضاة، الاسترشاد في بناء فقرات هذا املتغير بدراسة كل من )

يحتوي هذا الجزء على فقرات تقيس أداء أعضاء هيئة التدريس وتم الاسترشاد في بناء فقرات هذا  الجزء الثالث:

(. وتم تصنيف إلاجابات وفق مقياس 2117؛ وعبد الستار، 2117؛ وموافي، 2111املتغير بدراسة )شعبان، والعابدي، 

حددت بخمس إجابات هي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، وأعطيت )ليكرت الخماس ي(، و 

 من )
ً
( على )محايد( 8( على )معارض( والرقم )2( على )معارض بشدة( والرقم )1(، بحيث يدل الرقم )5-1إلاجابات أرقاما

 ( على )موافق بشدة(.5( على )موافق( والرقم )4والرقم )

، 5-3.68انت قيمة املتوسط الحسابي للفقرات أكبر من )وبناًء على ذلك فإذا ك
ً
( فيكون مستوى التصورات مرتفعا

( فإن مستوى التصورات متوسط وإذا كان املتوسط 3.67-2.34)تتراوح بين  أما إذا كانت قيمة املتوسط الحسابيِّ 

 على معيار الحد 2.88الحسابي أقل من )
ً
، اعتمادا

ً
 الحد ألادنى. –ألاعلى ( فيكون مستوى التصورات منخفضا

 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 155 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 مدى املتوسط الحسابي للفقرات الدرجة

 فأقل 2.88 منخفضة

 8.67-2.84 متوسطة

 فأعلى 8.63 مرتفعة

 

 :صدق أداة الدراسة

( على عدد من املحكمين من أساتذة 1للتحقق من مدى صدق فقرات الاستبانة تم عرض أداة الدراسة ملحق ) 

(، وطلب منهم تنقيح 8ئة التدريس في الجامعات الفلسطينية كما هو موضح في ملحق )إلادارة التربوية، وأعضاء هي

ومراجعة فقرات الاستبانة من حيث مدى وضوح الفقرات وجودة صياغتها اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي تقيسه، 

ت البيانات من املحكمين بعد وتعديل أو حذف أي من الفقرات التي يرون إنها ال تحقق الهدف من الاستبانة حيث جمع

 (.2( من املحكمين، كما هي مبينة في امللحق )%31ذلك، وتمت إعادة صياغتها وفق ما اتفق عليه )

 الدراسة:ثبات أداة 

( لالتساق الداخلي حيث Cronbach’s Alphaجرى استخراج معامل الثبات، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )

 من أفراد مجتمع الدراسة والجدول 81استطالعية من خارج العينة، بلغ عددهم )تم توزيع الاستبانة على عينة 
ً
( فردا

 ( يبين نتائج ذلك: 2)

 معامل الثبات :(22)رقم جدول 

 معامل الثبات ألاداة

 1.33 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم

 1.31 أداء أعضاء هيئة التدريس

 1.11 الكلي

 

( أن معامالت الثبات لجميع متغيرات ومجاالت الدراسة مرتفعة وهي معامالت 12ويتبين من خالل الجدول رقم )

 إلجراء الدراسة.
ً
 ثبات مقبولة بحثيا

 :املعالجة إلاحصائية

( وذلك لوصف Descriptive Statistic Measuresتمِّ استخدام مقاييس إلاحصاء الوصفي ) السؤال ألاول والثاني:

أسئلة الدراسة، حيث تم استخدام املتوسطات الحسابية، والانحرافات  خصائص أفراد الدراسة، وإلاجابة عن

 املعيارية. 

. السؤال الثالث والرابع:
ً
 تم استخدام تحليل التباين ألاحادي، واختبار شافيه للمتغيرات الدالة إحصائيا

 مة   واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في ظل أز  علقة بالسؤال ألاول الذي نصه: ماالنتائج املت

  كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟          
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رقم 

 فقرة

 

 نص الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الترتيب

 درجة

 الاستخدام

1 
ل الجامعة املعلومات التي تقدم للمتعلمين من خالل تكنولوجيا  تسهِّ

 التعليم.
 مرتفعة 5 1.12 8.12

ف الجامعة تكنولوج 2
ِّ
 مرتفعة 1 1.15 8.71 يا التعليم في استالم الواجبات وتسلمها.توظ

8 
ف الجامعة تكنولوجيا التعليم في إنجاز إلاجراءات إلادارية

ِّ
 توظ

 )الجداول الدراسية، النتائج، إلاعالنات(.
 متوسطة 15 1.12 8.54

 مرتفعة 14 1.11 8.61 تواكب الجامعة املستجدات العلمية املتعلقة بتكنولوجيا التعليم. 4

5 
توفر الجامعة برامج تدريبية للكوادر ألاكاديمية حول استخدام وسائل 

 تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.
 مرتفعة 12 1.17 8.72

 متوسطة 17 1.11 3.51 تعتمد الجامعة التعليم إلالكتروني في ظل جائحة كورونا. 6

7 
 الستخدام وسائل 

ً
تكنولوجيا توفر الجامعة القاعات املؤهلة تقنيا

 التعليم.
 متوسطة 28 1.17 8.26

3 
 في 

ً
ل إدارة الجامعة إجراءات عرض املادة بشمول وتكامل الكترونيا تسهِّ

 ظل جائحة كورونا.
 متوسطة 23 1.81 2.13

1 
في عرض الدروس وتسليم  الفردية بين املتعلمين تراعي الجامعة الفروق

.
ً
 املهام التعليمية إلكترونيا

 وسطةمت 26 1.11 8.11

11 
تطرح الجامعة برامج إلكترونية جديدة وخدمات حديثة تواكب 

 متطلبات العصر التكنولوجية.
 متوسطة 22 1.15 8.83

11 
يؤثر حجم املسؤوليات ونصاب املساقات لعضو هيئة التدريس في ظل 

 على سير املحاضرات.11جائحة " كوفيد 
ً
 " سلبيا

 متوسطة 11 1.12 8.47

12 
ف البرامج و 

ِّ
املنصات التعليمية إلالكترونية بشكل فعال في توظ

 التدريس.
 مرتفعة 8 1.12 8.11

18 
تطبق الجامعة نظام التعليم عن بعد من خالل منصات تعليمية 

 تكنولوجية متزامنة.
 مرتفعة 1 1.33 4.18

ز تكنولوجيا التعليم طرائق تدريس تفاعلية ومتنوعة. 14  مرتفعة 6 1.11 8.11 تعزِّ

15 
ن تك

ِّ
 املواد تحليل نولوجيا التعليم عضو هيئة التدريس منتمك

 لتقويمها. الدراسية
 مرتفعة 3 1.31 8.32

16 
توفر تكنولوجيا التعليم التغذية الراجعة لتحسين عملية التعليم 

 والتعلم.
 مرتفعة 2 1.18 4.11

17 
تتيح تكنولوجيا التعليم الفرصة أمام الطلبة العاجزين عن الوصول 

 .من استكمال تعليمهم الجامعيإلى الجامعة 
 متوسطة 21 1.09 3.42

13 
تقدم الجامعة بشكل مستمر التعليمات وإلارشادات املتعلقة 

 من قبل عضو هيئة التدريس.
ً
 باملساقات إلكترونيا

 مرتفعة 7 1.11 8.11
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11 
 في ظل 

ً
تشارك الجامعة في املؤتمرات والورشات التعليمية إلكترونيا

 جائحة كورونا.
 متوسطة 16 1.11 8.58

21 
تنمي تكنولوجيا التعليم لدى عضو هيئة التدريس والطلبة روح 

 املنافسة بهدف الارتقاء.
 متوسطة 13 1.16 8.43

21 
يستخدم عضو هيئة التدريس الطلبة في أنشطة تفاعلية تختلف عن 

 أساليب التدريس التقليدي.
 متوسطة 21 1.13 8.41

22 
من وسائط العصر الرقمي تنقل نوعية يوظف ألاستاذ نماذج مختلفة 

 ألاداء   بشكل فاعل إلى الطلبة.
 مرتفعة 18 1.11 8.71

28 
 " 11"كوفيد تظهر جائحة 

ً
  تفاوتا

ً
في استخدام املنهجيات  ملحوظا

 أعضاء الهيئة التدريسية. بين والتقييم التعليم في وألاساليب
 متوسطة 24 1.11 8.26

24 
 تفاوت" 11"كوفيد تظهر جائحة 

ً
  ا

ً
 التدريبية في استخدام ألادوات ملحوظا

 أعضاء الهيئة التدريسية. بين والتقييم التعليم في
 متوسطة 25 1.11 8.17

م الطلبة باستمرار وفق معايير واضحة. 25  متوسطة 27 1.12 8.11 يقيِّ

26 .
ً
 مرتفعة 11 1.17 8.78 تتم متابعة شؤون الطلبة املالية والشهادات إلكترونيا

27 
هم إدارة الجامعة في ظل جائحة كورونا في املساعدة للحدِّ من تسا

 مشاكل التقنيات وإلانترنت املتكررة عند املدرس.
 مرتفعة 4 1.14 8.16

23 

ف إدارة الجامعة إلارشاد الجامعي لتقص ي احتياجات الطبة 
ِّ
توظ

التعليمية من خالل توظيف تكنولوجيا التعليم لرفع مستوى 

 تحصيلهم.

 مرتفعة 11 1.11 8.77

 متوسطة - 1.54 8.51 املتوسط الكلي 23

 

( أن املتوسط العام واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر 18ظهر من الجدول )ي

( وهذا يعني أن واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في ظل 1.54(، وانحراف معياري )8.51أعضاء الهيئة التدريسية بلغ )

 ة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بدرجة متوسطة. أزم

( أن الفقرة )تطبق الجامعة نظام التعليم عن بعد من خالل منصات تعليمية تكنولوجية 8ويتبين من الجدول )

ل إدارة4.18متزامنة( كان لها أعلى تقدير وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لها ) الجامعة  ( وأقل تقدير كان للفقرة )تسهِّ

 في ظل جائحة كورونا( وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لها )
ً
 (.2.13إجراءات عرض املادة بشمول وتكامل الكترونيا

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: ما واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

 من وجهة نظرهم؟
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2222 

واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في لالحسابية والانحرافات املعيارية  (: املتوسطات24)رقمجدول 

 الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم

 رقم

 فقرة
 نص الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الترتيب

درجة 

 الاستخدام

81 
تزود إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس ببرامج تدريبية في 

 يم.تكنولوجيا التعل
 مرتفع 1 821. 4.20

42 
تسهم تكنولوجيا التعليم في تحسن مخرجات التعليم الجامعي مما 

 ينعكس على جودة أدائها.
 مرتفع 2 791. 4.16

81 
 الصحة " من الضغوط السلبية على11تزيد جائحة "كوفيد 

 على أدائهم. النفسية
ً
 للمدرسين مما ينعكس سلبا

 مرتفع 8 841. 4.14

41 
وجيا التعليم من وتيرة الاستعداد املنهي لدى عضو هيئة ترفع تكنول

 التدريس للتخطيط للمحاضرات.
 مرتفع 4 781. 4.18

82 
تضمن تكنولوجيا التعليم استمرارية التفاعل بين أطراف العملية 

 التعليمية مما يعزز من مستوى ألاداء   لكال الطرفين.
 مرتفع 5 891. 4.12

88 
ف عضو هيئة التدريس 

ِّ
أساليب التقويم الحديثة للتعليم يوظ

 إلالكتروني لقياس كافة جوانب العملية التعليمية.
 مرتفع 6 851. 4.11

84 
يواجه عضو هيئة التدريس صعوبة في تقييم أداء الطلبة واملهارات 

 "11التقنية لديهم في ظل جائحة "كوفيد 
 مرتفع 7 861. 4.07

21 
 املدرسين باتجاه تطوير دافعية زيادة " في11جائحة "كوفيد  تسهم

 .بعد عن والتعلم إلالكتروني التعلم أدائهم في
 مرتفع 3 961. 4.04

81 
" 11تطور ألاداء املنهي لعضو هيئة التدريس في ظل جائحة "كوفيد 

 حيث اكتسب خبرات تقنية وتكنولوجية.
 مرتفع 1 811. 4.03

41 
علمي في لتمكن تكنولوجيا التعليم املتعلمين من توظيف ألاسلوب ا

 التفكير لحلِّ املشكالت التي تواجههم في جوانب حياتهم.
 مرتفع 11 781. 3.93

86 
ز عضو هيئة التدريس مهارات الطلبة في  الناقد التفكير يحفِّ

 التعليم. باستخدام استراتيجيات تكنولوجيا
 مرتفع 11 941. 8.36

83 
يواجه عضو هيئة التدريس صعوبة في تقييم أداء الطلبة في 

 ملساقات امليدانية بسبسب الاغالقات في ظل جائحة كورونا.ا
 مرتفع 12 831. 3.78

85 
ز العمليات وأدوات قياس ومؤشرات ألاداء بالفعالية والوضوح  تتميِّ

 والشفافية.
 مرتفع 18 951. 3.70

87 
ي التقييم الالكتروني ألداء الطلبة قيمة ألامانة والشفافية في  ينمِّ

 التدريس في ظل جائحة كورونا. التعليم لدى عضو هيئة
 مرتفع 14 871. 3.68

21-

42 
 مرتفع - 1.43 4.11 املتوسط الكلي
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( أن املتوسط العام لواقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من 14يظهر من الجدول )

أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ( وهذا يعني أن واقع نوعية 1.43(، وانحراف معياري )4.11وجهة نظرهم بلغ )

( أن الفقرة )تزود إدارة الجامعة أعضاء هيئة 14الفلسطينية من وجهة نظرهم بدرجة مرتفعة. ويتبين من الجدول )

( وأقل 4.21التدريس ببرامج تدريبية في تكنولوجيا التعليم( كان لها أعلى تقدير وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لها )

ي التقييم تقدير كان ل ألداء الطلبة قيمة ألامانة والشفافية في التعليم لدى عضو هيئة التدريس  إلالكترونيلفقرة )ينمِّ

 (. 8.63في ظل جائحة كورونا( وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لها )

 1.15النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيرات )الجنس، والجامعة،  ( نحو

 والكلية، والرتبة والخبرة(؟

 الفروق في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للجنس:.1

 للنتائج:T.testتغير الجنس، تم إجراء اختبار )ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى مل  
ً
 (، وفيما يلي عرضا

( الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام T.testاختبار ) (: نتيجة23) رقم جدول 

 للجنس
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 العدد الجنس
الوسط 

 الحسابي

نحراف الا 

 املعياري 
 الداللة إلاحصائية Tقيمة 

 الجنس
 1.66 8.51 117 ذكر

6.14* 1.111 
 1.57 8.67 51 أنثى

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 15تشير نتائج الجدول )

(، 6.14( املحسوبة )Tيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للجنس، حيث بلغت قيمة )استخدام تكنولوج

(، 8.67(.  وكانت الفروق لصالح إلاناث حيث بلغ متوسط إجابة إلاناث )α≤0.05وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة )

 (.8.51ومتوسط إجابة الذكور )

 التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للكلية:الفروق في واقع استخدام تكنولوجيا 

 للنتائج:T.testومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الكلية، تم إجراء اختبار )   
ً
 (، وفيما يلي عرضا

م ( الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخداT.testنتيجة اختبار ) :(21)رقم جدول 

 للكلية
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 العدد الكلية
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الداللة إلاحصائية Tقيمة 

 الكلية
 1.68 8.61 139 إنسانية

*1.36 0.173 
 1.61 8.57 108 علمية

 عند مستوى الداللة )*
ً
 (α≤0.05غير دالة إحصائيا
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( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 16ج الجدول )تشير نتائ

(، 1.86( املحسوبة )Tاستخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للكلية، حيث بلغت قيمة )

 (.  α≤0.05وهي قيمة غير معنوية عند مستوى الداللة )

 :للرتبة ألاكاديميةواقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا  الفروق في .3

  لنتائج:اومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الرتبة ألاكاديمية، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي 

في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام  تحليل التباين ألاحادي الختبار داللة الفروق: (27)رقم جدول 

 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغير الرتبة ألاكاديمية

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 إلاحصائية

 2.356 2 4.712 بين املجموعات

 0.235 244 57.337 جموعاتخالل امل 0.000 *10.26

  246 62.049 املجموع

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 71تشير نتائج الجدول )    

( املحسوبة Fللرتبة ألاكاديمية، حيث بلغت قيمة ) استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 (. α≤0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة )=1.111( على الترتيب، ومستوى الداللة )10.26)

( أن هنالك مصادر فروق بين متوسطات 8( للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول )LSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

لتدريس ذوي الرتبة ألاكاديمية )أستاذ( ومتوسط الفئة الثالثة )أستاذ مساعد( ولصالح املبحوثين إجابات أعضاء هيئة ا

 ذوي أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة ألاكاديمية أستاذ. 
 

( للمقارنات البعدية بين املتوسطات الحسابية واقع استخدام تكنولوجيا LSD( نتائج تحليل اختبار )21جدول )

 ملتغير الرتبة ألاكاديميةالتعليم من وجه
ً
 ة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

 مشارك
 فئات الرتبة ألاكاديمية املتوسط الحسابي أستاذ

 أستاذ 3.69 - - -

 أستاذ مشارك 3.57 - - -

 أستاذ مساعد 3.51 *0.18 - -

 

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

 :للخبرةخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا في واقع است الفروق-4

 للنتائج:  
ً
  ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الخبرة، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي عرضا
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ة الدراسة في واقع استخدام تحليل التباين ألاحادي الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عين: (21)رقم  جدول 

 ملتغير الخبرة
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الداللة إلاحصائية Fقيمة  املربعات متوسط لحريةادرجات  مجموع املربعات مصدر التباين

 2.281 2 4.563 بين املجموعات

 0.236 244 57.486 خالل املجموعات 0.000 9.683

  246 62.049 جموعامل

 

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 91تشير نتائج الجدول ) 

( 9.683بة )( املحسو Fاستخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للخبرة، حيث بلغت قيمة )

 (. α≤0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة )=1.111على الترتيب، ومستوى الداللة )

( أن هنالك مصادر فروق بين 10( للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول )LSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

سنوات(  11لفئة الثالثة )أكثر من سنوات( ومتوسط ا 5متوسطات إجابات أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة )أقل من 

 سنوات(.  11ولصالح ذوي أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة )أكثر من 

( للمقارنات البعدية بين املتوسطات الحسابية واقع استخدام LSDتحليل اختبار ) (: نتائج82)رقمجدول 

 ملتغير الخبرة
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 فئات الخبرة املتوسط الحسابي سنوات 3أقل من  82 – 3من  82أكثر من 

 سنوات 5أقل من  3.52 - - *0.16

 11 – 5من  3.58 - - -

 11أكثر من  3.68 - - -

 

 (α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

 :للجامعةبعا الفروق في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت .5

 للنتائج:    
ً
  ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الجامعة، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي عرضا

تحليل التباين ألاحادي الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام  :(88)رقم جدول 

 ملتغير الجامعةتكنولوجيا التعليم من وجهة ن
ً
 ظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 إلاحصائية

 5.373 2 10.747 بين املجموعات

 0.210 244 51.302 خالل املجموعات 0.000 *25.58

  246 62.049 املجموع

 

 (a≤0.05داللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى *
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 11تشير نتائج الجدول )    

( املحسوبة Fاستخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للجامعة، حيث بلغت قيمة )

 (. α≤0.05وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة) (=1.111( على الترتيب، ومستوى الداللة )25.58)

( أن هنالك مصادر فروق بين 12( للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول )LSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

متوسطات إجابات أعضاء هيئة التدريس من جامعة )جامعة القدس املفتوحة( ومتوسط الفئة الثالثة )النجاح 

 ئة التدريس من جامعة )جامعة القدس املفتوحة(. الوطنية( ولصالح أعضاء هي

( للمقارنات البعدية بين املتوسطات الحسابية واقع استخدام LSDنتائج تحليل اختبار ) :(82) رقم جدول 

 ملتغير الجامعة
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 خضوري/ طولكرم النجاح الوطنية
جامعة القدس 

 حةاملفتو 

املتوسط 

 الحسابي
 فئات الجامعة

 جامعة القدس املفتوحة 3.72 - - -

 خضوري/ طولكرم 3.56 - - -

 النجاح الوطنية 3.48 *1.24 - -

 

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

  1.15لة )النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال 4-1-4

واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيرات )الجنس، والجامعة، والكلية، والرتبة والخبرة(؟ ( نحو 

 للجنس:
ً
 الفروق في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا

 للنتائج:(، وفيما يلي T.testومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الجنس، تم إجراء اختبار )
ً
 عرضا

( الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام T.testنتيجة اختبار ) :(85جدول )

 للجنس
ً
 تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الداللة إلاحصائية Tقيمة  الانحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد الجنس

 الجنس
 0.71 3.98 117 ذكر

*0.14 0.889 
 1.53 4.02 51 أنثى

 

 عند مستوى الداللة )*
ً
 (α≤0.05غير دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع نوعية 18تشير نتائج الجدول )

معنوية عند مستوى  غير  (، وهي قيمة0.14ة )( املحسوبTأداء أعضاء هيئة التدريس تبعا للجنس، حيث بلغت قيمة )

 (.α≤0.05الداللة )

 للكلية: .2
ً
 الفروق في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا

 (، وفيما يلي عرضا للنتائج:T.testومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الكلية، تم إجراء اختبار )    
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( الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم T.testنتيجة اختبار ) :(84)جدول رقم

 للكلية
ً
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الداللة إلاحصائية Tقيمة  الانحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد الكلية

 الكلية
 1.61 8.15 139 إنسانية

*0.65 0.511 
 1.55 4.15 108 علمية

 عند مستوى الداللة )*
ً
 (α≤0.05غير دالة إحصائيا

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 14تشير نتائج الجدول )

عند  (، وهي قيمة غير معنوية1.65( املحسوبة )Tنوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا الكلية، حيث بلغت قيمة )

 (.  α≤0.05مستوى الداللة )

 :للرتبة ألاكاديميةالفروق في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا .3

     
ً
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الرتبة ألاكاديمية، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي عرضا

  للنتائج:

حادي الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع نوعية أداء تحليل التباين ألا  :(15)رقمجدول 

 ملتغير الرتبة ألاكاديمية
ً
 أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة إلاحصائية Fقيمة 

 3.020 2 6.040 بين املجموعات

 0.224 244 54.749 جموعاتخالل امل 0.000 *13.46

  246 60.789 املجموع

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع نوعية 15تشير نتائج الجدول )

( على الترتيب، ومستوى 13.46( املحسوبة )Fة )أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا للرتبة ألاكاديمية، حيث بلغت قيم

 .(α≤0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة )=1.111الداللة )

( أن هنالك مصادر فروق بين 16( للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول )LSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

تاذ( ومتوسط الفئة الثالثة )أستاذ مساعد( متوسطات إجابات أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة ألاكاديمية )أس

 ولصالح أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة ألاكاديمية أستاذ. 
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( للمقارنات البعدية بين املتوسطات الحسابية واقع نوعية أداء LSDنتائج تحليل اختبار ) :(16)رقم جدول 

 ملتغير الرتبة ألاكاديمية
ً
 أعضاء هيئة التدريس تبعا

 فئات الرتبة ألاكاديمية املتوسط الحسابي أستاذ أستاذ مشارك اعدأستاذ مس

 أستاذ 3.88 - - -

 أستاذ مشارك 3.99 - - -

 أستاذ مساعد 4.12 *0.24 - -

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

 :للخبرةالفروق في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا  .4

 ومن أجل الكشف عن الفروق 
ً
والتي تعزى ملتغير الخبرة، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي عرضا

  للنتائج:

تحليل التباين ألاحادي الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في واقع نوعية أداء : (17)رقم جدول 

 ملتغير الخبرة
ً
 أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الداللة إلاحصائية Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 1.716 2 3.432 بين املجموعات

 0.235 244 57.357 خالل املجموعات 0.000 *7.03

  246 60.789 املجموع

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

ين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع نوعية ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ب17تشير نتائج الجدول )

( على الترتيب، ومستوى الداللة 7.03( املحسوبة )Fأداء أعضاء هيئة التدريس تبعا للخبرة، حيث بلغت قيمة )

(1.111=( وهي قيمة معنوية عند مستوى الداللة )α≤0.05). 

( أن هنالك مصادر فروق بين 18دول )( للمقارنات البعدية حيث يبين الجLSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

سنوات(  11سنوات( ومتوسط الفئة الثالثة )أكثر من  5متوسطات إجابات أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة )أقل من 

 سنوات(.  11ولصالح ذوي أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة )أكثر من 

توسطات الحسابية واقع نوعية أداء أعضاء ( للمقارنات البعدية بين املLSD( نتائج تحليل اختبار )18جدول )

 ملتغير الخبرة
ً
 هيئة التدريس تبعا

 فئات الخبرة املتوسط الحسابي سنوات 3أقل من  82 – 3من  82أكثر من 

 سنوات 5أقل من  3.93 - - *0.16

 11 – 5من  3.97 - - -

 11أكثر من  4.09 - - -

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

 :للجامعةفروق في واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تبعا ال.5
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ً
ومن أجل الكشف عن الفروق والتي تعزى ملتغير الجامعة، تم إجراء تحليل التباين ألاحادي، وفيما يلي عرضا

  للنتائج:

ء واقع نوعية أدا تحليل التباين ألاحادي الختبار داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة في (:19) رقم جدول 

 ملتغير الجامعة
ً
 أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الداللة إلاحصائية Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 3.417 2 6.834 بين املجموعات

 0.221 244 53.955 خالل املجموعات 0.000 *15.54

  246 60.789 املجموع

 (α≤0.05ية عند مستوى الداللة )ذات داللة إحصائ* 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع نوعية 19تشير نتائج الجدول )

( على الترتيب، ومستوى الداللة 15.54( املحسوبة )Fأداء أعضاء هيئة التدريس تبعا للجامعة، حيث بلغت قيمة )

(1.111=وهي قيمة معنوية ) ( عند مستوى الداللةα≤0.05 .) 

( أن هنالك مصادر فروق بين 20( للمقارنات البعدية حيث يبين الجدول )LSDويعزز ذلك نتائج اختبار )

متوسطات إجابات أعضاء هيئة التدريس من جامعة )جامعة القدس املفتوحة( ومتوسط الفئة الثالثة )النجاح 

 امعة )جامعة القدس املفتوحة(. الوطنية( ولصالح أعضاء هيئة التدريس من ج

( للمقارنات البعدية بين املتوسطات الحسابية واقع نوعية أداء أعضاء LSD( نتائج تحليل اختبار )20جدول )

 ملتغير الجامعة
ً
 هيئة التدريس تبعا

 جامعة القدس املفتوحة خضوري/ طولكرم النجاح الوطنية
املتوسط 

 الحسابي
 فئات الجامعة

 عة القدس املفتوحةجام 4.06 - - -

 خضوري/ طولكرم 3.99 - - -

 النجاح الوطنية 3.95 *0.11 - -

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى )

 1.15النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس الذي نصه: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5.1.4

 طينية لواقع استخدام تكنولوجيا التعليم ونوعية أداء أعضاء هيئة التدريس ( بين درجة ممارسة الجامعات الفلس

 في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم؟

( بين أداء أفراد عينة Analysis Of varianceلإلجابة على السؤال تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار )       

لواقع استخدام تكنولوجيا التعليم وواقع نوعية أداء أعضاء هيئة  الدراسة لدرجة ممارسة الجامعات الفلسطينية

 ( يبين نتائج ذلك.21التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم والجدول )
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( الختبار أثر املتغير املستقل Simple Regression Analysis( نتائج تحليل الانحدار البسيط )21جدول رقم )

يا التعليم( في )واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من )واقع استخدام تكنولوج

 وجهة نظرهم(.

 املتغير املستقل B الخطأ املعياري  Beta املحسوبة tقيمة  tمستوى داللة 

 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم 1.741 1.154 1.658 *18.67 1.111

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)

 ذا داللة إحصائية للمتغير )واقع استخدام 21تشير املعطيات إلاحصائية في الجدول رقم )
ً
( إلى أن هناك أثرا

تكنولوجيا التعليم(، في املتغير )واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم(، 

 إلى أن قيمة )
ً
( وهي دالة إحصائيا عند  = 0.000(، ومستوى الداللة )18.67ة )( املحسوبة البالغtوذلك استنادا

 ( α≤0.05مستوى داللة )

 مناقشة النتائج

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال ألاول الذي نصه: ما واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في ظل أزمة كورونا من 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

ة الهيئة التدريسيدام تكنولوجيا التعليم في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر أعضاء دلت النتائج أن واقع استخ

(، حيث يتخذ COVID-19بدرجة متوسطة. وقد يعزى السبب في ذلك إلى تزايد املخاوف حول فيروس كورونا املستجد )

م إلى الانتقال عملية في للمساعدة الجامعات، العديد من قادة التعليم القرار الصعب بغلق
ُّ
 بحفأص ُبعد، عن التعل

  بعد عن التعلم
ً
  أمرا

ً
  وص،الخص وجه على وفلسطين العموم وجه على أجمع العالم بها يمر التي الظروف تقتضيه ملحا

وبالرغم من أن فلسطين في مقدمة الدول العربية التي تبنت إدخال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في نظامها 

التعليم العالي بتنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات لتطبيق التعلم عن بعد في الجامعات التعليمي، كما قامت وزارة 

 الفلسطينية بهدف تطوير وتحسين عمليتي التعليم والتعلم.

وتعزى النتيجة إلى أهمية توفر أجهزة حواسيب حديثة، وخطوط اتصال بالشبكة العنكبوتية في الجامعات 

ات التكنولوجية في لتحسين العملية التعليمية، وإن توفر خطوط اتصال بالشبكة الفلسطينية، ومواكبة التطور 

ل على أعضاء هيئة التدريس   توفر ألاجهزة والشبكة العنكبوتية َسهَّ
ً
ل الاطالع على ما هو جديد وأيضا العنكبوتية َسهَّ

ة، تصل بالشبكة العنكبوتيعمل نشرات إلكترونية تهم العملية التدريسية وامللصقات وأنه لدى كل شخص هاتف م

 تساعد تكنولوجيا املعلومات في التواصل عن طريق مواقع 
ً
وهذا بدوره أدى إلى توفير في الوقت والجهد الكلفة، وأيضا

ن face book, twitterالتواصل الاجتماعي ) َحسُّ
َ
(، واملنتديات إلالكترونية، ومواقع اليوتيوب للوصول إلى أفالم تعليمية ت

عدِّ هذه البرامج من البرامج ألاساسية التي يجب على عضو هيئة التدريس أن يتقنها، وذلك ليتمكن العملية الت
ُ
عليمية وت

 من الاستفادة منها في كتابة أسئلة امتحاناته، وتحضير ملخصاته ودروسه، وإعداد العروض التقديمية لبعض الدروس.
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( والتي أشارت نتائجها إلى أن مستوى توظيف Merc, 2015والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )

، كما التقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
ً
املعلمين لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم كان متوسطا

(Oluyemisi, 2015 في ألاجهزة التكنولوجية، وأن ممارسة املعلمين التعليمية 
ً
( والتي أشارت نتائجها إلى أن هناك نقصا

 كن على مستوى مرض.لم ت

( التي أشارت نتائجها إلى أن درجة 2113كما التقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )أبو يحيى، 

، كما التقت 
ً
استخدام هؤالء املعلمين كانت متوسطة للتكنولوجيا املساندة في التعليم وكان مستوى اتجاهاتهم متوسطا

نتائجها إلى أن درجة ممارسة املدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا املعلومات  ( والتي أشارت2117مع دراسة )الكليش، 

والاتصاالت من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة، كما تطابق نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )الجنابي، 

،( التي توصلت إلى أن استخدام مدرس ي املرحلة املتوسطة لتكنولوجيا التعليم من و 2117
ً
 جهة مديرهم كان متوسطا

( والتي توصلت إلى أن مستوى توظيف 2115واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة الكليش ي )أبو ربيع، 

 
ً
 .املعلمين لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم كان متوسطا

ئة التدريس في الجامعات مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: ما واقع نوعية أداء أعضاء هي

 الفلسطينية من وجهة نظرهم؟

دلت النتائج على أن واقع نوعية أداء  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم كان 

ند عتقديره مرتفع وقد يعزى ذلك إلى حرص كل عضو هيئة تدريس في الجامعات الفلسطينية على بذل أقص ى طاقاته 

 يستخدم طريقة الحوار 11، فيقوم بالتنويع في طرق تدريسه في ظل جائحة "كوفيد ار املناطة إليهقيامه باألدو 
ً
"، فمثال

واملناقشة وطرق أخرى، وربما يعود سبب الارتفاع إلى أن عينة الدراسة تكونت من أعضاء الهيئة التدريسية، وأن كل 

 إلى تطبيق الطرق الحديثة في 
ً
التعليم وبذل أقص ى ما عنده في تطبيق أحدث ما توصل عضو هيئة تدريس يسعى جاهدا

 
ً
له العلم وهو في صميم عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتأكيد كل عضو هيئة تدريس على أن يقدم عرضا

 للمساق الذي يقدمه للطلبة قبل البدء بالتدريس حتى يكون لكل طالب صورة ذهنية مسبقة عن املفاهيم التي 
ً
عاما

طرق لها املساق حيث يقوم كل مدرس بتوزيع خطة للمساق في أول محاضرة، وحرص أعضاء هيئة التدريس سوف يت

ز على إثارة دافعية الطلبة 
ِّ
في الجامعات الفلسطينية في تدريسهم، على تطبيق أحدث الطرق وأساليب التدريس والتي ترك

حوار واملناقشة ، والعصف الذهني والتعلم التعاوني. للتعلم، وتفاعلهم الايجابي مع املدرس، ومن هذه الطرق طريقة ال

وقد يعزى ذلك إلى حرص أعضاء هيئة التدريس على مواكبة املستجدات في مجاالت تخصصهم للمحافظة على ألانشطة 

البحثية التي تخدم املجتمع املحلي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واطالعهم على التطورات في البيئة الخارجية وأساليب 

لعمل الرائدة للوصول إلى درجة عالية من الفاعلية باعتبارهم يشكلون أهم مدخالت النظام التعليمي الجامعي، وبناًء ا

على مستويات أدائهم يتقرر الكثير من مخرجات التعليم. والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )موافي، 

ورات أعضاء هيئة ال2116 تدريس في الجامعات ألاردنية الخاصة ملستوى أداء عضو هيئة ( التي توصلت إلى أن تصِّ

 .التدريس جاء بدرجة مرتفعة
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 :مناقشة النتائج املتعلقة في السؤال الثالث الذي نصه

نحو واقع استخدام تكنولوجيا التعليم  a)>(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو عند مستوى الداللة 

 تريس تعزى ملتغيرات )الجنس والجامعة والكلية والرتبة والخبرة(؟من وجهة نظر أعضاء هيئة ال

واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 من ا
ً
ذكور لللجنس وكانت الفروق لصالح إلاناث، ويعزى ذلك إلى طبيعة ألانثى السيكولوجية، حيث أنهن أكثر انضباطا

 إلى عوامل اجتماعية 
ً
 في تطبيق القوانين، وقد يعود ذلك أيضا

ً
في حضور املحاضرات وورش العمل التدريبية وأكثر التزاما

والاهتمام والحرص بصورة أكثر على الاستقرار الوظيفي والابتعاد قدر إلامكان عن صراعات العمل، وكذلك يوجد لدى 

جهزة التكنولوجية،  كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلاناث مرونة أكثر في التعامل مع ألا 

( في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغير α≤0.05عند مستوى الداللة )

لكليات بغض النظر عن الكلية. وقد يعزى ذلك إلى حرص الجامعات على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في جميع ا

ن من توظيف تكنولوجيا التعليم  إلالكترونيالتخصص في تقديم العديد من الدورات لهم منها التعلم  وهذا قد يحسِّ

( في واقع استخدام α≤0.05في الجامعات. كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

عضاء هيئة التدريس تعزى ملتغير الرتبة وكانت الفروق بين أعضاء هيئة التدريس تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أ

من رتبة أستاذ وبين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد ولصالح أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد 

 ذ مشارك ولصالح أعضاءوكانت بين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ وبين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستا

( في واقع α≤0.05هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغير الجامعة وكانت الفروق بين أعضاء هيئة 

ملفتوحة من جهة وبين أعضاء هيئة التدريس في جامعتي النجاح الوطنية وفلسطين التدريس في الجامعة جامعة القدس ا

التقنية )خضوري( ولصالح أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس املفتوحة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

رة ريس تعزى ملتغير الخب( في واقع استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدα≤0.05مستوى الداللة )

( وبين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة 11 – 5وكانت الفروق بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )من 

(، وكانت بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي 11 – 5( ولصالح أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )من 11)أكثر من 

( ولصالح أعضاء هيئة التدريس 11ضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )أكثر من سنوات( وبين أع 5الخبرة )أقل من 

سنوات(. بمعنى أنه كلما زادت خبرة عضو هيئة التدريس فإن توظيفه للمهارات ألاساسية  5من ذوي الخبرة )أقل من 

جع املهارات، التي تش لتكنولوجيا التعليم تزداد، فالخبرة تزيد من وعي أعضاء هيئة التدريس ألهمية استخدام هذه

وزارة التعليم العالي في الاشتراك في الدورات املجانية التي تقدمها ألعضاء هيئة التدريس دون النظر إلى خبراتهم في قيادة 

( حيث أن الكثير من الجامعات تشترط الحصول على هذه Intel( ودورة التعليم للمستقبل )ICDLالحاسوب مثل دورة )

ومن هنا، نستطيع القول إنه ال يكفي أن يكون عضو هيئة التدريس  .ية إلى رتبة أكاديمية أعلىالدورات شرط الترق

 على 
ً
 لبرامج وتطبيقات تكنولوجيا التعليم فقط، بل يجب أن يمتلك املهارات والكفايات الالزمة ليكون قادرا

ً
ممارسا

 توظيف هذه البرامج والتطبيقات في أغراض التدريس.
 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 169 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

املتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مناقشة النتائج 

(2.23  نحو )  واقع نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيرات )الجنس، والجامعة، والكلية، والرتبة

 والخبرة(؟

اء أعضاء هيئة التدريس من وجهة دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع نوعية أد

نظرهم تعزى للجنس. دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء أعضاء هيئة التدريس تعزى 

ملتغيرات)الجنس، الكلية( وقد يعزى ذلك إلى أن املهام التي يقوم بها عضو هيئة التدريس هي نفسها للذكور وإلاناث مثل 

، التفاعل مع الطلبة، العالمات والامتحانات، البحث الجامعي، خدمة املجتمع، فهم يطمحون التدريس واملحاضرات

لتحسين تحصيلهم ألاكاديمي بغض النظر عن الجنس ويخضعون لنفس ألانظمة والقوانين، وحرص العديد من 

ضو هام التي يقوم بها عالجامعات على نشر فكرة العمل بروح الفريق بين أعضاء هيئة التدريس في كل قسم كما أن امل

 هيئة التدريس واحدة بصرف النظر عن التخصص.

( في واقع نوعية أداء أعضاء α≤0.05ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

بين أعضاء و هيئة التدريس من وجهة نظرهم تعزى ملتغير الرتبة وكانت الفروق بين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ 

هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد ولصالح أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ وكانت بين أعضاء هيئة التدريس 

من رتبة أستاذ مساعد وبين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك ولصالح أعضاء هيئة التدريس من رتبة 

 أستاذ مشارك. 

( في واقع نوعية أداء α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كما دلت النتائج على وجود فروق ذ

أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم تعزى ملتغير الخبرة وإن الفروق في جميع مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس 

لخبرة )أكثر سنوات( وبين أعضاء هيئة التدريس من ذوي ا 5كانت بين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )أقل من 

(. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة 11( ولصالح أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة )أكثر من 11من 

نوا  التدريس يكونوا في بداية تعيينهم وبالتالي يكونوا نشيطين في أدائهم الوظيفي حتى يثبتوا وجودهم في ألاقسام التي تعيِّ

 ما يحتاجون إلى إ
ً
شراكهم في برامج تدريبية لتعزيز قدرتهم على الانجاز ألاكاديمي من خالل توظيف املعرفة فيها وغالبا

 واطالعهم على كل ما هو جديد في عملهم ألاكاديمي.

( في واقع نوعية أداء أعضاء α≤0.05ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

إن الفروق كانت بين جامعة القدس املفتوحة وبين أعضاء هيئة ى ملتغير الجامعة و هيئة التدريس من وجهة نظرهم تعز 

التدريس في جامعة فلسطين التقنية )خضوري( ولصالح أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس املفتوحة، وكذلك 

ن جامعة فلسطي الوطنية وبين أعضاء هيئة التدريس في النجاحكانت الفروق بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

التقنية )خضوري( ولصالح أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية. وقد يعزى ذلك إلى أن الجهود املبذولة 

رفة واملع إلالكترونيمن قبل إدارة الجامعات الفلسطينية في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التعلم 

 في خدمة العملية التعليمية والتكنولوجيا كبيرة، حيث يوجد فرق مخت
ً
صة في مركز الحاسوب طورت أنظمة متقدمة جدا

 مما جعل أدائهم أفضل.
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مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس الذي نصه: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(2.23  بين درجة ممارسة الجامعات الفلسطينية لواقع استخدام تكنولوج ) يا التعليم ونوعية أداء أعضاء

 هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم؟

 ذا داللة إحصائية للمتغير )واقع استخدام تكنولوجيا التعليم(، في املتغير )واقع دلت 
ً
النتائج على أن هناك أثرا

تفسر هذه النتيجة على أن استخدام نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم(، و 

زة على تحسين أداء  أعضاء هيئة التدريس، حيث  تكنولوجيا التعليم في الجامعات الفلسطينية من أحد ِ
املؤثرات املحفِّ

إنِّ توظيف تكنولوجيا التعليم ُيسهم في سيادة التفاعل والحوار بين ألافراد، ووجود  التعاون والانسجام بينهم وبين 

وإتاحة الفرصة للنمو والتطور وتحقيق الطموحات الفردية، وتسهيل طرق وأساليب العمل، بما يكفل الاستفادة إلادارة، 

 
ً
ر هذه النتيجة أيضا فسِّ

ُ
من الطاقات والقدرات الكامنة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ، كما ت

جون إلى إيجاد إجماع حول رؤية ورسالة املنظمة والقيم على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية يحتا

وألاهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فعند إيضاح رؤية ورسالة الجامعة ألعضاء هيئة التدريس، فأنهم بال شك سيشعرون 

 من انتظار ألاوامر والتوجيهات.
ً
 بامتالكهم القدرة على التصرف بحرية في عملهم بدال

استخدام تكنولوجيا التعليم بشكل ضوابط ومعايير واتجاهات تدفع أعضاء هيئة  وهذا يدل على أن توظيف

التدريس نحو الاهتمام بتحقيق أهدافهم والوصول إلى درجة عالية من ألاداء، حيث تدعم املعرفة إقامة عالقات 

ة كما توفر املعرف اجتماعية طيبة مع آلاخرين وتوجهه نحو التأثير فيهم وحفزهم لتحقيق أهدافه وأهداف املنظمة،

ألاساس الذي ينطلق منه عضو هيئة التدريس نحو البحث عن الحقائق واكتشافها، وألاسلوب املنطقي في التحليل 

 .تحقيق أهدافه على مستوى التنظيم والاستنباط وحل املشاكل مما يساعد على

 :توصيات الدراسة

 في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصوا باآلتي:

  املختبرات، بما يتالءم مع الوسائل املستخدمة خاصة الحاسب آلالي وإلانترنت والبرمجيات الخاصة بها.تجهيز 

  حث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية على توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التدريسية

 من خالل تقديم الحوافز املالية واملعنوية.

  إعداد برنامج شامل للجامعات يضمن إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس العالي ب التعليمقيام وزارة

 ولغيرهم، باستخدام الحاسوب وإلانترنت داخل الجامعات إلى أقص ى ما يمكن وبشكل مستمر.

  أن تتبنى مؤسسات التعليم العالي الجامعات الحكومية والخاصة تزويد أعضاء هيئة التدريس باليات وأدوات

يا التعليم من خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل والندوات املتخصصة لتذليل صعوبات ومعوقات ومفاهيم تكنولوج

 استخدامها.

  بل يجب أن يتعدى ذلك إلى إشراك أعضاء ،
ً
إن تدريب أعضاء هيئة التدريس على قيادة الحاسوب ليس كافيا

 ا في أغراض التدريس.هيئة التدريس في دورات متخصصة في توظيف تكنولوجيا التعليم واستخدامه

 دراسة مشابهة لهذه الدراسة تستخدم املالحظة للتعرف إلى مدى استخدام الحاسوب وإلانترنت  إجراء

 والوسائل التعليمية ألاخرى داخل املحاضرات.
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 :قائمة املراجع

 :العربية باللغة املراجع

خرون. ) (1
َ
تشار فيروس كورونا من وجهة نظر (. فاعلية التعليم إلالكتروني في ظل ان2121أبو شخيدم، سحر وا

 .831 -865، 21املدرسين في جامعة فلسطين التقنية خضوري. املجلة العربية للنشر العلمي، 

(. استخدام املعلمين للتكنولوجيا املساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم 2113أبو يحيى، فراس. ) (2

غير منشورة(، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية،  وعالقته في باتجاهاتهم في ألاردن، )رسالة ماجستير 

 ألاردن.

( عالقة إلاشراف إلاداري بكفاءة أداء العاملين: دراسة تطبيقية على املستشفيات 2118الحسيني، أحمد. ) (8

 .، الرياض، املكتبة ألامنية، جامعة نايف للعلوم ألامنية1العسكرية بالرياض، ط

 (. دار البداية للنشر والتوزيع.1(. الوسائط املتعددة في إلاعالم والتعليم )ط2113افظ. )سالمة، عبد الح (4

 .(. دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع5(. التكنولوجيا التعليمية )ط.2111عبابنه، صالح. ) (5

لكويت (. درجة استخدام التقنيات التربوية الحديثة في مدارس دولة ا2113العنزي مريم، سعادة، جودت. ) (6

وصعوبات استخدامها في عملية التدريس من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في ضوء الاتجاهات التربوية املعاصرة، 

 .211-138(، 2)8الجمعية ألاردنية للعلوم التربوية، املجلة التربوية ألاردنية، 

سالمية للمرحلة املتوسطة (. درجة استخدام التقنيات التعليمية تي تدريس التربية إلا 2113العنزي، طالل. ) (7

 من وجهة نظر املعلمين في دولة الكويت، )رسـالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، ألاردن.

(. درجة استخدام معلمي الصفوف ألاساسية الثالثة ألاولى في محافظة عجلون 2117القضاة، اميمة. ) (3

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة جرش، ألاردنلتكنولوجيا التعليم ومعوقات استخدامها من وجهة نظرهم 

(. درجة ممارسة املدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وعالقتها 2117الكليش، كريمة. ) (1

بمستوى إلابداع إلاداري من وجهة نظر املعلمين بمنطقة الجبل الغربي الليبية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة 

 الشرق الاوسط، عمان، ألاردن.

الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس  صية والتنظيمية في تحسين ألاداء(. أثر القيم الشخ2117موافي، رائده ) (11

 في الجامعات ألاردنية الخاصة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤتة، ألاردن.

:ألاجنبية باللغة املراجع  

(. موقع جمعية الهالل ألاحمر الفلسطيني، ما هو فيروس "الكورونا" 1212)الهالل ألاحمر الفلسطيني،  (11

املستجد؟ 

www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=25732&parentid=23703&catid=10&langid=2 
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 -ميدانية دراسة- الاجتماعي التواصل مواقع ظل في للشباب إلاسالمية القيم

Islamic values of youth in light of social media - a field study 
 الجزائر /برج بوعريريج-جامعة محمد البشير إلابراهيمي/حميدان د. سلمى

Dr. Salma Hamidane/ University of Mohamed El Bachir El Ibrahimi bba/ Algeria 

 الجزائر/برج بوعريريج–جامعة محمد البشير إلابراهيمي  /بوفجي رمزي  أ.

Remzi Boufedji/ University of Mohamed El Bachir El Ibrahimi bba/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة:

 منهج يهاف واعتمدنا الجزائري، للشباب إلاسالمية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 املواقع لهذه املستخدم ئري الجزا الشباب من مفردة 31 من متكونة عينة اختيار تم وقد الدراسة، أهداف يالئم الذي الوصفي التحليل

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت وإناثا، ذكورا

  الدينية.توصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي على القيم 

 جتمعامل في والتعاون  التضامن قيم تنمية في تسهم املواقع هذه أن يرون املبحوثين أغلب أن الدراسة وضحت. 

 والقيم الثقافات مختلف تبني في تسهم املواقع هذه أن على تؤكد %87.81 بمقدار ألاكبر النسبة أن إلى الدراسة أشارت 

 .دخيلةال الثقافات أمام للوقوف وتفعيلها إلاسالمية بالثقافة تمسكهم في تسهم الفضاءات هذه أن %88.12 نسبة ترى  حين في والعادات،

 .الجزائري  الشباب إلاسالمية، القيم الاجتماعي، التواصل مواقع :املفتاحية الكلمات 

Abstract : 

   This study aims to identify the impact of social networking sites on the Islamic values of Algerian youth, and we 

adopted the descriptive analysis method that suits the objectives of the study: 

 The study concluded that social networking sites have a positive impact on religious values.- 

 -The study indicated that most of the respondents believe that these sites contribute to the development of the 

values of solidarity and cooperation in society. 

 The study indicated that the largest percentage of 37.39% confirms that these sites contribute to the adoption of 

different cultures, values and customs, while 33.12% believe that these spaces contribute to their adherence to Islamic 

culture and activate it to stand in front of foreign cultures. 

keywords: Social Media, Islamic values, Algerian youth . 

 :إشكالية الدراسة

 والتأثر يرللتأث فرصا ملستخدميه وأتاح جديدة آفاق إلى إلاعالم نقل فتحا الاجتماعي التواصل شبكات ظهور  وفر

 فئة لىع كبير بشكل تأثيرها تباشر باتت املواقع هذه أن فيه شك ال ومما قيود، أو رقابة ون د الحدود عبر والانتقال

 الراهن صرالع في الفئة هذه تعيشها التي القيمي الضياع حالة القلق تثير التي والتناقض الخطر مظاهر ومن الشباب،

 لفخ وانسياق وقيمها وهويتها لحضاريةا لثوابتها تحديات من حاضرها في تعيشه وما مشرق  ماض من تعرفه ما بين

 .العاملية الثقافة معطيات



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 174 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 على ليج بشكل أثرت التي الشبكات بهذه ولعه ظل في  لثوابته فقدان و انهزام من شبابنا يشهده ملا ونظرا 

 يدالجد الوافد هذا تأثير مدى ملعرفة الجزائري  الشباب من لعينة امليدانية الدراسة هذه جاءت القيمي النسق مجمل

 تصرفستق إلاسالمية القيم لتنوع ونظرا فخه، في السقوط من الاحتماء على قدرتهم ومدى لديهم القيم إقصاء على

 لتساؤل ا في الدراسة هذه إشكالية وتتلخص  والثقافية، والاجتماعية الدينية القيم هي أنواع ثالثة على الدراسة هذه

  ري؟الجزائ للشباب إلاسالمية القيم على الاجتماعي التواصل شبكات تأثير مظاهر تكمن فيم: آلاتي الرئيس ي

 :آلاتية الفرعية التساؤالت السؤال هذا عن وينبثق

 الاجتماعي؟ التواصل ملواقع الجزائري  الشباب استخدام وأنماط عادات هي ما 

 جزائري؟ال الشباب لدى الدينية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تحدثها التي التأثيرات هي ما 

 الجزائري؟ الشباب لدى الاجتماعية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تحدثها التي التأثيرات هي ما 

 الجزائري؟ الشباب لدى الثقافية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير ما 

  :الدراسة منهج

 .وتحليلها وتفسيرها وضوعامل عن البيانات لتوفير املناسب الوصفي املنهج على الدراسة هذه تعتمد

 :وعينتها الدراسة مجتمع

 معدده لكثرة ونظرا الاجتماعي، التواصل ملواقع املستخدم الجزائري  الشباب في الدراسة مجتمع حصر تم 

 كعينة الشباب فئة اختيار وتم الجنسين، من مفردة 31 اخترنا وقد منهم، مجموعة على الاقتصار تم حصرهم وصعوبة

 :ةآلاتي لألسباب

 الجزائري  املجتمع في ألاكثر الشريحة تمثل الفئة هذه ألن. 

 واستخدامها. املواقع هذه في للمشاركة يدفعهم منهم كبيرة شريحة مستوى  وألن 

 غيرها من أكثر التكنولوجية املهارات استخدام تمتلك الفئة هذه ألن. 

 :إلاحصائية املعالجة

 .إلاحصائية للمعالجة لدراسةا هذه في املئوية والنسب التكرار استخدام تم 

 :الدراسةمصطلحات 

 أو انالاستحس حيث من املعنوية أو املادية سواء ألاشياء على املرء يصدرها التي ألاحكام هي: إلاسالمية القيم (8

 الحص فيه ما لىإ إليه واملذعنين به املؤمنين إلاسالم بها ويوجه إلاسالمي، التشريع مصادر من يستقيها والتي الاستهجان،

 .وأحوالهم أمرهم

 الشباب من مجموعة هم وإجرائيا سنة، 81و 13 بين أعمارهم تتراوح الذين ألاشخاص أولئك هم: الشباب (2

 .الجزائر لدولة الجغرافي النطاق ضمن يعيشون  الذين ،(سنة 83 إلى 13) من العمرية الفئات ضمن الجزائري 

 همب خاصة صفحات إنشاء لألفراد تتيح لكترونيةالا الشبكات من منظومة هي: الاجتماعي التواصل مواقع (8

 هتماماتالا  يشاركونهم أعضاء مع واملعلومات ألافكار وتبادل بالتواصل لهم وتسمح شخصيتهم عن ملحة فيها يقدمون 

 .اجتماعية عالقات تكوين بغرض نفسها وامليوالت
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 :آلاتية املحددات على الدراسة هذه تقتصر :الدراسة محددات

 .2121ديسمبر شهر في الاجتماعي، التواصل ملواقع املستخدم الجزائري  الشباب من عينة دراسة

 .كترونيةالا ستبيانالا  استمارة هيالدراسة:  أداة

 :للدراسة النظري  إلاطار

 :يلي ما إلاسالمية القيم تعريفات أبرز  من: إلاسالمية القيم مفهوم: أوال

 جماعة،وال الفرد لسلوك واملعايير والضوابط والوسائل تشريعاتوال واملعتقدات والغايات املثل مجموعة هي"    

 هنفس ومع وجل عز هللا مع وتفصيال إجماال وتوجهه إلانسان عالقة تحدد التي هي القيم وهذه وجل عز هللا مصدرها

  ـ( 17 .ص ،ه1416 :القيني) وسائلو  غايات القيم هذه وتتضمن الكون  ومع

 وبنفسه باهلل إلانسان عالقة تحدد التي الضوابط من مجموعة القيم أنِّ  يتضح التعريف هذا خالل ومن   

 .وبالكون 

فها ها" آخر: وعرِّ  وأ الاستحسان حيث من املعنوية أو املادية سواء ألاشياء على املرء يصدرها التي ألاحكام بأنِّ

 صالح فيه ما لىإ إليه واملذعنين به املؤمنين إلاسالم بها ويوجه إلاسالمي التشريع مصادر من يستقيها لتياو  الاستهجان،

  .(31 ص ه، 1414 :املحيا").وأحوالهمأمرهم 

 .ميإلاسال  التشريع مصادر إلى استنادا ألاشياء على الحكم عن عبارة القيم أن يتبين التعريف هذا خالل ومن 

ها: " كيحل الوهاب عبد ويعرفها  يتعرض نأ لبشر يمكن ال لتيوا الدين قبل من املحددة بالجوانب تتعلق التي تلك بأنِّ

 باملعروف ألمركا إلالهية، والنواهي وألاوامر والعبادات إلايمانية املعايير مثل إلاضافة أو الحذف أو التبديل أو بالتغيير لها

  .(51ص ،1112 :كيحل)" ذلك والفحش ونحو الكذب عن والنهي

 ها: عزي  الرحمان عبد ويعرفها "  الدين القيم مصدر ويكون  املعنوية، املنزلة إلى بالفرد يرتفع ما كل"  بأنِّ

 (15.ص ،2118:)عزي 

 يماف إجمالها ويمكن إلاسالمية العقيدة من إلاسالمية القيم خصائص تنبثق :إلاسالمية القيم خصائص (8

 :يلي

 ْد  تعالى:﴿ هللا قال املطهرة، والسنة الكتاب من مستمدة إلاسالمية قيمنا أن ذلك: املصدر ربانية
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 الروحيو  املادي الجانب بين التوازن  وتحقق إلانسانية للفطرة تستجيب إلاسالمية القيم أن يوتعن: الواقعية، 

ث إلانسان، حياة في وامللموس املحسوس الواقع مع تتعامل فهي وآلاخرة الدنيا وبين واملجتمعي، والفردي ِ
 بمجريات هفتحدِّ

 اعيةمر  طاقته، قدر على منه وتطلب تعامله بل هات،واملتا الخيال عالم إلى به تذهب وال الدنيا، حياته في ألاحداث

 إلرادة خاضعا القيم تستهدفه الذي النشاط يكون  بأن ارتبطت الكريم القرآن في والواقعية وضعفه وغرائزه حاجاته

اَك  ِفيَما َواْبَتِغ  ﴿: وجل عز هللا يقول  ( 33ص ،1132 :دراز) امللموسة الحياة واقع في متاحا و إلانسان،
َ
هُ ال آت

َّ
اَر  ل  الدَّ
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َ
ِخَرة

ْ
  آلا

َ
نَس  َوال

َ
ِصيَبَك  ت

َ
َيا ِمَن  ن

ْ
ن ْحِسن الدُّ

َ
َما َوأ

َ
ْحَسَن  ك

َ
هُ  أ

َّ
ْيَك  الل

َ
  ِإل

َ
ْبِغ  َوال

َ
َفَسادَ  ت

ْ
ْرِض  ِفي ال

َ ْ
هَ  ِإنَّ  ألا

َّ
  الل

َ
ْفِس  ُيِحبُّ  ال

ُ ْ
 ِديَن امل

 .(77: آلاية القصص، سورة)﴾

  كان ءسوا بغيره، املتعلقة أو بنفسه الخاصة إلانسان لأفعا إلاسالمية القيم تشمل حيث :والعموم الشمول 

 أو الاقتصادي أو الاجتماعي املجال في ذلك كان سواء و كافرا، أو مسلما كان وسواء دولة، أو جماعة أو فردا

ا :﴿تعالى هللا قال .السياس ي نَّ  َوِإمَّ
َ
اف

َ
خ

َ
ْوٍم  ِمن ت

َ
  ق

ً
ة

َ
  ِخَيان

ْ
ٱنِبذ

َ
ْيِهْم  ف

َ
ىٰ  ِإل

َ
هَ  ِإنَّ  َسَواء َعل

َّ
  ٱلل

َ
ِئِنيَن﴾)سورة ُيِحبُّ  ال

ٰ
ـ
َ
 نفال،ألا  ٱلخ

 .(53: آلاية

 فال والغايات، الوسائل في مطلوب إلاسالمية القيم بمنظومة الالتزام أن حيث :والغايات الوسائل في لزومها 

 .العكس وال املذمومة، بالوسيلة الشريفة الغاية إلى الوصول  يجوز 

 يف واعتدال توازن  بل جنوح، وال غلوَّ  فال والاعتدال، بالوسطية سالميةإلا  القيم تمتاز: والاعتدال التوسط 

ِلَك  :﴿تعالى هللا قال والدنيوية، الدينية ألامور  كل
ٰ
ذ

َ
ْم  َوك

ُ
ك
ٰ
َنـ
ْ
  َجَعل

ً
ة مَّ

ُ
ا ﴾) أ

ً
 .(148: آلاية البقرة، سورةَوَسط

 خدمتو  متماسكة فهي بينها، الفصل يمكن وال البعض ببعضها ترتبط إلاسالم في القيم أن حيث: الاتساق 

 .بعضها

 كان حال يأ وعلى ومكان زمان كل في وتمثلها بها الالتزام لتطبيق صالحة إلاسالمية فالقيم: ملرونةاو  الثبات 

 .إلانسان

 هللا لىص محمد وخاتمها كافة والرسل ألانبياء رسالة تضمنتها إلاسالمية القيم أن حيث: وإلانسانية العاملية 

م منها ينهلون  والشعوب ألامم رلسائ فهي وسلم، عليه ل سلوكاتهم فُتقوِّ  َوَما ى:﴿تعال هللا يقول  اتجاهاتهم، من وتعدِّ

 
ْ
ْرَسل

َ
 إِ  َناَك أ

َ
  ال

ً
ة

َ
اف

َ
 .(23: آلاية سبأ، سورةوِذيًرا ﴾) يًراَبِش  اِس لنَّ لِ  ك

 إلاسالمية: القيم مصادر (2

 فهو مية،إلاسال  للقيم ألاصيل املنبع و إلاسالمي للتشريع ألاول  املصدر الكريم القرآن يعتبر: الكريم القرآن 

 اميةالس وألاخالق القيم أن إلى إلانسان يوجه الكريم والقرآن وغيرها، والعملية والخلقية العقدية القيم ينظم الذي

 دنياوال الدين أمر في الناس إليه يحتاج مما شيئا وجل عز هللا يترك ولم بالجنة الفوز  يستحقون  تجعلهم التي هي

زَّ  َو  ﴿:: وجل عز هللا يقول  بينه إال وإجماال تفصيال
َ
 ن

ْ
 عَ  انَ ل

َ
  َك يْ ل

ْ
 يَ بْ تِ  اَب تَ ِك ال

ً
 لِ  انا

ُ
ِ ك

  لِّ
َ

 َم ْح رَ  َو  ىًد ُه  َو  ٍء يْ ش 
ً
 بُ  َو  ة

ْ
 لِ  ى رَ ش

ْ
 ﴾يَن مِ لِ ْس ُم ل

-25: ص ،2118 الصمدي: )يلي ما خالل من الكريم القرآن في إلاسالمية القيم بنية وتتحدد (31 آلاية النحل، سورة) 

27) 

 تتحدد أن ويمكن وملحيط والناس خالقه مع إلانسان تعامل في التوازن  تخلق التي وهي: الكبرى  القيم تحديد 

 :في القيم هذه

 وتفاصيلها جزئياتها بكل هلل العبودية قيم منها تتفرع التي الكبرى  القيمة وهي :التوحيد قيمة. 

  بين امةالع العالقات تنظيم قيم عنها وتتفرع انإلانس أخيه مع إلانسان تعامل تحكم التي وهي :الحكمة قيمة 

 . الناس

  ومحيطه بيئته مع إلانسان تعامل قيم عنها تتفرع التي وهي: التسخير قيمة. 
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 هللا يقول  أجلها من املضحين و لها الناشرين و القيم لهذه الحاملين و العلماء من ورثتهم و الرسل تكريم 

َك  ﴿: تعالى
ْ
ُسُل  ِتل نَ  الرُّ

ْ
ل ضَّ

َ
ى َبْعَضُهْم  اف

َ
َم  َمْن  ِمْنُهْم  َبْعٍض  َعل

ًّ
ل
َ
َع  َو  هللاُ  ك

َ
ْيَنا َو  َدَرَجاٍت  َبْعَضُهْم  َرف

َ
ت
َ
ى آ َناِت  َم َمْريَ  اْبَن  ِعيس َ ِ

 الَبيِّ

اهُ  َو 
َ
ْدن يَّ

َ
 .(258 آلاية البقرة، سورة) الُقُدِس﴾ ِبُروِح  أ

 ةوسيل ولكن القيم، تبليغ يةعمل في قبطان والرسول  الرسالة إن: الخطاب وفصل الحكمة أساليب بناء 

 النظر يوف لسانا، منه أفصح ألنه هارون بأخيه يؤازره أن ربه من موس ى طلب لذلك ربانية، موهبة طريقته و التبليغ

ُمُهُم  َو  تعالى:﴿ قال متالزمة قيم هي إذ وتزكية حكمة تشفعه ال علم في خير ال القرآني ِ
ِّ
ِكَتاَب  ُيَعل

ْ
  َو  ال

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
ِ  َو  ال

ِّ
َزك  يهم﴾ُُ

 .(121: آلاية البقرة، سورة)

 أن ذلك يروتفس املجتمع، في وتمثلها النفس في إلاسالمية القيم تحقق مدى ملعرفة: التقويم معايير تحديد 

 لتقويما ضرورة إلى إلانسان تنبه القرآن في والعقاب الثواب وألفاظ الخليقة خلق من الغاية التقويم جعل وجل عز هللا

ْد  ﴿:تعالى قال الذاتي
َ
َح  ق

َ
ل
ْ
ف
َ
اَها َمْن  أ

َّ
 وَ  َزك

َ
اَب  ْد ق

َ
اَها  َمْن  خ  .(11-11 آلاية الشمس، )سورة﴾َدسَّ

 والقيم خالقألا  تستقى ومنها ،إلاسالمي التشريع مصادر من الثاني املصدر النبوية السنة تعتبر: النبوية السنة 

 جراءاتإلا  وسلم عليه هللا صلى النبي وضع وقد وتقرير، وفعل قول  من وسلم عليه هللا صلى النبي عن صدر ما خالل من

 (23-27: ص ،2118 الصمدي): يلي فيما ذلك تشخيص ويمكن املسلمين واقع في للقيم التطبيقية

 سالميةإلا  القيم تعليم في العمل و القول  بين يزاوج وسلم عليه هللا صلى النبي كان حيث: والقدوة السلوك 

  ﴿:وجل عز هللا يقول 
َ
ق

َ
  ْد ل

َ
  اَن ك

ُ
ك

َ
ْس  هللاِ  وِل ُس رَ  يفِ  ْم ل

ُ
 أ

ٌ
 َس َح  َوة

ٌ
  َنة

َ
  ْن مِل

َ
َيومَ  َو  هللاَ  وُج رْ يَ  اَن ك

ْ
ِخ  ال

َ
َر  َو  َر آلا

َ
ك

َ
ثِ  هللاَ  ذ

َ
 سورة )﴾ايرً ك

 .(21 آلاية ألاحزاب،

 النبي أن كيف تبيني تربوية بعين النبوية السيرة إلى فبالنظر: القيم تعليم في التواصل وتقنيات ألاساليب بناء 

 السخط عن راتعبي وجهه بمالمح التعبير استخدم حيث متكامل، بشكل التواصل تقنيات بين جمع وسلم هعلي هللا صلى

اَن وَ " : الحديث راوي  يقول  الزور شهادة حديثه في كما وخطورته ألامر أهمية لتبيان جلسته هيئة من وغير والرض ى،
َ
 ك

ِكًئا مَّ  ُمتَّ
ُ
َس، ث

َ
اَل  َجل

َ
  َوق

َ
ال

َ
َهاَدة أ

َ
ورِ  َوش ى ِمَراًرا الزُّ َنا َحتَّ

ْ
ل
ُ
ْيَتهُ  ق

َ
َت  ل

َ
 .(املعاندينو  املرتدين استبانة كتاب في البخاري  رواه" )َسك

 صدرام ويعد الشرعية ألاحكام على وسلم عليه هللا صلى النبي وفاة بعد ألامة مجتهدي اتفاق ويعني: إلاجماع 

 " : الشريف ثالحدي في وسلم عليه هللا صلى النبي يقول  إلاسالم في القيم مصادر من
َ

َزاُل  ال
َ
  ت

ٌ
اِئَفة

َ
ِتي ِمْن  ط مَّ

ُ
  أ

َ
 اِهِريَن ظ

ى
َ
ِ  َعل

َحقِّ
ْ
ال ال ُهْم  َُ مْ  َمْن  َيُضرُّ ُُ لَه

َ
ذ

َ
ى خ ُقومَ  َحتَّ

َ
  ت

ُ
اَعة  (وسلم عليه هللا صلى النبي تعليم باب في البخاري  أخرجه" )السَّ

 1168 الفرنشاوي ) اللغة مفه بمجرد نصه من تدرك ال شرعي حكم علة في آلخر محل مساواة ويعني: القياس، 

 . أيضا إلاسالمية القيم تستقى ومنه التشريع مصادر من مصدرهو و  ،(111: ص

 لقيما استقاء مصادر من مصدرا ويعتبر السليمة، العقول  وتقبلته النفوس في استقر ما به ويقصد :العرف 

 .إلاسالمية

 العلة في راكهماالشت فيها نص ال واقعة في حكم استنباط وهي :املرسلة املصلحة. 
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 على الاجتماعي التواصل شبكات  Armand Degenneو Michel Forsé يعرف: الاجتماعي التواصل مواقع مفهوم: ثانيا

 جميع نم خطابات من كبيرة كمية تولد الاجتماعية فالشبكات، والتبادل السياسية للتعبئة جديد لتنظيم شكل أنها

 .(Degenne 1995, p: 56)  مجازية طبيعة ذو منها والكثير ألانواع

 أفراد هاينشئ اجتماعية هويات لها التي الرقمية الاجتماعية الشبكة تلك أنها على مشري  مرس ي الباحث ويعرفها

 لصداقةا عالقات أو املهنية العالقات وتفعيل توسيع أجل من تنشأ الاجتماعي التفاعل نتيجة روابط لديهم منظمات أو

 .(166-141 .ص ،2112 :مشري )

 جمعل كبرى  شركات قبل من وبرمجتها إنشاؤها يتم خدمات أنها على أيضا الاجتماعي التواصل شبكات وتعرف

 عن والبحث صداقات تكوين عن وللبحث والاهتمامات، ألانشطة ومشاركة وألاصدقاء املستخدمين من عدد أكبر

 الخدمات هذه وتوفر، غيرها أو فكريةال الاشتراكات بإحدى معهم يتشاركون  آخرين أشخاص لدى وأنشطة اهتمامات

 فات،واملل وفيديو وصورة صوت من املتعددة الوسائط ومشاركة والخاص العام والتراسل الفورية املحادثة مثل ميزات

 http://computing dictionary.the). العالم بالد شتى من املستخدمين ماليين الخدمات هذه استقطبت وقد

+media(freedictionary.com/new. 

 الناس نم ألاصغر للمجموعات تسمح التي الرقمية البيئة في الاتصال في الجديدة الطرق  أنها على أيضا وتعرف 

 صوتهم إسماعب واملجموعات لألفراد تسمح بيئة وهي واملعلومات، املنافع وتبادل إلانترنت على والتجمع الالتقاء بإمكانية

 ). :computing dictionary.the (freedictionary.com/new+mediahttp//(أجمع العالم إلى مجتمعاتهم وصوت

ة الشبكات من منظومة" أَنها على: الاجتماعي التواصل مواقع وتعرف   بإنشاء يهاف للمشترك تسمح التي إلالكترونيِّ

 سهانف اياتوالهو  الاهتمامات لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام طريق عن ربطه ثم ومن به، خاص موقع

 .(28 .ص ،2118 :راض ي)

 ا إلانترنت شبكة على املواقع وأوسع أكثر من الشبكات هذه أن نستخلص السابقة التعريفات خالل منو
ً
 نتشارا

،
ً
 بادلوت التواصل من تمكنهم حيث لها، املستخدمين والجماعات ألافراد بين التواصل خاصية لتقديمها واستمرارا

 . وغيرها الفيديو وأفالم والصور  وامللفات اتواملعلوم وآلاراء ألافكار

 :الاجتماعي التواصل شبكات نشأة

 ميزات جمع املوقع حاول  إذ   Six Degrees اسم تحت 1113 عام الاجتماعي للتواصل موقع أول  إطالق تم لقد

 نفسه روج وقد قاء،لألصد قوائم تكوين أو الشخصية ملفاتهم بناء لألفراد تتيح ال التي الانترنت مواقع من مجموعة

 لم نهأ إال املستخدمين من املاليين جمع آلاخرين، إلى الرسائل وإرسال والتواصل الاتصال على الناس ملساعدة كأداة

 لألفراد تسمح التي الاجتماعي التواصل شبكات بعض ظهرت 1113/2111مابين الفترة يفو. 2111عام فأغلق يستمر

 . موافقتهم على الحصول  شرط دون  ألاصدقاء واختيار شخصية تعريف ملفات بتكوين

 شبكات وظهرت. 2114 سنة Facebook وشبكة. 2118 سنة My Space شبكتي وظهرت .Black Planetمنها ونذكر

 .(11 .ص ،2113 :سليم). وغيرها Youtube Twitter مثل أخرى 
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 :الاجتماعي التواصل مواقع أنواع

 وتكوين  والاهتمامات، ألانشطة ومشاركة املستخدمين لجمع تهدف مواقع هي :الاجتماعية الشبكات

 : أشهرها منو  الصداقات

 بوك  فيسFacebook: وألاكثر ألاشهر الاجتماعي التواصل شبكات أحد وهو  
ً
  استخداما

ً
 مستوى  على وتأثيرا

 .العالم

 تويتر Twitter :إرسالب ملستخدمه يسمح مصغر تدوين خدمة تقدم اجتماعية شبكات موقع عن عبارة وهو 

 (.tweets) تغريدات باسم تعرف التعليقات وهذه( ورمز) حرف 141 تتجاوز  ال تعليقات وقراءة

 ألاعضاء باقي مع مشاركتها و وتسجيلها، مفضالتك بإنشاء لك تسمح مواقع هي :الاجتماعية املفضالت مواقع 

 أشهر ومن ،نترنتألا  شبكة على جودةمو  تكون  بل الكمبيوتر بجهاز ترتبط ال مفضلة وهي املواقع، هذه في املشتركين

 ، digg ديغ موقع املواقع هذه

  مجاني بشكل مدونة على الحصول  من العاديين املستخدمين تمكن مواقع هي :املدونات استضافة مواقع، 

 .باد تيب ،بلوجر ،الووردبرس :أشهرها ومن فيها، التسجيل بعد

  ت،التسجيال  من كبيرة أعداد على يحتوي  خزان بمثابة تعتبر وهي :املباشر والبث الفيديو مشاركة مواقع 

 املشاهدين لتفاع وإمكانية ألاخرى، الاجتماعية املواقع على مشاركتها خدمة تقدم كما ويبثونها، املستعملون  ينجزها التي

 ، youtube، livestream، Sevenload: املواقع هذه أبرز  ومن البث، لحظة نفس وفي فورا

 أو صورا كانت سواء الفنية ألاعمال وعرض وتخزين لحفظ مكانا تمنح مواقع وهي :فنوال التصوير شبكات 

 إيجادو  للغير أعمالك بيع إمكانية في تفيد كما لها، النقد أو إلاعجاب وإبداء رؤيتها من الناس يتمكن حيث رسومات،

 .Flicker، Picasa، Photobucket: املواقع هذه أبرز  ومن منها مالي دخل

 رألاخبا بتقديم يقومون  املستخدمين من واسعة شبكة على تعتمد مواقع وهي :الاجتماعية خبارألا  مواقع 

 تمامك،اه مجال تحديد على تساعدك كثيرة تصنيفات تتيح كما مهمة، فعال كانت إن ترقيتها القراء وبإمكان املهمة،

 .Newsvine ، NowPublic Technorati:أشهرها ومن

 خداماست يمكنها كما املدعويين، ألاشخاص بعدد التحكم و الفعاليات لتنظيم مواقع وهي :الفعاليات مواقع 

 للداعي مكنفي ئي،التلقا التحديث بإمكانية املواقع هذه وتتميز التجمع، موقع لتحديد الجغرافية املواقع تحديد خدمات

 Eventful: املواقع هذه أشهر ومن حدة، على كل إخبارهم إلى الحاجة دون  دعوونامل عليه ويطلع والزمان املكان تغيير

،Meetup Tweetvite. 

 .(2112 الحلوة): آلاتي في املواقع هذه سمات أهم تتمثل :الاجتماعي التواصل مواقع ئصخصا

 نقاط دةع إلى نقاط عدة من بالتواصل تسمح بحيث" interconnectedness" املتداخل الشبكي التواصل (1

 . التقليدي الجماهيري  الاتصال في الحال هو كما نقاط، عدة إلى واحدة نقطة من فقط وليس أخرى،

 ومستقبلين كمراسلين بنشاطهم ليقوموا املستخدمين ألافراد قبل من" access" والدخول  الوصول  سهولة  (2

 .ومنتجين

http://www./Alarbio.com
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 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

، القديم التقليدي إلاعالم عن املواقع هذه يزيم ما أهم  العنصر هذا يعتبر "interactivity ":التفاعلية عنصر (8

 املباشر حاور الت إمكانية للزائر التفاعلية عنصر ويتيح الاتصالي، املحتوى  إنتاج في املشاركة على املستخدم قدرة وهي

 ةواملحادث املستخدمين، بين الحوار منتديات في املشاركة وكذلك مباشر، بشكل آرائه عرض و املوقع مصممي مع

"Chating"  تفاعليةال عنصر يتيح كما البريدية القوائم وكذلك املوقع ومستخدمو زوار يطرحها أو يتناولها مواضيع حول 

 .الالكتروني البريد عبر وتبادلها وإرسالها عليها، والحصول  باملعلومات، التحكم إمكانية

 . ةإلاعالمي املضامين من محددة وأنماط بأنواع املحصور  القديم باإلعالم مقارنة املحتوى  في الغزير التنوع (4

  جديد هو ما كل على open-ended الانفتاح وخاصية الاستخدامات تعدد (5
ً
  موضوعيا

ً
 وشكل محتوى  في وفنيا

 .املضامين

 جغرافية بمنطقة الاجتماعي التواصل مواقع ارتباط وعدم delocatedness املكان من والتحرر  الانتشار سعة (6

 .الجغرافي املكان حواجز تتخطى أنها أي محددة،

 .امليدانية الدراسة

 الدراسة بيانات وتحليل عرض: 

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع (:28) جدول 

 املجموع إلاناث الذكور  النوع

 % ك % ك % ك والنسب التكرارات

 العدد

 

23 85 52 65 31 111 

 امليدانية الدراسة :املصدر

 من 52 الذكور  من 23 الجنسين من ئري الجزا الشباب من مبحوث 31 من املتكونة العينة أفراد الجدول  هذا يوضح

 .إلاناث

 .املدروسة للعينة العمرية الفئة(: 22) جدول 

 )%(املئوية  النسبة (ك)التكرار العمرية الفئة

(13_24) 83 47.51 

(25_81) 82 41.11 

(82-83) 11 12.51 

 111 31 املجموع
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 العينة من ألاكثر الفئة سنة( 24إلى 13من) الفئة مثلت وقد املدروسة عينةلل العمرية الفئات الجدول  يوضح    

 ئريةالجزا إلاحصائيات به تصرح ما يؤكد مما ،% 41.11بنسبة  سنة( 81إلى 25من) نم الفئة تليها ،% 47.51 بنسبة

 فقد سنة( 83إلى 82من) ئةالف سنة، أما 85 أعمارهم تتجاوز  ال والذين املواقع هذه في للمسجلين املرتفعة النسبة حول 

  .املواقع هذه مع والتفاعل الاستخدام قليلة الفئة هذه أن على يدل مما ،% 11.11 نسبة شكلت

 .املدروسة للعينة التعليمي املستوى (: 25) جدول 

 )%(املئوية النسبة (ك)التكرار التعليمي املستوى 

 15.11 14 متوسط

 17.51 16 ثانوي 

 68.75 51 جامعي

 28.75 11 عليا دراسات

 111 31 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 العينة ذهه مستويات أكثر الجامعي املستوى  شكل وقد املدروسة للعينة التعليمي املستوى  أعاله الجدول  يوضح

 التواصل اقعملو  املستخدمين العينة فئات أكثر أن على يؤكد مما ،% 28.75 بنسبة العالي املستوى  يليها ،% 68.75بنسبة 

 .%15 بنسبة املتوسط وأخيرا املستوى  ،% 17.51 بنسبة الثانوي  املستوى  ثم املثقفة، الطبقة من الاجتماعي

 .العينة تستخدمها التي الاجتماعي التواصل مواقع نوع (:24)جدول 

 )%(املئوية  النسبة (ك)التكرار الاجتماعي التواصل مواقع

 86.11 62 فيسبوك

 25.11 42 تويتر

 25.11 42 انستغرام

 18.11 22 تذكر أخرى 

 111 163 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 على يدل مما %86.11 بنسبة فيسبوك موقع يستخدمون  العينة مفردات أغلب أن الجدول  معطيات تعكس

انستغرام و  تويتر من كل ويليه الشباب، من كبير عدد استقطاب على بقدرته الاجتماعية للشبكات املوقع هذا تصدر

 الاجتماعي التواصل مواقع فيستخدمون  العينة من% 18.11 ب نسبته قدرت ما أما ،%25.11 مثلت متساوية بنسب

 دراية على الشباب أن بالذكر والجدير.... وواتساب وفيبر ولنكدان يوتيوب موقع غرار على ذكرت التي جانب إلى ألاخرى 

  وتويتر. بوككالفيس شهرتها عدم رغم املواقع بهذه
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 .الاجتماعي التواصل ملواقع العينة استخدام مدة (:23)جدول 

 )%( املئوية النسبة (ك)التكرار .الاجتماعي التواصل مواقع استخدام مدة

 11.11 13 سنة من أقل منذ

 27.51 22 سنوات ثالث إلى سنة من

 62.51 51 سنوات ثالث من أكثر

 111 31 املجموع

 .يدانيةامل الدراسة :املصدر

 ثالث من ألكثر الاجتماعي التواصل مواقع يستخدمون  %62.51 بنسبة املبحوثين أغلب أن الجدول  هذا يبين

 في تسجيلهم مدة تتراوح %27.51 نسبة نجد وباملقابل نشأتها، منذ بها تتمتع التي الجذب قوة على يدل مما ،سنوات

 لم إذ املواقع هذه في حديثا سجلوا الذين نسبة %11.11 نسبة مثلت وأخيرا سنوات، وثالث سنة بين الشبكات هذه

 .سنة فيها مشاركتهم مدة تتعد

 .يومي بشكل املواقع هذه على العينة تقضيها التي الساعات عدد(: 21) جدول 

 هذه على العينة تقضيها التي الساعات عدد

 اليوم في املواقع
 ()%املئوية النسبة (ك)التكرار

 16.25 15 ساعة من أقل

 21.25 17 ساعتين إلى ساعة من

 87.51 81 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 85.11 23 ساعات ثالث من أكثر

 111 31 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 يومي، بشكل املواقع هذه على ساعات ثالث إلى ساعتين من يقضون  أنهم %87.51 بنسبة املبحوثين أغلب ذكر

 ممن %21.25 نسبة وتليها الشبكات، هذه استخدام في يوميا ساعات ثالث من أكثر %85.11 نسبته ما يقض ي حين في

 واملالحظ املواقع، هذه على ساعة من أقل فيقضون  منهم %16.25 أما اليوم، في ساعتين إلى ساعة من يستخدمونها

 من اله املستخدمين بنسب قورنت ما إذا متدنية ساعة من ألقل الاجتماعية للشبكات العينة استخدام نسبة أن هنا

 .يومي بشكل املواقع هذه على الشباب يقضيه الذي الزمن طول  على يدل مما ساعات ثالث من أكثر إلى ساعة
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 .الاجتماعي التواصل ملواقع العينة استخدام سبب(: 27)جدول 

 )%( املئوية النسبة (ك)التكرار الاجتماعي التواصل مواقع استخدام سبب

 84.23 43 رفاملعا لزيادة

 21.42 81 الوقت وتمضية والدردشة للتسلية

 41.11 56 آلاخرين مع للتواصل

 17.51 16 تذكر أخرى 

 111 141 املجموع

 (إجابة من أكثر اختيار املبحوث يستطيع) العينة أفراد عدد وليس التكرارات عدد هو 141

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 بغرض الاجتماعي التواصل مواقع يستخدمون  % 41.11 بنسبة املبحوثين بأغل أن إلى الجدول  معطيات تشير

 كانيام ألافراد وتقريب الصداقات وتعزيز العالقات تعميق في املواقع هذه فاعلية على يدل مما ،آلاخرين مع التواصل

رجع حين في بينهم، الجغرافية املسافات اختزال عبر
ُ
 املعارف، و علوماتامل لزيادة استخدامهم سبب %84.23 نسبة ت

 غوطض من للكثيرين متنفسا الفضاءات هذه أصبحت حيث الوقت وتمضية للتسلية فتستخدمها %21.42 نسبة أما

 في تمثلت الاجتماعي التواصل شبكات الستخدامهم أخرى  أسبابا %17.51 نسبة ذكرت كما واملجتمع، والدراسة العمل

 ألخبارل مصدرا اعتبارها إلى إضافة الجديدة، التقنيات استيعاب لىع قدراتهم وتطوير التكنولوجي التطور  مواكبة

 . وعامليا محليا جدد عمالء إلى والوصول  للتسويق كقناة استخدامها وكذا آلانية، و العاجلة

 .الاجتماعي التواصل مواقع في العينة تستخدمها التي املعلومات نوع(: 21)جدول 

 )%(املئوية النسبة (ك)التكرار .الاجتماعي التواصل مواقع في املستخدمة املعلومات

 27.51 22 .حقيقية

 72.51 53 .مستعارة

 111 31 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 على حساباتهم في مستعارة معلومات يستخدمون  %72.51 بنسبة املبحوثين أغلب أن الجدول  معطيات تبين

 نشر لىع تتحفظ التي إلاناث فئة من العينة من ألاكبر النسبة ألن ابديهي يعتبر أمر وهو الاجتماعي التواصل مواقع

 .الحقيقية معلوماتهم يستخدمون  أنهم فذكروا %27.51 نسبة أما عنها، حقيقية معلومات

 الاجتماعية. الشبكات ملستخدمي الحقيقية الهوية على الافتراضية الهوية تفوق  على البيانات هذه وتدل
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 . الاجتماعي التواصل مواقع على الشخص ي الحساب في للعينة املستخدمة الصور (: 21)جدول 

 (ك)التكرار .الاجتماعي التواصل مواقع في الشخص ي الحساب في العينة تستخدمها التي الصور 
املئوية  النسبة

(%) 

 11.11 13 .الحقيقية الشخصية الصورة

 42.51 84 .والعامليين العرب واملشاهير الفنانين أو ألاطفال صور 

 82.51 26 .إسالمية أو عربية أو وطنية ورموز  صور 

 15.11 12 .وغربية عاملية ورموز  صور 

 111 31 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 لحساباتهم مختلفة مستعارة صور  يستخدمون  %72.11 وبنسبة املبحوثين أغلب أن أعاله الجدول  يوضح

 صور  يستخدمون  للذين ألاكبر النسبة %42.51 نسبة مثلت حيث جتماعيالا  التواصل مواقع صفحات على الشخصية

والعربية  الوطنية والرموز  الصور  يستخدمون  للذين %82.51 نسبة تلتها والعامليين، واملشاهير العرب ألاطفال

 %11.11 ةنسب شكلت حين في والغربية، العاملية والرموز  الصور  يستخدمون  الذين %15.11 نسبة مثلت ثم إلاسالمية،و

 .الحقيقية الشخصية صورهم يستخدمون  الذين فقط

 حاولينم إلاناث فئة خاصة الحقيقية صورهم نشر على يتحفظون  املبحوثين أغلبية أن على البيانات هذه وتدل

 ةامليالع والرموز  الصور  اعتماد أن أيضا إليه إلاشارة تجدر ومما افتراضية، هوية وبناء الحقيقية هويتهم إخفاء بذلك

 وباملقابل ور،التط ومواكبة للتحضر سبيل أنها يظنون  وأنهم خاصة شبابنا هوية في املواقع هذه تأثير على يدل والغربية

 .ألاصيلة بقيمنا والتمسك الثقافية الخصوصية على املحافظة بضرورة الكثيرين وعي إغفال يمكن ال

 .املدروسة العينة لدى القيم على التأثير في الاجتماعي التواصل مواقع مساهمة(: 82)جدول 

 )%(املئوية النسبة (ك)التكرار قيمك على التأثير في الاجتماعي التواصل مواقع ساهمت هل

 72.51 53 نعم

 27.51 22 ال

 111 31 املجموع

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 في الاجتماعي تواصلال مواقع مساهمة على يؤكدون  %72.51 بنسبة املبحوثين أغلب أن أعاله الجدول  يبين

 يرى  حين يف عليها، والتأثير القيم تشكيل في الشبكات هذه بمساهمة ألاغلبية وعي على يدل مما ،قيمهم على التأثير

 .فيها تؤثر ال أنها منهم 27.51%
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 .املدروسة العينة لدى الدينية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير(: 88)جدول 

 )%(املئوية  النسبة (ك)التكرار الدينية القيم على الاجتماعي اصلالتو  مواقع تأثير

 23.73 83 .تجهلها دينية بمعلومات تعرفك

 42.42 56 .إلاسالمية قيمك على يحافظ الدينية املضامين تفعيل

 18.68 13 .للدين الهدامة ألافكار تنشر

 11.86 15 .واملذهبي والتطرف الديني التعصب تغذي

 18.73 15 تذكر أخرى 

 111 182 املجموع

 (إجابة من أكثر اختيار املبحوث يستطيع) العينة أفراد عدد وليس التكرارات عدد هو 182

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 يثح إيجابيا، يعد الدين على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير أن يرون املبحوثين أغلب أن أعاله الجدول  يبين

 يرى  اكم إلاسالمية القيم على واملحافظة الدينية املضامين تفعيل في ساهمت الشبكات هذه أن %42.42 نسبة أكدت

 في نية،الدي باملعلومات التعريف في يسهم املواقع هذه صفحات على الدينية املضامين تفعيل أن العينة من 23.73%

 ألافكار تنشر أنها على أكدوا %18.68 أن حيث سلبية تعد الاجتماعي التواصل مواقع تأثيرات أن أقل نسبة ترى  حين

 نشر في تسهم أنها فذكروا %18.73 أما واملذهبي، الديني التعصب تغذي أنها على أكدوا %11.86 و ، للدين الهدامة

 ألافكار ونشر وسلم، عليه هللا صلى محمد للنبي إساءة حمالت شن إلى إضافة الدين، عن الكاذبة واملعلومات الشائعات

 . إلاسالم صورة لتشويه الشاذةو  التكفيرية

 .املدروسة العينة لدى الاجتماعية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير(: 82)جدول 

 )%(املئوية  النسبة (ك)التكرار الاجتماعية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير

 81.87 43 .املجتمع في والتعاون  التضامن قيم تنمية في تسهم

 14.87 22 .آلاخرين احترام قيم تفعيل على تساعد

 23.75 44 .واملجتمعية ألاسرية الروابط تفكك في تسهم

 28.52 86 .الاجتماعية املسؤوليات إهمال في تسهم

 11.16 18 تذكر أخرى 

 111 158 املجموع

 (إجابة من أكثر اختيار املبحوث يستطيع) العينة أفراد عدد وليس التكرارات عدد هو 158

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 تبيني حيث املدروسة العينة لدى الاجتماعية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير الجدول  هذا يوضح     

 بروتعت املجتمع، في والتعاون  التضامن قيم تنمية في تسهم املواقع هذه أن يرون %81.84 بنسبة املبحوثين أغلب أن
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 يمق لنشر تسعى الاجتماعي التواصل مواقع عبر ومنظمات لجمعيات انتشار من نراه ملا انظر  منطقية النتائج هذه

 املجتمعيةو  ألاسرية الروابط تفكك في تسهم أنها يرون الذين نسبة النسبة هذه وتلت املجتمعي، التضامن و التعاون 

 لتومث الاجتماعية، املسؤوليات همالإ في تسهم املواقع هذه أن فيرون املبحوثين من %28.52 أما ،%23.75 في وتمثلت

 مواقع أن ذكروا فقد %11.16 نسبته ما أما آلاخر، احترام قيم تفعيل على تساعد أنها يرون الذين نسبة 14.87%

 .وألاسرية املجتمعية املشاكل وزيادة الاجتماعية، العزلة تعزيز في ساهمت الاجتماعي التواصل

 .املدروسة للعينة الثقافية القيم على تماعيالاج التواصل مواقع تأثير(: 85)جدول 

 ()%املئوية  النسبة (ك)التكرار .الثقافية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير

 88.12 52 .وتفعيلها إلاسالمية الثقافة نشر في تسهم

 84.81 54 .والقيم والعادات املختلفة الثقافات تبني في تسهم

 21.18 47 .العربية اللغة مكانة تضعف

 12.54 14 ذكرت أخرى 

 111 157 املجموع

 (إجابة من أكثر اختيار املبحوث يستطيع) العينة أفراد عدد وليس التكرارات عدد هو 157

 .امليدانية الدراسة :املصدر

 همأغلب أن تبين حيث ،املدروسة للعينة الثقافية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير أعاله الجدول  يبين

 ههذ أن على يدل مما والعادات والقيم الثقافات مختلف تبني في تسهم املواقع ذهه أن على يؤكدون  %84.81 بنسبة

 أصبحنا وقد بل يه،تستهو  التي والثقافة املعتقد وتبني شاء هوية بأي الافتراض ي إلابحار ملستخدمها تتيح باتت الفضاءات

 أن املبحوثين من %88.12  نسبة ترى  حين في وغيرها، اللباس ونوعية يةاليوم الحياة نمط في حتى التأثير هذا نلمس

 وعيهم لىع يدل مما ،الدخيلة الثقافات أمام للوقوف وتفعيلها إلاسالمية بالثقافة تمسكهم في تسهم الفضاءات هذه

 التواصل مواقع أن العينة من %21.18 نسبة ترى  حين في ألاصيلة، وقيمهم هويتهم على الشبكات هذه بخطورة

 يفهمهاو  بها يتعامل التي الخاصة اللغة في ذلك ويتجلى العربية، باللغة التعامل إضعاف في سببا كانت الاجتماعي

 slm أصبحت التي عليكم السالم مثل الكلمات لبعض اختصارات و رموز  عن عبارة وهي املواقع هذه في املشاركون 

 ال مماو  وغيرها،..... نشاتي نكونكتي،: مثال ألاجنبية الكلمات بعض بتعري إلى باإلضافة ،hmd أصبحت التي هلل الحمدو 

 بيةالعر  لغته من شبابنا انسالخ على تعبر الاجتماعي التواصل مواقع عالم في املستحدثة اللغة هذه أن فيه شك

 للمجتمعات ةالثقافي القيم على خطرا تشكل باتت املواقع هذه أن فيرون %12.54 نسبة أما وكتابة، نطقا الصحيحة

 الكثير في يالغرب الثقافي النمط تمجيد إلى باإلضافة إلاسالمية، لقيمنا منافية وقيم عادات اكتساب خالل من إلاسالمية

 .الحياة مجاالت من
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 الدراسة: نتائج

 كمتغير ألاولى املرتبة في جاءت سنة( 24 إلى 13)من  بالعينة الخاصة العمرية الفئة أن الدراسة نتائج أكدت 

 .%47.51 نسبتهم بلغت حيث فاعل

 املستوى  أصحاب نسبة بلغت حين في جامعي مستوى  ذو العينة أفراد من %68.75 أن إلى الدراسة توصلت 

 نسبتهم وبلغت متوسط مستوى  وذو %17.51 نسبتهم وبلغت ثانوي  مستوى  ذو فكانوا العينة باقي أما ،%28.75 العالي

15%. 

 هذا تصدر على يدل مما فيسبوك موقع يستخدمون  الدراسة عينة نم %86.11 نسبة أن الدراسة كشفت 

 متساوية نسبب وانستغرام تويتر من كل ويليه الشباب، من كبير عدد استقطاب على بقدرته الاجتماعية للشبكات املوقع

 ذكرت التي جانب إلى ألاخرى  الاجتماعي التواصل مواقع فيستخدمون  العينة من% 18.11 نسبة أما ،%25.11 مثلت

 .وغيرها.... وواتساب وفيبر ان ولنكد يوتيوب موقع غرار على

 سنوات ثالث من ألكثر الاجتماعي التواصل مواقع يستخدمون  العينة أفراد من %62.51 أن الدراسة توضح 

 لشبكاتا هذه في تسجيلهم مدة تتراوح %27.51 نسبة نجد وباملقابل نشأتها، منذ بها تتمتع التي الجذب قوة على يدل مما

 .واحدة سنة املواقع هذه في تسجيلهم مدة تتجاوز  فلم العينة أفراد من %11أما  وثالث سنوات، سنة بين

 بشكل املواقع هذه على ساعات ثالث إلى ساعتين من يقضون  املبحوثين من %87.51 نسبة أن الدراسة بينت 

 %21.25 نسبة وتليها الشبكات، هذه خداماست في يوميا ساعات ثالث من أكثر %85 نسبته ما يقض ي حين في يومي،

 مما املواقع، هذه على ساعة من أقل فيقضون  منهم %16.25 أما اليوم، في ساعتين إلى ساعة من يستخدمونها ممن

 .يومي بشكل املواقع هذه على الشباب يقضيه الذي الزمن طول  على يدل

 مع التواصل بغرض الاجتماعي التواصل قعموا يستخدمون  العينة من % 41.11 نسبة أن إلى النتائج توصلت 

 ختزالا عبر مكانيا ألافراد وتقريب الصداقات وتعزيز العالقات تعميق في املواقع هذه فاعلية على يدل مما ،آلاخرين

 %21.42 نسبة أما واملعارف، املعلومات لزيادة %84.23 نسبة تستخدمها حين في بينهم، الجغرافية املسافات

 لعملا ضغوط من للكثيرين متنفسا الفضاءات هذه أصبحت حيث الوقت وتمضية والدردشة يةللتسل فتستخدمها

 بةمواك في تمثلت الاجتماعي التواصل شبكات الستخدامهم أخرى  أسبابا %17.51 نسبة ذكرت كما واملجتمع، والدراسة

 والوصول  قللتسوي كقناة تخدامهااس إلى إضافة الجديدة، التقنيات استيعاب على قدراتهم وتطوير التكنولوجي التطور 

 . وعامليا محليا جدد عمالء إلى

 في الاجتماعي التواصل مواقع مساهمة على يؤكدون  العينة أفراد من %72.51 نسبة أن إلى الدراسة وتوصلت 

 .فيها تؤثر ال أنها منهم %27.51 يرى  حين في قيمهم، على التأثير

 كدتأ حيث إيجابيا، العينة أفراد أغلب فيعتبره الدينية القيم على الاجتماعي التواصل مواقع تأثير عن أما 

 %21.72 يرى  كما ،إلاسالمية القيم على واملحافظة الدينية املضامين تفعيل في ساهمت الشبكات هذه أن %42.42 نسبة

 مواقع اتتأثير  أن أقل نسبة ترى  حين في ،يجهلونها دينهم عن بمعلومات تعريفهم في أسهمت املواقع هذه أن العينة من

 على أكدوا %11.68 و ، للدين الهدامة ألافكار تنشر أنها على أكدوا %18.68 أن حيث ،سلبية تعد الاجتماعي التواصل

 الكاذبة واملعلومات الشائعات نشر في تسهم أنها فذكروا %18.73 أما واملذهبي، الديني والتطرف التعصب تغذي أنها
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 تشويهل والشاذة التكفيرية ألافكار ونشر وسلم، عليه هللا صلى محمد للنبي ساءةإ حمالت شن إلى إضافة الدين، عن

 . إلاسالم صورة

 التضامن قيم تنمية في تسهم املواقع هذه أن يرون %81.84 بنسبة املبحوثين أغلب أن إلى الدراسة أشارت 

 تواصلال مواقع عبر ومنظمات جمعياتل انتشار من نراه ملا نظرا منطقية النتائج هذه وتعتبر املجتمع، في والتعاون 

 تفكك يف تسهم أنها يرون الذين نسبة النسبة هذه وتلت املجتمعي، والتضامن التعاون  قيم لنشر تسعى الاجتماعي

 إهمال في تسهم املواقع هذه أن فيرون املبحوثين من %28.52 أما ، %23.75 في وتمثلت املجتمعية و ألاسرية الروابط

 نسبته ما أما آلاخر، احترام قيم تفعيل على تساعد أنها يرون الذين نسبة %14.87 ومثلت ماعية،الاجت املسؤوليات

 املجتمعية املشاكل وزيادة الاجتماعية، العزلة تعزيز في ساهمت الاجتماعي التواصل مواقع أن ذكروا فقد 11.16%

 .وألاسرية

 مختلف تبني في تسهم املواقع ذهه أن على ون يؤكد %84.81 بنسبة العينة أفراد أغلب أن إلى الدراسة تشير 

  نسبة ترى  نحي في الافتراض ي، إلابحار ملستخدمها تتيح باتت الفضاءات هذه أن على يدل مما والعادات لقيماو  الثقافات

 قافاتالث أمام للوقوف وتفعيلها إلاسالمية بالثقافة تمسكهم في تسهم الفضاءات هذه أن املبحوثين من 88.12%

 من %21.18 نسبة ترى  حين في ألاصيلة، وقيمهم هويتهم على الشبكات هذه بخطورة وعيهم على يدل مما ،ةالدخيل

 هذه أن فيرون %12.54 نسبة أما العربية، باللغة التعامل إضعاف في سببا كانت الاجتماعي التواصل مواقع أن العينة

 قيمنال منافية وقيم عادات اكتساب خالل من ميةإلاسال  للمجتمعات الثقافية القيم على خطرا تشكل باتت املواقع

 .الحياة مجاالت من الكثير في الغربي الثقافي النمط تمجيد إلى باإلضافة إلاسالمية،

 :املراجع قائمة
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Information technologie and its implications for the trends in the values of Algerian society in light 

of the digital environment (a field study on a sample of Internet users in Algeria) 
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 ملخص الدراسة:

تتناول هذه الورقة البحثية اشكالية انعكاسات تكنولوجيا املعلومات في ظل البيئة الرقمية على قيم املجتمعات بصفة عامة 

جابي وباملقابل يإتجاه إخاصة، فهذه السلوكات املكتسبة من خالل التعرض للمضامين املتنوعة عبر شبكة ألانترنت لها  ع الجزائري واملجتم

الجزائري  لوجيا املعلومات على قيم املجتمعو نترنت في ظل تكنإبراز انعكاسات استخدام ألا لها اتجاه سلبي، وحاولنا في هذه الدراسة امليدانية 

ير ثن تكنلوجيا املعلومات واستخدام الانترنت لها تأألى إنترنت، وتوصلت هذه الدراسة عينة من مستخدمي ألا ل دراسة مسحية على من خال

خرى سلبية، لذى وجب العمل على خلق وعي لدى مجتمعات ألانترنت من خالل تربية أجابية ومن جهة إيعلى القيم والسلوكات من جهة 

 ن القيم والسلوكات السلبية.اعالمية تساهم في الحد م

  لوجيا املعلومات، القيم، املجتمع الجزائري و ترنت، تكنألان الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

 This research paper deals with the problematic repercussions of information technology in the light of the digital 

environment on the values of societies in general and the Algerian society in particular. Information technology shadowed 

the values of Algerian society through a survey study on a sample of Internet users, and this study concluded that information 

technology and the use of the Internet have an impact on values and behaviors on a positive and a negative side. Media 

education that contributes to reducing negative values and behaviors 

Keywords: Internet, information technology, values, Algerian society 

 :مقدمة

العصرية والحديثة علينا سيطرة تامة، في عصر ثورة الانفجار املعرفي واملعلوماتي، فأصبح سيطرت التكنولوجيا 

الكل ال يمكنه الاستغناء عن هذه التكنولوجيا بما في ذلك الانترنت التي تعني شبكة عاملية من الحاسبات متصلة ببعضها 

يدة في أي مكان من العالم، ومما يدل على البعض، مما يعطي لكل مستخدم لها القدرة على الاتصال باألجهزة البع

أهمية شبكة الانترنت هو التزايد املستمر لعدد املستخدمين لها، وهذا ملا توفره من معلومات وامتيازات دون قيود أو 

ئريين احدود، والقدرة على الاستفادة من معلوماتها في أي زمان ومكان ونظرا النتشار الانترنت في الجزائر وتزايد إقبال الجز 

 على استعمالها.
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 تومما ال شك فيه ان تكنولوجيا املعلومات فرضت نفسها بقوة بداية من تسعينات القرن العشرين فاكتتب

مكانة واسعة على نطاق دول العالم، وأتاحت هذه الوسائل الحديثة استخدامات متعددة وذلك الستعمالها في العديد 

تي تعتبر محور الخبرة إلانسانية منذ ظهور الوسائل الاتصالية القديمة مثل من املجاالت وخاصة في مجال الاتصاالت ال

الهاتف الالسلكي والفاكس والتليكس تم العمل على إيجاد وسائل أكثر تطورا من جميع النواحي لتظهر السينما 

مر لهذه تطور املستوالتلفزيون والراديو .... قصد التقريب بين املجتمعات ليصبح العالم قرية صغيرة، حيث أسفر ال

الوسائل إلى ظهور الانترنيت التي أخذت حيزا كبيرا في أوساط املجتمعات املتقدمة منها والنامية، لكن بشكل كبير في 

املجتمعات النامية التي أحدثت فيها حالة من الانبهار، والجزائر على غرار مثيالتها من الدول إلاسالمية النامية التي تتميز 

ودينية عرفت بها تكنولوجيا املعلومات انتشارا وإسعافا فأصبحت تستعمل في مجاالت عدة. أدى هذا  بقيم اجتماعية

الاستعمال إلى تغيير في نمط حياة الفرد الجزائري، حيث خلق هوة بين الجيل السابق والجيل الصاعد، ومما سبق 

 يقودنا الى طرح التساءل الرئيس ي التالي:

 ها تكنولوجيا املعلومات في البيئة الرقمية على اتجاهات قيم املجتمع الجزائري؟ماهي الانعكاسات التي أفرزت

 وملعالجة الورقة البحثية ارتاينا اتباع الخطة التالي: 

 مسائلة املفاهيم  أوال:

 واقع تكنولوجيا املعلومات والقيم في الجزائر ثانيا:

 ائردراسة ميدانية على عينة من مستخدمي ألانترنت بالجز  ثالثا:

 :
ً

 مساءلة مفاهيم الدراسةأوال

 التكنولوجيا .8.8

هي كلمة إغريقية ألاصل تعني فن استخالص مواد أولية صناعية من املواد الطبيعية من أجل تأمين املواد أو 

السلع التي من شأنها أن تغطي الحاجات املادية لإلنسان، كما أنها تستخدم لإلشارة إلى عالم التحضر الصناعي للسلع 

 أساليب التصنيع الحديثة.و 

كما يمكن تعريفها بأنها املعرفة العلمية والهندسية وإلادارية التي يمكن بواسطتها تصور وتصميم وتطوير إنتاج 

 .(2111)البطل،  السلع طبقا للقواعد الاقتصادية بمعنى كيفية عمل ألاشياء

 املعلومات 2.8

رماني، )درمان الد تج من البيانات بعد معالجتها وتصلح التخاذ القرارات بصورة مباشرةهي حقائق نهائية تستن

 . (21، صفحة 2118
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 الاتجاه .5.8

عبارة عن واقعة ذاتية تنبع من الفرد وتتعدد صورتها طبقا لطبيعته ويكون إما )علنيا( واضحا أو )كامنا( أي غير 

، بحيث يتوفر لدى الشخص دون أن يعلم به أو يعي وجوده، ولكنه يشير في كل ألاحوال إلى أن الشخص سوف شعوري

 .(53، صفحة 2115)سميسم،  يتصرف بطريقة معينة إذا واجه موقفا محددا أو ظروفا معينة

 املجتمع 4.8

ن معا تلقائيا لفترة يقيمون في منطقة جغرافية معينة ويعيشو  هو عدد من الجماعات أو مجموعة من الناس

مما ينجم عنه تفاعل اجتماعي وعالقات اجتماعية ينشأ عنها وجود جماعات ومنظمات ومؤسسات وبحكم دائمة نسبيا، 

ن وآلاثار انو الجيرة والروابط إلانسانية أصبح لهؤالء ألافراد وحدة ثقافية تتمثل في العادات والتقاليد وألاعراف والق

املادية املرتقبة على مر الزمان أو التي تتعدل أو تختفي، وهي تميز مجتمعا عن آخر وتكون ثقافة هذا املجتمع هي طريقة 

الحياة التي يسير عليها أعضاؤه كل ما يتمخص عن هذه العالقات املنظمة تنظيما اجتماعية كالنظام السياس ي 

 .(48، صفحة 1112)حسين و رشوان،  ي مثل القبيلة والقرية واملدينةوالاقتصادي والديني والتربوي وألاسر 

 القيم 3.8

ة تعاريف في الاصطالح للقيم، ومنها ما يأتي: معيار ملعرفة الصالح من الفاسد، وهي تختص بالحياة  هناك عدِّ

ي قد تكون فكرية أو سلوكية، وهي ذاتية وثابتة ومطلقة، ال صفات ومعانوهي  ،إلانسانية بالذات وال يعرفها الحيوان

 .(15، صفحة 2115)بن علي املانع،  تتغير باختالف من يصدر الحكم عليها

 واقع تكنولوجيا املعلومات والقيم في الجزائرثانًيا: 

 :في املجتمع الجزائري  أهمية القيم. 8.2

رجال  ض املهن مثلورا مهما في حياة الفرد واملجتمع ويبدوا ذلك في انتقاء ألافراد الصالحين لبعتلعب القيم د

، وهي موجهة وضابطة للسلوك إلانساني، كما تلعب دورا مهما في تحقيق التوافق النفس ي والاجتماعي، السياسة والدين

د معظم الخبراء أن العوملة وتداعياتها ستخلق تساعد في إعطاء املجتمع وحدته. ويعتقو وفي عمليات العالج النفس ي 

الكثير من املشاكل في املحيط الاجتماعي عموما وفي محيط الشباب خصوصا وهذا يحتم الاهتمام بالقيم والتأكيد على 

 أهميتها والتي من أبرزها:

  :أهمية القيم على املستوى الفردي 1.1.2

ك الصادر عنهم، فهي تلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية القيم تيهئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السلو 

الفردية وتحديد أهدافها في إطار معيار صحيح، وتعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ليكون قادرا على التكيف 

حديات التو والتوافق بصورة إيجابية كما أنها تحقق للفرد إلاحساس باألمان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه 

قداته قيم الفرد لتحسين إدراكه ومعتالتدفع  التي تواجهه في حياته وتعطي له فرصة التعبير عن نفسه وتأكيد ذاته.

لتتضح الرؤية أمامه وبالتالي تساعده على فهم العالم من حوله وتوسع إطاره املرجعي في فهم حياته وعالقاته، كما أنها 

توجهه نحو إلاحسان والخير والواجب وكذا ضبط شهواته كي ال تتغلب على تعمل على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا و 

 ووجدانه.عقله 
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 :الاجتماعيالقيم على املستوى  أهمية 2.8.2

تكمن أهمية القيم على املستوى الاجتماعي في أنها تحافظ على تماسك املجتمع فتحدد له أهداف حياته ومثله 

ذلك ليسهل و . اجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها لالختيارات الصحيحةالعليا ومبادئه الثابتة، وتساعده على مو 

 ي إطار موحد. وترتبط أجزاء ثقافته ببعضها حتى تبدو متناسقة،فعلى الناس حياتهم وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه 

مع املنتمين إلى هذه كما أنها تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء املجت

ها الوصول إليه فهي تزودها بالصيغة التي ئالقيم واملبادئ في أية جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضا. الثقافة

 تتعامل بها مع العالم وتحدد له أهداف مبررات وجوده وبالتالي يسلك في ضوئها وتحدد لألفراد سلوكياتهم.

 :ميعلى املستوى القو  القيم أهمية 5.8.2

لكل مجتمع نظامان يحمي بهما سياجه القومي نظام عسكري يحميه من الغزو املسلح من الخارج ونظام قيمي 

وقد وصف علماء الاجتماع ألامن القومي بأنه )قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من  ،يحميه من الغزو الفكري 

املجتمع العربي إلاسالمي يواجه أخطار تذويب ثقافي وحضاري  ذلك أن ،إلحاحها التهديد وازدادت دواعي الاهتمام بالقيم

وسلوكياتهم وقيمهم الفردية والجماعية وفقا للنمط  وغزوا فكريا بأشكال متعددة آخرها إليه محاولة تنميط البشر 

ى أساس لالغربي وإزاء تلك املتغيرات يرى العلماء ضرورة تتبنى فلسفة تربوية إسالمية قيمية محددة وشاملة تبنى ع

إلاسالم ونظرته لإلنسان والكون والحياة، وتتحرر من التبعية للتربية العربية ويشترك في إعدادها ألاطراف املؤثرة واملتأثرة 

 بها ونركز على الدنيا وآلاخرة، وتشجع الانفتاح على العلوم والخبرات وتمتاز باملرونة والشمول والتجديد والوضوح.

 :الجزائري في ظل تكنولوجيا املعلوماتاتجاهات قيم املجتمع  2.2

شبكة الانترنيت حصلت نتيجة لربط وتوحيد شبكات عديدة ومختلفة موجودة في جميع أنحاء العالم، هذا 

التوحيد أدى إلى أن يكون كل مستخدم قادر على الوصول إلى كمية أكبر من املعلومات وكما تحمل هذه الشبكة 

يات، فهي تحمل وجهين ألاول إلايجابي والثاني سلبي، وهذا حسب تأثيرها على القيم في إيجابيات فإنها ال تخلو من السلب

 املجتمع.

 :في ظل تكنولوجيا املعلوماتالاتجاه إلايجابي للقيم  8.2.2

ة الانترنيت كبحيث أن أكبر الخدمات استعماال في ش ،من ألاوجه إلايجابية لالنترنيت سرعة نقل وتمرير املعلومات

لكتروني التي تسمح لكل من له عنوان بريدي على الشبكة بأن يبعث ويستقبل رسائل بواسطته البريد إلاهي خدمة 

 رة من الناس، كما يمكن البريدالذي يتميز بسرعة نقل الرسائل وكذلك إمكانية بعث نفس الرسالة إلى مجموعة كبي

ا ويزيد من تواصل ألافراد فيما بينهم، فهو فهو يسهل عملية الاتصال ويدعمه ،لكتروني من نقل امللفات بسرعةإلا

يعطينا قيمة اجتماعية اتصالية وتواصلية يمكن اعتبار الانترنيت كذلك بنوك ومجمعات املعلومات بشبكة الانترنيت 

تحوي بنوكا للمعلومات ولتي تغطي جميع املجاالت وغالبية املواضيع فعلى سبيل املثال يمكن الدخول إلى مواقع 

القرآن كله وألاحاديث النبوية الشريفة فهي بالتالي تسهم في إثراء ثقافة الفرد وتوسع من اطالعا ته تحتوي على 

خدم ألن كل املست ورصيده املعرفي. باإلضافة إلى هذا يمكننا اعتبار الانترنيت كحقيبة معلومات شخصية متنقلة مع
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تخزين امللفات واستحضارها في الوقت الذي  انهشخص قادر على بناء موقع يتضمن املعومات التي يريدها كما بإمك

 يريده.

تعتبر أكبر شبكة حاسب بين الشبكات املكونة لشبكة الانترنيت  World wide webالشبكة العنكبوتية العاملية  إن

ر مما يساعد في نش ،تسمح هذه الشبكة بإظهار املعلومات بأشكال مختلفة أي بوسائط عديدة )رسوم، صور، صوت...(

علومات بشكل واضح، ويمكن استغالل كذلك مجموعات الحوار واملحادثة لتبادل ألافكار مع أشخاص آخرين من امل

أجل طرح ألاسئلة على مجموعة من الخبراء والحصول على مساعدة في املجال املطروح ويوجد مجموعة حوار مغلقة 

املحادثة كذلك ومجموعات الحوار كحلقة دراسة وأخرى مفتوحة لكل من يريد الاشتراك في الحوار، كما يمكن استعمال 

 في مجال التعليم.

 :للقيم في ظل تكنولوجيا املعلوماتالاتجاه السلبي  2.2.2

شبكة الانترنيت إيجابيات عديدة تساهم في تطوير طريقة العمل في املجاالت لمما ذكرنا سابقا يتضح أن 

 ضا أن نعرفها والتي تتلخص فيما يلي: املختلفة، هذه الايجابيات تزيد عن السلبيات التي علينا أي

 را ة، بذلك يكون كل شخص قادرقاب: إن نشر املعلومات عبر شبكة الانترنيت ال يخضع للة وإلاباحةرقابعدم ال

على نشر ما يريد من املعلومات في موقع خاص به بسرعة وسهولة وحتى بدون أن يدفع مقابال لذلك نجد في شبكة 

واقع غير املقبولة عند ألانظمة الاجتماعية الصالحة منها مثال مواقع العنف، مواقع الجنس، الانترنيت الكثير من امل

مواقع عنصرية وغيرها من املواقع التي تحبب أن تكون ممنوعة، هذه املواقع ألألخالقية التي تكثر وتتكاثر في الانترنيت 

املراهقين إلى سلوكيات منحرفة ومنافية لألخالق والتي يتم نشرها ودسها بأساليب عديدة محاولة الجتذاب ألاطفال و 

حيث يتم التحرش بهم وإغوائهم من خالل عرض الدردشة والبريد الالكتروني وهذا بدعوتهم ألفكار غريبة ومنافية لديننا 

 وقيمنا ومفاهيمنا مثل عبادة الشيطان والعالقات الغريبة الشاذة.

 في شبكة الانترنيت عند الكثير من املستخدمين تعتبر إحدى ظواهر  : الشعور بالحاجة امللحة إلى إلابحار إلادمان

إلادمان على الشبكة، وبالطبع يصحب إلابحار في شبكة الانترنيت ألوقات طويلة قلة الحركة التي من املمكن أن تؤدي 

 .لشاشةجة عن اإلى مشاكل جسدية بسبب الجلوس غير الصحي أمام الحاسب أو إلى مشاكل في النظر بسبب ألاشعة النات

 عند العمل على شبكة الانترنيت يجلس املستخدم عادة وحيدا أمام الحاسب حيث بإمكانه أن يقض ي  :العزلة

ساعات طويلة تعزله عن املجتمع القريب والبعيد عنه فاإلبحار في الشبكة مصحوب بعزلة معينة عن املجتمع املجاور 

رة إلي مشاكل أخري، منها اجتماعية تتمثل في صعوبة الاتصال والتعامل )العائلة وألاصدقاء( مما قد يؤدي في حاالت كثي

مع املجتمع املحيط وأخرى نفسية، تتمثل في الانزواء والانطواء على النفس، ويؤدي به إلي الحياة في الخيال وقصص 

كاب عتياد على ارتالحب الوهمية والصداقة الخيالية مع شخصيات مجهولة أغلبها تتخفي بأقنعة وأسماء مستعارة والا 

 .الحماقات واستعمال ألالفاظ البذيئة واملخلة بالحياء
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 ثالثا: دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الانترنت بالجزائر

 :. عينة الدراسة8.5

وتستخدم طريقة العينة عادة في حاالت املجتمعات الكبيرة التي تعد مفرداتها باآلالف واملاليين حيث يتعذر إجراء 

لدراسة وفق طريقة الحصر الشامل ملجتمع البحث بسبب إمكانيات املال والوقت والجهد التي تتطلبها هذه العملية، ا

لذا قمنا باختيار عينة تملك أو تستعمل الانترنيت وكان اختيارنا للعينة قصديا أي عينة قصدية، حيث انتقينا املفردات 

في ذلك، فكانت املفردات كلها من املجتمع املدروس التي تستعمل  التي لها صلة بالبحث دون الاعتماد على الصدفة

 الانترنيت وذلك من أجل ضمان صحة النتائج النهائية للبحث.

 .أما عن وحدة العينة التي اعتمدنا عليها فهي كل شخص يستخدم الانترنيت

ذلك ات الدراسة امليدانية و يتناول هذا القسم من البحث الجانب التطبيقي من الدراسة حيث قمنا بتحليل بيانو 

استنادا إلى استمار اة استبيان تم توزيعها الكترونيا على عينة بحثية من مستخدمي الانترنت بالجزائر حيث تم استرجاع 

 مفردة. 31استمارة وظيفية صالحة للتفريغ وعليه كانت عينة الدراسة  31استمارة من بينها  37

 سب املتغيرات املحور ألاول: توزيع أفراد العينة ح

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس28الجدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس

 %51 41 ذكور 

 %51 41 إناث

 %111 31 املجموع

 

( 31( فإن إجمالي عدد أفراد العينة من الجنسين بلغ )11أوضحت نتائج الدراسة وكما يشير الجدول رقم )

( وتدل هذه ألاعداد والنسب املئوية أن %51( مفردة بنسبة )41( وإلاناث )%51( من الذكور بنسبة )41مفردة، منهم )

لجميع ح متاح لاملشمولين بالبحث من الجنسين كانوا متساوين وهذا يدل على ان استخدام الشبكة العنكبوتية أصب

 /دون اختالف جنسهم

 (: توزيع أفراد العينة حسب السن22الجدول رقم )

 النسبة التكرار السن

83-23 42 52.5% 

23-53 21 86.25% 

 %11.25 1 فما فوق  53

 %111 31 املجموع
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( املرتبة ألاولى ويبلغ 25-15( عدد أفراد العينة حسب العمر حيث تحتل الفئة العمرية )12يبين الجدول رقم )

ثانية ويبلغ عدد أفرادها ( في املرتبة ال85-25( لتليها الفئة العمرية )%52.5( مفردة بنسبة مقدارها )42عدد أفرادها )

فما فوق( في املرتبة الثالثة ويبلغ  25( ويأتي ألافراد من الفئة العمرية )%86.25( مفردة يشكلون نسبة مقدارها )21)

 (. وعليه فان استخدام الانترنت أصبح متاحا لجميع الفئات العمرية.%11.25( أفراد بنسبة )11عددهم )

 لعينة حسب املستوى التعليمي(: توزيع أفراد ا25الجدول رقم )

 

 

 

 

( إلى عدد ألافراد املشمولين بالبحث حسب املستوى التعليمي، حيث يحتل املستوى 18يشير الجدول )رقم 

( لديه املستوى التعليمي الثانوي ويبلغ عدد أفراده %52.5سبة مقدارها )( بن42الجامعي املرتبة ألاولى ويبلغ عدد أفراده )

( 13(، ويأتي املستوى التعليمي املتوسط في املرتبة الثالثة حيث يبلغ عدد أفراده )%25( مفردة بنسبة مقدارها )21)

 (.  %18.75مفردة ونسبتهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار السن

 %18.75 13 متوسط

 %25 21 ثانوي 

 %52.5 42 جامعي

 %111 31 املجموع



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 197 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 ومات حسب متغيرات الدراسة املحور الثاني: عالقة الجمهور بتكنولوجيا املعل

 (: توزيع أفراد العينة حسب استعمالهم لألنترنيت24الجدول رقم )

 إلاجابة

 املتغيرات

 املجموع نادرا أحيانا دائما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %48.75 41 %83.33 7 %44.32 18 %46.37 15 ذكر

 %52.5 41 %61.11 11 %55.17 16 %46.37 15 أنثى

 %111 31 %111 13 %111 21 %111 82 املجموع

 

 السن

83-23 17 58.12% 14 43.27% 11 55.55% 41 51.25% 

23-53 11 84.87% 12 41.87% 6 88.88% 21 86.25% 

 %11.5 1 %11.11 2 %11.84 8 %12.5 4 فما فوق  53

 %111 31 %111 13 %111 21 %111 82 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %26.25 21 %83.33 7 %27.53 3 %13.75 6 متوسط

 %28.75 11 %16.66 8 %21.63 6 %81.25 11 ثانوي 

 %46.25 87 %88.88 6 %51.72 15 %51 16 جامعي

 %111 31 %111 13 %111 21 %111 82 املجموع

 

 82نة الخاصة باإلجابة )دائما( وصل عددها إلى حسب الجدول املبين أعاله فإن النسبة ألاكبر من أفراد العي

لكل جنس، أما حسب متغير السن فنجد  %51وهي موزعة بالتساوي بين إلاناث والذكور بنسبة  %41مفردة بنسبة 

، %84.87بنسبة  85-25لتليها الفئة العمرية من  %58، 12تحتل النسبة ألاكبر والتي تقدر ب:  25-15الفئة العمرية من 

فما فوق، وبالرجوع إلى املستوى التعليمي  85فهي خاصة بالفئة العمرية من  %12.5سبة املتبقية والتي تقدر ب: أما الن

ويليه املستوى التعليمي الثانوي  %51فإن أغلب الذين أجابوا )دائما( هم من املستوى التعليمي الجامعي بنسبة تقدر 

 .%13.75يمي املتوسط والتي تقدر ب: وتعود أصغر نسبة إلى املستوى التعل %81.25بنسبة: 

مفردة بنسب  21أما املرتبة الثانية من إلاجابات فهي إلاجابة )أحيانا( حيث وصل عدد الذين أجابوا بأحيانا ب: 

، أما نسبة %55.17وتعود ألاغلبية في هذه إلاجابة حسب الجنس إلى إلاناث حيث بلغت نسبتهن  %86.25تقدر ب: 

فإن النسبة ألاكبر تعود إلى الفئة العمرية من  نوحسب متغير السن %44.32بأحيانا فقد بلغت الذكور الذين أجابوا 

، %41.87سنة بنسبة  85-25، والفئة التي تأتي بعدها فهي من الفئة العمرية من %43.27سنة والتي تقدر ب:  15-25

بة للمستوى التعليمي الذي احتل املرتبة ، وبالنس%11.84فما فوق وتقدر ب:  85أما آخر نسبة فيه للفئة العمرية من 
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أما املرتبة الثانية فهي للمستوى التعليمي  %51.72ألاولى باإلجابة )بأحيانا( فهو املستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

 .%21.63، أما املرتبة الثالثة فهي للمستوى التعليمي الثانوي بنسبة %27.53املتوسط بنسبة 

مفردة، وقد كانت نسبة إلاناث  13ي في املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الذين أجابوا بنادرا بينما إلاجابة )نادرا( فه

احتلت املرتبة الثانية بنسبة  85-25وحسب السن فإن الفئة العمرية  %83.33، بينما نسبة الذكور فهي %61.11بنسبة

 .  %11.11فما فوق  85، أما املرتبة الثالثة فهي للفئة العمرية 88.88%

 (: توزيع أفراد العينة حسب مكان استعمالهم لألنترنيت23لجدول رقم )ا

 إلاجابة

 املتغيرات

 املجموع مكان آخر مقهى ألانترنيت البيت

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %58.75 48 %64.71 11 %56.41 22 %41.66 11 ذكر

 %46.25 87 %85.21 6 %48.53 17 %53.88 14 أنثى

 %111 31 %111 17 %111 81 %111 24 املجموع

 

 السن

83-23 11 45.38% 28 53.17% 7 41.17% 41 51.25% 

23-53 11 45.38% 1 28.17% 3 47.15% 23 85% 

 %18.75 11 %11.76 2 %17.14 7 %3.88 2 فما فوق  53

 %111 31 %111 17 %111 81 %111 24 املجموع

وى املست

 التعليمي

 %27.5 22 %11.76 2 %81.76 12 %88.88 3 متوسط

 %82.5 26 %41.17 7 %83.46 15 %16.66 4 ثانوي 

 %41 82 %47.15 3 %81.76 12 %51 12 جامعي

 %111 31 %111 17 %111 81 %111 24 املجموع

 

تلت إلاجابة )مقهى ألانترنيت( ( توزيع أفراد العينة حسب مكان استعمالهم لالنترنيت فاح15يبين لنا الجدول )

، وحسب الجنس نجد أن الذين أجابوا بمقهى ألانترنيت %43.25مفردة بنسبة تقدر ب:  81املرتبة ألاولى بعدد بلغ 

، وحسب السن فنجد الفئة %48.53، أما نسبة إلاناث فقدرت ب:%56.41أكثرهم من جنس الذكور بنسبة تقدر ب:

سنة بنسبة  85-25، لتليها فيما بعد الفئة العمرية من %53.17ألاولى بنسبة تقدر ب: تحتل املرتبة  25-15العمرية من 

أما حسب املستوى التعليمي فإن  %17.14سنة فما فوق بنسبة  85، وفي املرتبة ألاخيرة الفئة العمرية من 28.17%

يما بعد املستويين الجامعي ، لتليها ف%83.46أعلى نسبة كانت من نصيب املستوى التعليمي الثانوي وقد قدرت ب: 

 لكل مستوى. %81.76واملتوسط بالتساوي بنسبة تقدر ب: 
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بنسبة تقدر  24أما فيما يخص إلاجابة التي احتلت املرتبة الثانية )البيت( حيث بلغ عدد الذين أجابوا ) البيت( 

، وحسب السن نجد %41.66ب: أما نسبة الذكور قدرت  %53.88، احتلت فيها إلاناث النسبة ألاعلى وتقدر ب:%81ب: 

لكل  %45.38( بالتساوي بنسبة تقدر ب: 85-25( و)25-15أن النسبة ألاعلى كانت من نصيب الفئتين العمريتين من )

، وحسب املستوى التعليمي فإن أعلى نسبة كانت %3.88سنة فما فوق فقد قدرت نسبتها  85فئة عمرية، أما فئة من 

، أما %88.88ليليه املستوى التعليمي املتوسط بنسبة  %51امعي، وقد قدرت ب: من نصيب املستوى التعليمي الج

 فهي من نصيب املستوى التعليمي الثانوي. %16.66النسبة الباقية واملقدرة ب: 

وأكثرهم  %21.28مفردة بنسبة  17وفيما يخص إلاجابة )مكان آخر( فقد وصل عدد الذين أجابوا بهذه إلاجابة 

، حسب متغير السن نجد أن أعلى نسبة كانت للفئة %85.21، أما نسبة إلاناث فتقدر ب: %64.71ب:ذكور بنسبة تقدر 

سنة فما  85، أما من %41.17سنة بنسبة  25-15والفئة الثانية هي من  %47.15سنة، وتقدر ب:  85-25العمرية من 

ذي يحتل املرتبة ألاولى فهو املستوى وحسب متغير املستوى التعليمي فإن املستوى ال %11.76فوق فقد بلغت نسبتها 

أما أصغر نسبة فقد  %41.17واملرتبة الثانية هي للمستوى التعليمي الثانوي بنسبة  %47.15التعليمي الجامعي بنسبة 

 وهي للمستوى التعليمي املتوسط.  %11.76بلغت 

 ألانترنيت (: توزيع أفراد العينة حسب املدة التي يستغرقونها في استعمال21الجدول رقم )

 إلاجابة

 

 املتغيرات

 املجموع أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين أقل من ساعة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %51 41 %52.83 11 %51 21 %47.86 1 ذكر

 %51 41 %47.61 11 %51 21 %52.68 11 أنثى

 %111 31 %111 21 %111 41 %111 11 املجموع

 

 السن

83-23 1 47.86% 24 61% 1 42.35% 42 52.5% 

23-53 7 86.34% 18 82.5% 11 47.61% 81 87.5% 

 %11 3 %1.52 2 %7.5 8 %15.73 8 فما فوق  53

 %111 31 %111 21 %111 41 %111 11 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %27.5 22 %14.23 8 %81 12 %86.34 7 متوسط

 %27.5 22 %42.35 1 %12.5 5 %42.11 3 وي ثان

 %45 86 %42.35 1 %57.5 28 %21.15 4 جامعي

 %111 31 %111 21 %111 41 %111 11 املجموع
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من خالل الجدول املبين أعاله يتبين لنا أن معظم أفراد العينة املشمولين بالدراسة يستعملون ألانترنيت من 

، من حيث الجنس يتوضح لنا الجنسيين %51مفردة بنسبة  31ردة من أصل مف 41ساعة ساعتين، وذلك بعدد قدره 

، وحسب السن نجد أن %51يستعملون ألانترنيت من ساعة إلى ساعتين وذلك بالتساوي حيث تصل نسبة كالهما إلى 

أما الفئة  ،%61في املرتبة ألاولى بنسبة  25-15الفئة العمرية التي تستعمل ألانترنيت من ساعة إلى ساعتين هي من 

سنة فما فوق  85، وفي املرتبة الثالثة  نجد فئة العمر من %82.5فهي في املرتبة الثانية بنسبة  85-25العمرية من 

ويليه  %57.5أما من حيث املستوى التعليمي فنجد املستوى التعليمي الجامعي في املرتبة ألاولى بنسبة  %7.5بنسبة 

ن أما فيما يخص الذين أ %12.5وفي ألاخير املستوى التعليمي الثانوي بنسبة  %81املستوى التعليمي املتوسط بنسبة 

، حسب الجنس نجد أن نسبة الذكور أكثر نسبة %26.5بنسبة  31مفردة من أصل  21أجابوا بأكثر من ساعة فنجد 

رنيت أكثر سنة تستعمل الانت 85-25، حسب السن نجد ان الفئة من %47.61، أما إلاناث فبنسبة%52.83تقدر ب: 

سنة فما فوق فقدرت نسبتها  85من  %42.35فتقدر نسبتها ب:  25-15وفئة العمر من  %47.61من ساعة بنسبة 

1.52%. 

، حسب %28.57مفردة بنسبة  11وفيما يخص الذين يستعملون ألانترنيت ألقل من ساعة فيصل عددهم إلى 

، أما الذكور بنسبة %52.68اث أكثر من الذكور بنسبة الجنس نجد الذين يستعملون ألانترنيت أقل من ساعة هم إلان

47.86% ، 

أما فئة العمر من  %47.86سنة تحتل املرتبة ألاولى بنسبة  25-15وحسب النسب نجد أن الفئة العمرية من

 .   %15.73سنة فما فوق بنسبة  85وتليها الفئة العمرية من  %86.34فتصل نسبتهم إلى  25-85
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 (: توزيع أفراد العينة حسب درجة تحكم في تقنيات ألانترنيت27م )الجدول رق

 إلاجابة

 

 املتغيرات

 املجموع ضعيفة متوسطة جيدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %45 86 %88.88 8 %86.86 12 %55.26 21 ذكر

 %55 44 %66.66 6 %68.68 21 %44.78 17 أنثى

 %111 31 %111 1 %111 88 %111 83 املجموع

 

 السن

83-23 12 81.57% 28 61.61% 5 55.55% 41 51% 

23-53 13 47.86% 7 21.21% 4 44.44% 21 86.25% 

 %11.25 1 %1 1 %1.11 8 %15.86 6 فما فوق  53

 %111 31 100% 1 %111 88 %111 83 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %23.75 28 %88.88 8 %81.81 11 %26.81 11 متوسط

 %28.75 11 %44.44 4 %6.16 2 %84.21 18 ثانوي 

 %47.5 83 22.22% 2 %68.68 21 %81.47 15 جامعي

 %111 31 %111 1 %111 88 %111 83 املجموع

ينة عيشير الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب درجة تحكمهم في تقنيات ألانترنيت، إلى أن أكثر أفراد ال

، وحسب الجنس نجد أكثرية هذه الفئة هي %74.6مفردة بنسبة تقدر ب:  83يتحكمون فيها جيدا، حيث بلغ عددهم 

، وحسب السن نجد أن الفئة العمرية ألاكثر تحكما %44.78، أما جنس إلاناث فبنسبة %55.26جنس الذكور بنسبة 

، أما %15.73سنة فما فوق بنسبة  85فئة العمرية من لتليها ال %47.86بنسبة  85-25في تقنيات ألانترنيت هي من 

حسب املستوى التعليمي فنجد أن املستوى ألاكثر تحكما في تقنيات ألانترنيت هو املستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

 .%26.81وبعدها املستوى املتوسط بنسبة  %84.21ويليه املستوى التعليمي الثانوي بنسبة  81.47%

، ونجد أن %41.25مفردة نسبة  88فقد بلغ  ،ابوا أن تحكمهم في تقنيات ألانترنيت متوسطةأما عدد الذين أج

، أما فيما يخص %86.86، أما نسبة الذكور فلم تتجاوز %68.68غالبية هذه الفئة من جنس إلاناث وذلك بنسبة 

 %21.21نة فنسبتهم س 85-25أما السن من  %61.61سنة بنسبة  25-15السن فإن غالبية هذه الفئة هي من سن 

، أما فيما يخص املستوى التعليمي فإن أغلبية الذين %1.11بنسبة فما فوق التي بلغت  85لتليها نسبة الذين سنهم من 

، وتأتي بعدها %68.68درجة تحكمهم في تقنيات ألانترنيت متوسطة هي من املستوى التعليمي الجامعي وذلك بنسبة 

 .%6.16، أما املستوى التعليمي الثانوي فلم تتجاوز نسبتهم %81.81ب: نسبة املستوى التعليمي املتوسط 
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، ومعظم %11.25مفردات بنسبة  11أما بالنسبة للذين درجة تحكمهم في ألانترنيت ضعيفة فقد بلغ عددهم 

ن وفيما يخص السن %88.88أما نسبة الذكور فلم تتجاوز  %66.66هذه الفئة من جنس إلاناث، حيث بلغت نسبتهم 

 %44.44سنة بنسبة  85-25وتليها الفئة العمرية من  %55.55سنة بنسبة  25-15فإن أعلى نسبة هي للفئة العمرية من 

 .%1فما فوق فبنسبة  85أما الفئة العمرية من 

وهي خاصة باملستوى التعليمي الثانوي وتليها  %44.44أما فيما يخص املستوى التعليمي، فإن أعلى نسبة هي 

 .%22.22، أما نسبة املستوى التعليمي الجامعي فقد بلغت %88.88التعليمي املتوسط ب:  نسبة املستوى 
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 (: توزيع أفراد العينة حسب غرضهم من استعمال ألانترنيت21الجدول رقم )

 يبين لنا هذا الجدول الغرض الذي يستعمل أفراد العينة ألانترنيت ألجله، فكانت أغلبية إجابات ألافراد )التعلم( 

 

، فحسب الجنس نجد نسبة الذكور أعلى بكثير من نسبة إلاناث، %41مفردة بنسبة  82وبذلك بعدد يقدر ب: 

لجنس إلاناث، وحسب السن فإن الفئة العمرية التي احتلت املرتبة  %23.12مقابل  %71.33حيث قدرت نسبتهم ب: 

سنة بنسبة  85-25، يليه في املرتبة الثانية فئة العمر من %65.62سنة بنسبة  25-15ألاولى في هذه إلاجابة هي فئة من 

سنة فما فوق، أما حسب املستوى التعليمي فنجد أعلى نسبة للمستوى  85لفئة العمر من  %1.87مقابل  25%

، أما إلاجابة %15.62ليأتي املستويين الثانوي واملتوسط بنسب متعادلة تقدر ب:  %63.75التعليمي الجامعي بنسبة 

، وقد غلب على %25مفردة بنسبة مقدارها  21( والتي أجابت بها التي احتلت املرتبة الثانية فهي إجابة)أغراض أخرى 

نسبة الذكور، فيما يخص السن فإن أعلى نسبة كانت لفئة العمر  %41مقابل  %61هذه الفئة الجنس ألانثوي بنسبة 

 سنة، أما فيما يخص 25-15لفئة من  %11فما فوق و 85للفئة العمرية من  %81مقابل  %61سنة بنسبة  85-25من 

للمستوى  %81مقابل  %51املستوى التعليمي فإن املستوى التعليمي الثانوي حصل على أعلى نسبة واملقدرة ب: 

 للمستوى التعليمي الجامعي. %21التعليمي املتوسط و

  إلاجابة

 املتغيرات

 املجموع أغراض أخرى  املحادثة التسلية التعلم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار بةالنس التكرار النسبة التكرار 

 

 الجنس

 %61 43 %41 3 %45.45 5 %71.53 12 %71.33 28 ذكر

 %41 82 %61 12 %54.44 6 %21.41 5 %23.12 1 أنثى

 %111 31 %111 21 %111 11 %%111 17 %111 82 املجموع

 

 السن

83-23 21 65.62% 11 53.32% 5 45.45% 2 11% 87 46.25% 

23-53 3 25% 5 21.41% 5 45.45% 12 61% 81 87.5% 

فما  53

 فوق 

8 1.87% 2 11.76% 1 1.11% 6 81% 12 15% 

 %111 31 %111 21 %111 11 %%111 17 %111 82 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %81.25 25 %81 6 %86.86 4 %53.32 11 %15.62 5 متوسط

 %27.5 22 %51 11 %86.86 4 %17.64 8 %15.62 5 ثانوي 

 %42.5 84 %21 4 %86.86 4 %28.52 4 %63.75 22 جامعي

 %111 31 %111 21 %111 11 %111 17 %111 82 املجموع
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مفردة واملقدرة بنسبة  17وبالنسبة لإلجابة التي احتلت املرتبة الثالثة حسب أفراد العينة )التسلية( بعدد بلغ 

حسب السن نجد أن املرتبة ألاولى هي للفئة  %21.41مقابل  71.53كانت ألاغلبية لجنس الذكور بنسبة  21.25%

، والفئة %21.41سنة بنسبة  85-25، واملرتبة الثانية هي للفئة العمرية من %23.32سنة بنسبة  25-15العمرية من 

لتعليمي نجد أن املستوى التعليمي املتوسط في وحسب املستوى ا %11.76فما فوق في املرتبة الثالثة بنسبة  85من 

 .%17.64وفي املرتبة الثالثة املستوى التعليمي الثانوي بنسبة  %28.52املرتبة ألاولى بنسبة 

مفردة بنسبة  11أما إلاجابة التي احتلت املرحلة الرابعة فهي )املحادثة( حيث بلغ عدد الذين أجابوا )باملحادثة( 

للذكور، وبالنسبة ملتغير السن  %45.45مقابل  %54.44ألاغلبية فيها لجنس إلاناث بنسبة  ، كانت%18.75تقدر ب: 

خاصة  %1.11سنة، وتبقى نسبة  85-25سنة و 25-15للذكور، وهي خاصة بالفئتين من  %45.45فنجد أعلى نسبة هي 

 %86.86يات الثالث متساوية بنسبة سنة فما فوق، أما بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي فإن املستو  85بفئة العمر من 

 لكل مستوى.

 أهم املواقع واملواضيع التي تستهوي أفراد العينة املبحوثة:

  أما عن السؤال املفتوح الخاص بأهم املواقع التي يزورها املبحوثين فقد تبين لنا حسب إجاباتهم أن أهم

مواقع خاصة بالعمل، وعن أهم املواضيع فقد وجدنا  ،face book, tik tok, Yahoo, googleاملواقع التي تستهويهم هي: 

 املواضيع الرياضية وذلك ملتابعة آخر مستجدات الكرة املستديرة العاملية وخاصة ما يتعلق بالفريق الوطني. 

  ،املواضيع الفنية وذلك ملتابعة آخر أخبار الفنانين وآخر الفيديو كليبات، وأحدث ألافالم في عالم السينما

 ألازياء، تعلم فن الطبخ. تار املشاهير، وآخر موديال وتقص ي أخب

 .املواضيع الدينية لتنمية الثقافة الدينية وإلاطالع على مسائل دينية ودنيوية 

   .املواضيع السياسية ملعرفة ما يدور في العالم وخاصة فيما يتعلق بأزمة الشرق ألاوسط 

 على القيماملحور الثالث: مضمون تكنولوجيا املعلومات وتأثيرها 

 (: توزيع أفراد العينة حسب اكتسابهم للقيم الجديدة من خالل استعمال ألانترنيت21الجدول رقم )

 إلاجابة         

 املتغيرات

 املجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %46.25 87 %51.61 16 %42.35 21 ذكر

 %58.75 48 %43.83 15 %57.14 23 أنثى

 %111 31 %111 81 %111 41 املجموع

 

 السن

83-23 21 51.13% 16 51.61% 45 56.25% 

23-53 14 23.57% 12 83.71% 26 82.5% 
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 %11.25 1 %1.67 8 %12.24 6 فما فوق  53

 %111 31 %111 81 %111 41 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %25 21 %25.31 3 %24.43 12 متوسط

 %25 21 %82.25 11 %21.41 11 ثانوي 

 %51 41 %41.18 18 %55.11 27 جامعي

 %111 31 %111 81 100% 41 املجموع

 

من خالل هذا الجدول يتبين لنا أن معظم أفراد العينة قد أجابوا )بنعم(، أي اكتسبوا قيم وسلوكيات جديدة، 

ه الفئة هي من جنس البنات واللواتي بلغت ، ونجد أن غالبية هذ%61.25مفردة بنسبة مقدارها  41حيث بلغ عددهم 

 25-15وفيما يخص السن فإن أعلى نسبة للفئة العمرية من  %42.35، أما نسبة الذكور فقد بلغت  %57.14نسبتهن 

فما فوق فلم تتجاوز  85، أما فئة العمر من  %23.27سنة بنسبة  85-25وتليها فئة العمر من   %51.13سنة بنسبة 

أما فيما يخص املستوى التعليمي فنجد أن املستوى التعليمي الجامعي قد احتل املرتبة ألاولى وذلك ، %12.24نسبتها 

ونجد املستوى التعليمي الثانوي في   %24.43لتليها في املرتبة الثانية املستوى التعليمي املتوسط بنسبة  %55.11بنسبة 

 .%21.41املرتبة الثالثة بنسبة 

مفردة بنسبة  81ال( أي أنهم لم يكتسبوا قيم وسلوكيات جديدة، فقد بلغ عددهم أما عدد الذي أجابوا ب: )

، أما نسبة إلاناث فقد بلغت %51.61، ونجد أن غالبية هذه الفئة هي من جنس الذكور بنسبة تقدر ب: 83.75%

يها فئة العمر من لتل %51.61سنة بنسبة  25-15، وفيما يخص السن نجد أن ألاغلبية تعود إلى فئة العمر من 45.83%

سنة فما فوق، وأما فيما يخص املستوى  85فهي للفئة العمرية من  %1.67، أما نسبة %83.71سنة بنسبة 25-85

ليليه فيما بعد املستوى التعليمي الثانوي  %41.18التعليمي نجد أن أعلى نسبة هي للمستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

 . %25.31مي املتوسط بنسبة ن وبعدها املستوى التعلي%82.25بنسبة 

 أهم السلوكيات والقيم املكتسبة لدى أفراد العينة:

 لقد تلقينا عدة سلوكيات وقيم جديدة منها ما هو في الاتجاه السلبي ومنها ما هو في إلاتجاه إلايجابي. 

ع، لوقت فيما ال ينفمشاهدة بعض املواقف الالأخالقية، العنف من خالل مشاهدة ألافالم، تضييع ا إلاتجاه السلبي:

 التقليد ألاعمى للفنانين واملشاهير، إقامة عالقات وهمية.

 الاتصال والتواصل، معرفة ما يدور في العالم في كل ألاوقات، اكتساب ثقافة دينية، التعلم واملعرفة. الاتجاه إلايجابي:
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 (: توزيع أفراد العينة حسب اتجاه القيم املكتسبة82الجدول رقم )

 إلاجابة

 

 

 املتغيرات

قيم مكتسبة في الاتجاه 

 السلبي

قيم مكتسبة في الاتجاه 

 إلايجابي

قيم مكتسبة في الاتجاهين 

 معا

 املجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %58.16 26 %44.44 12 %62.5 11 %66.66 4 ذكر

 %46.18 28 %55.55 15 %87.5 6 %88.88 2 أنثى

 %111 41 %111 27 %111 16 %111 6 املجموع

 

 السن

83-23 4 66.66% 8 13.75% 11 88.88% 16 82.65% 

23-53 2 88.88% 1 56.25% 18 43.14% 24 43.17% 

 %13.86 1 %13.51 5 %25 4 1 1 فما فوق  53

 %111 41 %111 27 %111 16 %111 6 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %82.65 16 %87.18 11 %13.75 8 %51 8 متوسط

 22.44% 11 %14.31 4 %81.25 5 %88.88 2 ثانوي 

 %44.31 22 %43.14 18 %51 3 %16.66 1 جامعي

 %111 41 %111 27 %111 16 %111 6 املجموع

 

( 11) يوضح لنا هذا الجدول طبيعة السلوكيات والقيم التي اكتسبها أفراد العينة الذين أجابوا بنعم في الجدول 

 27حيث نجد أن معظم أفراد العينة اكتسبوا سلوكيات وقيم في الاتجاهين السلبي وإلايجابي، وذلك بعدد يقدر ب: 

، أما نسبة الذكور فقد قدرت %55.55وأكبر نسبة حسب الجنس هي جنس البنات بنسبة  %88.75مفردة، أي بنسبة 

لتليها الفئة  %43.14سنة بنسبة  85-25ئة العمرية بين ، وفيما يخص السن فإن أعلى نسبة احتلتها الف%44.44ب: 

، وفيما يخص %13.51فما فوق فقد بلغت  85، أما نسبة الفئة العمرية من %88.88سنة بنسبة  25-15العمرية من 

ط وسلتليها نسبة املستوى التعليمي املت %43.14املستوى التعليمي فأعلى نسبة احتلها املستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

 .%14.31وبعدها نسبة املستوى التعليمي الثانوي التي بلغت  %87.18املقدرة ب: 

أما فيما يخص أفراد العينة الذين أجابوا بأنهم اكتسبوا سلوكيات وقيم جديدة في إلاتجاه إلايجابي، فقد بلغ 

 87.5مقابل نسبة  %62.5، وغالبية هذه الفئة هي من جنس الذكور بنسبة %21مفردة بنسبة تقدر ب:  16عددهم 

، لتليها فئة %56.25سنة بنسبة  85-25من جنس إلاناث، وحسب السن فإن أعلى نسبة تعود للسن الذي يتراوح بين 

، أما حسب املستوى التعليمي %13.75سنة فلم تتجاوز  25-15، أما فئة العمر من %25فما فوق بنسبة  85العمر من 
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، أما املرتبة الثانية فقد احتلها املستوى التعليمي الثانوي %51الجامعي بنسبة  فإن أعلى نسبة تعود للمستوى التعليمي

 .%13.75، واملرتبة الثالثة فهي للمستوى التعليمي املتوسط بنسبة %81.25بنسبة 

مفردات بنسبة تقدر  16لعدد ألافراد الذين اكتسبوا سلوكيات وقيم في الاتجاه السلبي فلم يتجاوز عددهم  ةوبالنسب

من جنس إلاناث، وفيما يخص السن فإن الفئة  %88.88، مقابل %66.66أغلبهم من جنس الذكور بنسبة  %7.5: ب

سنة  85-25، أما املرتبة الثانية فهي للفئة العمرية من %66.66سنة تحتل املرتبة ألاولى بنسبة  25-15العمرية من 

سب املستوى التعليمي فإن أعلى نسبة تعود للمستوى ، و ح%1سنة فما فوق فنسبتها  85، أما فئة من %88.88بنسبة 

، وأخيرا نسبة املستوى %88.88، لتليها نسبة املستوى التعليمي الثانوي واملقدرة ب: %51التعليمي املتوسط بنسبة 

 .%16.66التعليمي الجامعي بنسبة 

 الثانية اكتسبت سلوكياتإذن نالحظ أن أغلب أفراد العينة اكتسبوا سلوكيات إيجابية وسلبية معا والفئة 

ايجابية، أما الفئة الثالثة فقد اكتسبت سلوكيات سلبية فقط، ويعود ذلك إلى غرضهم من استعمالها وتنشئتهم 

 هم وكذلك سنهم ومستواهم التعليمي.وثقافت

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في مدى إسهام ألانترنيت في تغيير القيم88الجدول رقم )

 إلاجابة

 

 تغيراتامل

 املجموع ال يؤثر قليال بشكل كبير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %51.25 41 %111 8 %54.38 17 %45.65 21 ذكر

 %43.75 81 %1 1 %45.16 14 %54.84 25 أنثى

 %111 31 %111 8 %111 81 %111 46 املجموع

 

 السن

83-23 28 51% 16 51.61% 1 1 81 43.75% 

23-53 16 84.73% 12 83.7% 8 111% 81 83.75% 

 %11.25 1 1 1 %1.67 8 %15.21 7 فما فوق  53

 %111 31 %111 8 %111 81 %111 46 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %81 24 %111 8 %22.53 7 %81.48 14 متوسط

 %25 21 1 1 %25.3 3 %26.13 12 ثانوي 

 %48.75 85 1 1 %56.61 16 %48.47 21 جامعي

 %111 31 %111 8 %111 81 %111 46 املجموع
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يشير الجدول املبين أعاله إلى رأي أفراد العينة في مدى إسهام ألانترنيت في تغيير القيم فنجد أن الغالبية أجابت 

نجد حسب الجنس أن نسبة ، و %57.5مفردة بنسبة مقدرة ب:  46بأن لألنترنيت دور كبير في تغيير القيم بعدد بلغ 

نسبة ذكور، وفيما يخص السن نجد أن غالبية من الذين أجابوا  %45.65مقابل  %54.88إلاناث كانت أكثر واملقدرة ب: 

وبنسبة  %84.73سنة بنسبة  85-25، وتليها فئة العمر من %51سنة بنسبة  25-15)بشكل كبير( هم من فئة العمر 

ا فوق، أما فيما يخص املستوى التعليمي فإن املرتبة ألاولى هي املستوى التعليمي فم 85خاصة بفئة العمر من 15.21%

وفي الرتبة الثالثة املستوى  %81.48ويليه في املرتبة الثانية املستوى التعليمي املتوسط بنسبة  %48.47الجامعي بنسبة 

 .%26.13التعليمي املتوسط بنسبة 

مفردة بنسبة تقدر ب:  81ا قليل في تغيير القيم فقد بلغ عددهم أما عدد الذين أجابوا أن ألانترنيت دوره

، %45.16أما نسبة إلاناث فمقدرة ب:  %54.38، وحسب الجنس نجد أعلى نسبة عند الذكور واملقدرة ب: 83.75%

ة احتلت املرتبة الثاني 85-25وفئة العمر من  %51سنة احتل املرتبة ألاولى بنسبة  25-15وحسب السن فإن سن من 

، أما حسب املستوى %1.67سنة فما فوق فقد احتلت املرتبة الثالثة بنسبة  85أما فئة العمر من  %83.67بنسبة

، أما املستوى التعليمي الثانوي فقد احتل %51.61التعليمي فإن املستوى التعليمي الجامعي احتل املرتبة ألاولى بنسبة 

 .%22.53مي الثانوي احتل املرتبة الثالثة بنسبة مقدارها ، واملستوى التعلي% 25.3املرتبة الثانية بنسبة 

كلهم ذكور  %87.5أفراد بنسبة  18أما عدد ألافراد الذين يرون بأن ألانترنيت ليس لها أي تأثير في تغيير القيم فقد بلغ 

 .   %111سبة وكلهم من املستوى التعليمي املتوسط بن %111سنة بنسبة  85-25وكلهم من فئة العمر من  %111بنسبة 

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في دور ألانترنيت في تغيير القيم نحو الاتجاه السلبي82الجدول رقم )

 إلاجابة

 

 املتغيرات

 املجموع ال يؤثر قليال دور كبير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %52.5 42 %26.66 4 %65.71 28 %51 15 ذكر

 %47.5 83 %78.88 11 %84.23 12 %51 15 أنثى

 %111 31 %111 15 %111 85 %111 81 املجموع

 

 السن

83-23 13 61% 21 61% 6 41% 45 56.25% 

23-53 6 21% 11 81.42% 5 88.88% 22 27.7% 

 %16.25 18 %26.66 4 %3.57 8 %21 6 فما فوق  53

 %111 31 %111 15 %111 85 %111 81 املجموع

 %82.5 26 %88.88 5 %81.42 11 %88.88 11 متوسط
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املستوى 

 التعليمي

 %82.5 26 %41 6 %23.57 11 %88.88 11 ثانوي 

 %22.5 13 %26.66 4 %41 14 %88.88 11 جامعي

 %111 31 %111 15 %111 85 %111 81 املجموع

 

رأيهم في الدور السلبي الذي تلعبه ألانترنيت في تغيير يشير هذا الجدول إلى توزيع أفراد العينة املدروسة حسب 

مفردة  85القيم فكانت غالبية آلاراء تقول بأن لألنترنيت دور قليل في تغيير القيم نحو الاتجاه السلبي حيث بلغ عددهم 

 .%48.75بنسبة تقدر ب: 

إناث، وحسب  %84.23مقابل  %65.71فحسب الجنس فإن أصحاب هذا الرأي أغلبهم ذكور بنسبة تقدر ب: 

لفئة  %3.57مقابل نسبة  %81.42سنة فقد بلغت  85-25السن فإن الذين أجابوا ب )قليال( هم من فئة العمر من 

سنة فما فوق، وحسب املستوى التعليمي فنجد املستوى التعليمي الجامعي يحتل املرتبة ألاولى بنسبة  85العمرية من 

، وفي املرتبة الثالثة املستوى %81.42ستوى التعليمي املتوسط بنسبة مقدرة ب: وفي املرتبة الثانية امل %41مقدرة ب: 

 .%23.57التعليمي الثانوي بنسبة 

 %87.5مفردة بنسبة  81أما الذين يرون بأن لألنترنيت دور كبير في تغيير القيم نحر الاتجاه السلبي بلغ عددهم 

 جنس.لكل  %51موزعة بالتساوي بين الذكور وإلاناث بنسبة 

، أما الفئتين املتبقيتين فقد %61سنة بنسبة  25-15وحسب السن نجد أعلى نسبة احتلتها الفئة العمرية من 

لكل  %88.88وحسب املستوى التعليمي فإن النسب متساوية في املستويات الثالث بنسبة  .%21بلغت نسبة كل منهما 

 مستوى.

 15في تغيير القيم نحو الاتجاه السلبي فقد بلغ عددهم  وفيما يخص الذين يرون بأن ألانترنيت ليس لها دور 

ذكور، حسب  %26.66مقابل نسبة  %78.88، أغلبهن من جنس إلاناث املقدرة بنسبة %13.75مفردة بنسبة تقدر ب: 

سنة بنسبة  85-25بعدها فئة من  %41سنة بنسبة مقدرة ب  25-15السن فإن غالبية هذا الرأي هي من فئة العمر 

، أما حسب املستوى التعليمي فأول مرتبة احتلها %26.66فما فوق بنسبة  85لتليها فيما بعد فئة العمر من  88.88%

واملرتبة الثالثة  %88.88واملرتبة الثانية املستوى التعليمي املتوسط بنسبة  %41املستوى التعليمي الثانوي بنسبة 

 .   %26.66للمستوى التعليمي بنسبة 

 

 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 210 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في التأثير إلايجابي لألنترنيت على القيم85الجدول رقم )

 إلاجابة    

 املتغيرات 

 املجموع ال يؤثر قليال ردور كبي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

 الجنس

 %43.75 81 %54.54 6 %51 22 %44 11 ذكر

 %51.25 41 %45.45 5 %51 22 %56 14 أنثى

 %111 31 %111 11 %111 44 %111 25 املجموع

 

 السن

83-23 11 44% 28 52.27% 7 68.68% 41 51.25% 

23-53 1 86% 17 83.68% 8 27.27% 21 86.25% 

 %12.5 11 %1.11 1 %1.11 4 %21 5 فما فوق  53

 %111 31 %111 11 %111 44 %111 25 املجموع

املستوى 

 التعليمي

 %26.25 21 %86.86 4 %27.27 12 %21 5 سطمتو 

 %27.7 22 %27.27 8 %27.27 12 %23 7 ثانوي 

 %46.25 87 %86.86 4 %45.45 21 %52 18 جامعي

 %111 31 %111 11 %111 44 %111 25 املجموع

 

ير القيم في تغي يتوضح لنا من خالل الجدول املبين أعاله والخاص برأي أفراد العينة فيما إذا كان لألنترنيت دور 

مفردة  44نحو الاتجاه إلايجابي، بأن معظم أفراد العينة يرون بأن تأثير ألانترنيت إيجابي على القيم، حيث بلغ عددهم 

، لكل جنس، أما حسب السن فنجد أغلبية هذا %51وهي مقسمة بالتساوي بين إلاناث والذكور بنسبة  %55بنسبة 

وبعدها  %83.68سنة بنسبة 85-25لتليها فئة العمر من  %52.27سنة بنسبة  25-15الرأي هي من الفئة العمرية من 

، وأما حسب املستوى التعليمي نجد بأن أغلبية الذين يرون بأن دور %1.11سنة فما فوق بنسبة  85فئة العمر من 

فوي  %45.45ارها بنسبة مقدألانترنيت قليل في تغيير القيم نحو الاتجاه إلايجابي ينتمون إلى املستوى التعليمي الجامعي 

 لكل مستوى. %27.27مقسمة بالتساوي بين املستوى التعليمي املتوسط والثانوي املقدرة ب: 

 25أما فيما يخص الذين يرون بأن لألنترنيت دور كبير في تغيير القيم نحو الاتجاه إلايجابي فقد بلغ عددهم 

  %44مقابل نسبة   %56من جنس البنات بنسبة تقدر ب:  وغالبية هذا الرأي هم  %81.25مفردة بنسبة مقدرة ب: 

لتليها  %44سنة بنسبة  25-15لجنس الذكور، وحسب متغير السن فنجد بأن أغلب هذه الفئة تنتمي للفئة العمرية من 

سنة فما  85هي الفئة العمرية من   %21والنسبة املتبقية واملقدرة ب:   %86سنة بنسبة  85-25الفئة العمرية من 
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، يليه املستوى %52فوق، أما حسب املستوى التعليمي فنجد أول مرتبة يحتلها املستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

 . %21وبعدها يأتي املستوى التعليمي الثانوي بنسبة   %23التعليمي الثانوي بنسبة تقدر ب: 

اوز م نحو الاتجاه إلايجابي، فلم يتجأما فيما يخص عدد الذين يرون بأن ألانترنيت ليس لها أي دور في تغيير القي

بالنسبة لإلناث، وحسب  %45.45مقابل  %54.54أغلبهم ذكور بنسبة   %18.75مفردة بنسبة مقدرة ب:  11عددهم 

سنة  85-25وتليها فئة العمر من  %68.68سنة بنسبة  25-15السن فإن الفئة الغالبة في هذا الرأي هو السن من 

، أما حسب املستوى التعليمي فنجد أعلى %1.11سنة فما فوق بنسبة  85العمر من  وبعدها فئة  %27.27بنسبة 

للمستوى  %27.27لكل مستوى مقابل  %86.686نسبة عند املستويين التعليميين الجامعي واملتوسط واملقدرة ب: 

 التعليمي الثانوي. 

 :اقتراحات أفراد العينة حول الاستعمال الجيد لألنترنيت

 املواقع الالأخالقية إلاباحية. فرض رقابة على 

 .تربية الجيل الصاعد على أن ألانترنيت وسيلة للتعلم والاتصال ال وسيلة إلفساد ألاخالق 

 .مراقبة ألاطفال واملراهقين عند استعمالهم لألنترنيت وتنظيم أوقات استعمالهم لها 

 .انتقاء ما ينفع من ألانترنيت وترك ما ال ينفع 

 م العقل، فاألنترنيت سالح ذو حدين يبني ويهدم.على املستعملين تحكي 

 :نتائج الدراسة امليدانية

 :بعد تفريغ الجداول وتحليل البيانات توصلنا لالستنتاجات التالية 

  مفردة  82معظم أفراد العينة يداومون على استعمال ألانترنيت حيث بلغ عدد الذين يستعملون ألانترنيت دائما

لكل جنس والفئة التي تستعمل ألانترنيت "دائما" حسب السن هي  %51ور وإلاناث بنسبة موزعة بين الذك %41بنسبة 

 .%51وهي من املستوى التعليمي الجامعي بنسبة  %58.12سنة بنسبة  25-15من 

 ويغلب %43.25مفردة بنسبة  81، حيث بلغ عددهم يستعملون ألانترنيت خارج املنزل  معظم أفراد العينة ،

وينتمون إلى املستوى التعليمي  %53.17سنة بنسبة  25-15وتتراوح أعمارهم من  %56.41بنسبة  عليهم جنس الذكور 

 .%83.46الثانوي بنسبة 

  51مفردة بنسبة  41غالبية أفراد العينة يستعملون ألانترنيت من ساعة إلى ساعتين، حيث بلغ عددهم% 

 %61سنة بنسبة  25-15وهم من الفئة العمرية من لكل جنس  %51وبنسب متساوية بين الذكور وإلاناث واملقدرة ب: 

 .%57.5وينتمون إلى املستوى التعليمي الجامعي بنسبة 

  يغلب  %47.5مفردة بنسبة قدرها  83أغلب أفراد العينة درجة تحكمهم في ألانترنيت جيدة حيث بلغ عددهم

وينتمون إلى املستوى  %47.86ة بنسبة سن 85-25، أغلبهم من الفئة العمرية من %55.26عليها الجنس الذكري بنسبة 

 .%81.47التعليمي الجامعي بنسبة 
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  82أما عن أغراض أفراد العينة من استعمال ألانترنيت فنجد أغلبهم يستعملونها للتعلم حيث بلغ عددهم 

ى وهم من املستو  %65.62سنة بنسبة  25-15وتتراوح أعمارهم من  %71.33أغلبهم ذكور بنسبة  %41مفردة بنسبة 

 .%63.75التعليمي الجامعي بنسبة 

  إن معظم أفراد العينة قد اكتسبوا سلوكيات وقيم جديدة من خالل استعمالهم لألنترنيت حيث بلغ عددهم

ومستواهم  %51.13سنة بنسبة  25-15وسنهم يتراوح من  %57.14، معظمهم إناث بنسبة %61.25مفردة بنسبة  41

 .%55.11عي بنسبة التعليمي هو املستوى التعليمي الجام

  حسب أفراد العينة الذين قالوا بأنهم اكتسبوا سلوكيات وقيم جديدة فمعظمهم اكتسبوا القيمتين معا السلبية

سنة 25-15تتراوح أعمارهم من  %55.55معظمهم إناث بنسبة  %88.75مفردة بنسبة  27وإلايجابية، حيث بلغ عددهم 

 .%43.14ي الجامعي بنسبة وينتمون إلى املستوى التعليم %43.14بنسبة 

  57.5مفردة بنسبة  46يرى معظم أفراد العينة أن لألنترنيت إسهام كبير في تغير القيم حيث بلغ عددهم% 

ومستواهم التعليمي هو الجامعي بنسبة  %51سنة بنسبة  25-15تتراوح أعمارهم من  %54.84وأكثرهم إناث بنسبة 

48.47%. 

  مفردة بنسبة تقدر  85تؤثر قليال في تغيير القيم نحو الاتجاه السلبي بعدد بلغ ويرى أغلبهم كذلك أن ألانترنيت

ومستواهم التعليمي هو الجامعي  %61سنة بنسبة  25-15تتراوح أعمارهم بين  %63.51أغلبهم ذكور بنسبة  %48.75ب: 

 .%41بنسبة 

  44ون بأنها تؤثر قليال حيث بلغ عددهم أما عن التأثير إلايجابي لألنترنيت على القيم فإن معظم أفراد العينة ير 

سنة بنسبة  25-15لكل جنس وأعمارهم تتراوح من  %51متساوية بين الذكور وإلاناث  %55مفردة بنسبة تقدر ب: 

 .%45.45ومستواهم التعليمي جامعي بنسبة  52.27%

 :خاتمة

ادية ا تأثيرها على الجوانب الاقتصألانترنيت هي من أحدث التكنولوجيات املعاصرة اذ تعتبر ثورة تكنولوجية له

والاجتماعية والثقافية، فهي سالح ذو حدين لها سلبياتها كما أنها ال تخلوا من إلايجابيات، وحسب الدراسة التي قمنا 

بإجرائها فقد تبين لنا أن أفراد املجتمع الجزائري منهم من اكتسب سلوكيات وقيم إيجابية، مثل الانفتاح على العالم، 

ع على ثقافة آلاخر، الاتصال والتواصل والتعلم، مسايرة كل ألاحداث دون عناء، ومنهم من اكتسب سلوكيات وقيم إلاطال 

سلبية مثل: إلادمان، الانحالل الخلقي، العنف، التقليد ألاعمى والذوبان في آلاخر....، ومنهم من مزج في اكتسابه للقيم 

 والسلوكيات بين السلبي وإلايجابي.

نترنيت من سلبيات إال أنه يمكننا التقليل منها وذلك بفرض رقابة على املواقع الالأخالقية وتربية رغم ما لأل 

أطفالنا ومراقبة املراهقين عند استعمالهم لألنترنيت؛ وتحكيم العقل في استعمالنا ألانترنيت؛ وتبقى التنشئة الاجتماعية 

 ي:. واخيرا ارتاينا ان نقدم الاقتراحات التاليحو الاتجاه إلايجابتمثل أهم عامل في تحديد السلوكيات والقيم وتوجيهها ن

 .ضرورة ادراج التربية الاعالمية في مختلف املناهج التربوية الكتساب ثقافة التعامل في الشبكة العنكبوتية 

 خاصة. ةضرورة وضع اليات للرقابة القانونية على استخدام الانترنت بصفة عامو ومواقع التواصل الاجتماعي بصف 
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  ضررورة اعادة دور املؤسسات الاجتماعية في التنشئة الاجتماعية من خالل ابراز القيم السلبية املكتسبة من سوء

 استخدام الانترنت مع ضرورة الترويج للقيم الايجايبية الواجب اكتسابها من الشبكة العنكبوتية.

  رة توجيههم الستعمالها في التعليم فقط.يجب على الاولياء مراقبة استخدام فئة الاطفال للنترنت وضرو 

 .حث مستعملي شبكة الانترنت على انتقاء مضامين اجابية تتماش ى وقيم املجتمع الجزائري 

 دمان.عنكبوتية باوقات كبيرة تفاديا لإل التقليل من استخدام الشبكة ال 
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 سرية: دراسة تحليليةآثار وسائل التواصل الاجتماعي على العالقات ألا 

The effects of social media on family relationship : Analytical study 
 الجزائر /جامعة عمار ثليجي، ألاغواط/ بن عون الزبير  د.

Dr. Zoubir Benaoun /Laghouat University/Algeria 

  الجزائر/جامعة عمار ثليجي، ألاغواط /درمحمد  د.

Dr. Mohamed Derr/ Laghouat University/Algeria 

 الجزائر /8جامعة باتنة / طرشانحنان  د.

Dr.  Hanane Torchane /University of Batna1/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

شهدت الجزائر مع بداية القرن الواحد والعشرون ثورة اتصالية واعالمية بفعل انتشار استخدام ألانترنت، حصلت بفعلها تغيرات 

، لياتهمعق، فراد والجماعاتنفسيات ألا  أثرت  علىغيرت العديد من املفاهيم واملمارسات والظواهر، كما في البنية الاجتماعية، و وتطورات 

عن  لتبحثكما أثرت على العالقات الاجتماعية وبخاصة داخل ألاسر الجزائرية، وعليه جاءت هذه الدراسة  توجهاتهم ومواقفهم،، غاياتهم

صل الاجتماعي على العالقات في ألاسرة الجزائرية، وبعد تحليل الواقع امليداني خلصنا الى أن آثار استخدام مواقع التواصل آثار وسائل التوا

 الاجتماعي من قبل أفراد ألاسرة )آلاباء وألامهات وألابناء( خلف آثار إيجابية وأخرى سلبية على العالقات فيما بينهم.

 تماعية الرقمية، الدور، ألاهمية، ألاثر، العالقات الاجتماعية، العالقات ألاسرية.الشبكات الاج الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

At the beginning of the twenty-first century, Algeria witnessed a communication and media revolution due to the 

spread of the use of the Internet, which caused changes and developments in the social structure, and changed many 

concepts, practices and phenomena, It also affected the psyches, mentalities, and attitudes of individuals and groups, as well 

as on social relations, especially within Algerian families. Accordingly, this study came to search for the effects of social media 

on relations in the Algerian family. After analyzing the field reality, we concluded that the effects of the use of social 

networking sites by family members (fathers, mothers and children) have positive and negative effects on the relationships 

between them. 

Keywords: Digital social networks, role, importance, impact, social relations, family relations. 

 :مقدمة

واحد ئل من القرن الالثورة املعلوماتية والاتصالية الحاصلة في املجتمعات الحالية بداية من العشر ألاوا بفعل

حصلت تغيرات وتطورات وتبدالت غيرت العديد من املفاهيم واملمارسات والظواهر، كما تحولت نفسيات  ،والعشرين

 بفعل و الافراد والجماعات وعقلياتهم وغاياتهم وتوجهاتهم ومواقفهم، 
ً
 وتشابكا

ً
تعمقت وأصبحت الامور أكثر تعقيدا

لوجية الحديثة ال أحد ينكر ما للتطورات التكنو ف .لية في الشبكة العنكبوتية الانترنتتشابك التقنيات الاتصالية والتواص

بل إلانسان وس غاالتانشلها ألاساسية املستخدمة في مجمل من أثر فاعل، وقدرة عجيبة، في تطور التقنيات ووسائ

 د ينكر أهمية هذه التطورات وغاياتهاوال أح ،حياة وواقعها املتعدد الاتجاهاتنشاطه العلمي، املؤثر في تسيير عجلة ال

فيما أفرزت من وسائل وإمكانيات تكنولوجية غاية باألهمية والضرورة، والتي فرضت بموجب ذلك سطوتها  ومعطياتها

وسيطرتها الكاملة على وعي إلانسان ونشاطه وحاجته، وعلى مجمل فعالياته ومناشطه الفكرية والذهنية والاجتماعية 
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وبذلك باتت هذه التكنولوجيات تشكل حاجة أساسية من حاجات إلانسان  تصادية وما إلى غير ذلك.ة والاقوالثقافي

املعاصر، وضرورة الزمة ال يمكن الاستغناء عنها أو تجاهل دورها في الحياة العامة وأوجهها املختلفة، كالكمبيوتر 

جوه والفضائيات باتصاالتها وبثها املتعدد الو  باستخداماته املتعددة، وإلانترنت وأسلوبه في الاتصال واملعلوماتية،

 .الحديثةواملنافذ، وما إلى ذلك من تقنيات التكنولوجيا 

 بات الافراد والجماعات يعيشون ويحييون فيه وضمنهن  ألامر الذي أدى الى 
ً
 افتراضيا

ً
               درجة  لىإتشكل مجتمعا

               نهأمر ما من شمع الافتراض ي، هذا ألا ندمج كلية في العالم واملجتعزل عن واقعه الاجتماعي الحقيقي وانن بعضهم اأ

الى بروز مشاكل ومواقف وحوادث عديدة عانى منها بعض الاطراف وخاصة منهم الفئات الهشة  بالفعل دىأن يؤدي و أ

 هاضعيفة وال حول وال قوة لو كونهم فئات أ والضعيفة مثل الاطفال والنساء الذين هم غير واعين بكيفيات الاستخدام

 عن طريق الوصاية والتعليم والتوعية والارشاد. إال 

ورة ثفبعد  ،كنفها لقد أضحى الافراد والجماعات يعيشون في مجاالت غير املجاالت التي كانوا يعيشون في 

لبي خل وعالم افتراض ي صبح الانسان يعيش في مجاألى أن إيرة والتي أدت خونة ألا الاتصال والاعالمية الحاصلة في آلا 

صبحوا يتفاعلون مع هاته الوسائل ويعيشون في عالم خيالي غير واقعي، أفراد الم فإن ألا عوخيالي، فمن جانب وسائل إلا 

ر املعاصر نترنت في العصبي، فاأل نترنت فأمس ى يعيش في عالم افتراض ي غير واقعي خلل مثل ألا ومن جانب وسائل الاتصا

 افأ
ً
 تتشكل فيه مؤسسات ونظم معلوماتية وتفاعالت ومعامصبحت تشكل مجتمعا

ً
الت واتصاالت سريعة تراضيا

 زيلت حواجز املكانأهذا الفضاء  فبواسطةفكار، وألا  ناقل وتبادل املعلوماتتن في هذا الفضاء يتم أودقيقة، كما 

 بمعنى الكلمة خاصة بعدم انتشار مواقع 
ً
 افتراضيا

ً
شبكات اجتماعية عديدة لكترونية و إوالزمان وتشكل مجتمعا

  .وما الى ذلك وألانستغرام واملاسنجر ... وبيومتنوعة مثل الفيس بوك والتويتر وماي سبايس واليوت

ت على العالقا فرزتها وسائل الاعالم الجديدة واثرتأنعيش اليوم عصرا تتحكم فيه منظومة اتصالية جديدة 

ت افتراضية والجزائر مثلها مثل سائر بلدان العالم تأثرت من حيث الاجتماعية وتحوالتها من عالقات واقعية الى عالقا

راد فل معنى الكلمة كانت العالقة بين أأسس عالقاتها الاجتماعية حيث في القديم كانت تعيش عالقات واقعية بك

ر و قرابة ومع تطبوة وزمالة وحتى الألا خوة واحدة عالقة متكاملة تجسد معنى ألا حتى بين افراد العائلة الو  أو مجتمعنا 

                   نها لم تكنالدول في مواكبة هذا التطور مع أ ، كانت الجزائر مثلها مثل باقيالحاصل ودخول الثورة الاتصالية

، عن ميالد تقنية جديدة للهاتف النقال في الجزائر 1111املواصالت سابقا سنة أعلنت وزارة البريد و ف ،من السباقين له

تصاالت الجزائرية الالسلكية ومع عجز الدولة في تحكم التكنولوجيا وعجز عن التكفل نطالقة الفعلية لالوهنا تبدأ الا 

مع  تثمارسيد واملواصالت الذي اعطى حرية الا بمصاريفه الباهظة تركت املجال في املنافسة الخارجية وتعديل قانون بر 

لة في املجتمع العالم بقصد مواكبة التطورات الحاصلة إعطاء امتيازات أخرى لضمان املساواة والتحكم الدولي وحاص

 نتاج وسائل الكترونية حديثة في التواصل الاجتماعيال تكنولوجيا الاتصاالت أدت إلى إومع هذه التطورات الهائلة في مج

شتراك في التي سهلت على املستخدمين الولوج الى عالم ألانترنت والا  مثل دخول الهواتف الذكية والحواسيب املحمولة

 .مواقعها والاستفادة من خدماتها ومضامينها

  
ً
على شبكة الانترنت ملا تمتلكه من خصائص تميزها عن  تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي هي ألاكثر انتشارا

افتراض ي سيطرا على اهتماماتهم، وفقا لإلحصائيات الحديثة  همواقع الالكترونية ألاخرى في ظل عالم تقني ومجتمع
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مستخدمي الانترنت  ن عددأ 2121في جانفي  بعض ألارقام حول استعمال الانترنت في الجزائر حسب تقرير صدر  تشير 

 تقرير الحديث حول استخدام الانترنت) مليون )بحسب الفاسبوك(. 21عدد مستخدمي الفاسبوك مليون وأن  22.71

 مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقدم ملستخدميهموهذا ناهيك عن استخدام ألانواع ألاخرى من  (2121عام  في الجزائر 

قع ان ا، وبسبب الطبيعة الديناميكية للشبكات الاجتماعية على الانترنت استطاعت هذه املو افتراضيةتكوين عالقات 

تحافظ على تطوير العالقات الاجتماعية في العالم الافتراض ي أو جعل تأثيرات سلبية وإيجابية على شبكة العالقات 

 جتماعية في العالم الاجتماعي الحقيقي.الا 

  إن التطور والتغير الحاصل في مجتمع اليوم بفعل تكنولوجيات إلاعالم والاتصال التي شكلت ثورة اتصالية كبرى 

 ،العالقاتو  والتفاعالت والاتصاالتتغير في أنماط الحياة واملمارسات نتج عنه تغير اجتماعي وثقافي مفاجئ، كما نتج عنه 

صرنا نشاهد تغير مباشر في أنماط العالقات الاجتماعية التي انتقلت من العالم الواقعي الى عالم افتراض ي، حيث حيث 

 أصبح وأمس ى املستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر يستخدمون هذه املواقع وبخاصة منها الفاسبوك

 عن العالقات الحقيقية الواقعية سواء داخل ألاسر فيما بينهم،  ماعيةلربط عالقات اجت والانستغرام واملاسنجر 
ً
فضال

 التالية: التساؤالتألامر الذي دعانا الى البحث في هذا املوضوع وطرح أو في املجتمع الحقيقي أو الافتراض ي، 

 ؟الاجتماعي على العالقات ألاسرية فيما تتمثل آثار استخدامات مواقع التواصل 

 ماعي بناء ملواقع التواصل الاجتفها استخدام آلاباء وألامهات وألا جابية التي يخلما هي جمل آلاثار السلبية وإلاي

 ؟لى العالقات الواقعية فيما بينهمع

  ؟يجابيإالتأثير أهو سلبي أم  اتجاهما 

  أوال: تعريف مواقع التواصل الاجتماعي

 لجديدالركيزة ألاساسية لإلعالم ا هي مواقع الكترونية اجتماعية على الانترنيت وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 (.2113. )صادق، د.ت.، ص. الجماعات التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء الافتراض يو أو البديل التي تتيح لألفراد 

شير مواقع التواصل الاجتماعي إلى املواقع والبرامج التي تعتمد على شبكة إلانترنت لتسهيل التواصل 
ُ
                       ت

استخدام  وُيمكن بين املستخدمين وتبادل املعلومات فيما بينهم من خالل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف املحمولة،

هذه املواقع ألهداٍف اجتماعية؛ كتحقيق التفاُعل بين ألاصدقاء وأفراد العائلة وغيرهم أينما ُوجدوا، كما ُيمكن 

باه تسعى إلى جلب انت يملواقع أصبحت قواعد تسويقية مهمة للشركات التاستخدامها ألهداٍف تجارية؛ وذلك ألنِّ هذه ا

 
ً
ن أنواعا ستخدميها إمكانية الوصول إلى محتواها الذي يتضمِّ

ُ
تيح مواقع التواصل الاجتماعي مل

ُ
املزيد من الزبائن، وت

ى الوثائق  من املعلومات، أو الصور ومقاطع الفيديو، أو حتِّ
ً
 (.21)شوقي، د.ت.، ص.  .ُمختلفة

                  ي مكان وفي أ، شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها في أي وقت يشاءون ": وتعرف أيضا بأنها

      من العالم، ظهرت على شبكة الانترنيت منذ سنوات وتمكنهم أيضا من التواصل املرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها 

 (138، ص. 2111. )الدليمي، "قة الاجتماعية بينهممن إلامكانات التي توطد العال

               لهم افتراض ي مجتمع للمستخدمين تكوين تتيح التي املواقع تلك هي" أنها الاجتماعي التواصل شبكات تعرف كما

 خالل من أو الواقع، أرض على أصال املوجودة العالقات الاجتماعية تكوين إعادة خالل من إما وذلك الانترنت، شبكة على
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                معهم والتواصل أصدقاء عن البحث إمكانية املواقع تلك تتيح حيث .الواقع في ليست موجودة جديدة عالقات تكوين

 .(18، ص. 2112. )فورة، "الخدمات من وغيرها واملعلومات ألانشطة ومشاركة والنشر التدوين خدمة من خالل

فها "زايد" على أنها                             من الناس نترنيت عندما يدخل عدد كافشبكة ألا  اجتماعية تظهر عبر  تجمعات"ويعرِّ

                في مناقشات عبر فترة كافية من الزمن، يجمع بينهم شعور إنساني كاف، بحيث يشكلون مواقع للعالقات الشخصية 

فت أيضا على أنها و ، عبر الفضاء الالكتروني جمعات اجتماعية تظهر عبر شبكة تمعات الافتراضية وتتلك املج"عرِّ

نترنيت، تشكلت في ضوء ثورة الاتصاالت الحديثة، تجمع بين ذوي الاهتمامات املشتركة بحيث يتواصلون فيما بينهم ألا 

 .    "حقيقيفي مجتمع  ويشعرون كأنهم

 للمشترك فيه إنشاء موقع خاص يحمنظومة من الشبكات الالكترونية عبر الانترنت تت"فايز الشهري:" "عرفها 

ومن ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات أو جمعه مع  به،

 (.87، ص. 2112)جرار،  أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير ذلك".

وتتم تسمية الجزء  أو مؤسسات، اعاتتركيبة اجتماعية الكترونية من أفراد وجم"بأنها: "محمد عواد"ويعرفها 

جيع من العالقات لتش بحيث يتم إيصال العقدة بأنواع مختلفة، التكويني ألاساس ي )مثل الفرد الواحد( باسم العقدة

 (.25، ص. 2112عوادة، ) ."العالم فيما  فريق معين أو الانتماء لشركة ما أو حمل جنسية بلد

بكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياة الاجتماعية بين مجموعة من بأنها: "ش "هبة محمد خليفة"وتعرفها 

املعارف وألاصدقاء، كما تمكن ألاصدقاء القدامى من الاتصال ببعضهم البعض وبعد سنوات طوال وتمكنهم أيضا من 

 (.ت.. . )خليفة، دالتواصل املرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من إلامكانات التي توطد العالقة بينهم

 :
ً
 أهم مواقع التواصل الاجتماعيثانيا

منذ الظهور ألاول ملواقع التواصل الاجتماعي تعددت وتنوعت بين شبكات شخصية وعامة تطمح لتحقيق أهداف  

ر القائمة بين سنة س وأخرى، فتاريخيا كان ملوقع "سك محددة "تجارية مثال" ومنذ بدايتها اختلفت املواقع التي تتصدِّ

غيرها، ومع تطور مواقع التواصل و ولى، وكذلك موقع "أوماي نيوز" كبيرة وصدى واسع مع بداياته ألا ديفريز" أهمية 

الاجتماعي أصبح تصنيفها يأتي بالنظر إلى الجماهيرية حيث تتصدر القائمة عدد من الشبكات وأهمها : "الفيسبوك" 

أهم  بارهاعتبا سنتطرق إليهاوهي املواقع التي  "بالرك"، "إن لينكد"، "سبيس ماي، "ألانستغرام"، """يوتيوب ،"تويتر"

. في الوقت الحالي جتماعيالا مواقع التواصل 
ً
 وألاكثر استخداما

 : facebook الفيسبوك

 رز نفسه)كالشركات( أن يب عتباريينوالا يتيح عبره لألشخاص العاديين ، جتماعيالا لكتروني للتواصل إهو موقع  

ز مكانته عبر أدوات امل عبر التواصل مع مواقع وقع للتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أو وأن يعزِّ

بلغ عدد املستخدمين ملوقع الفيسبوك  (، وقد11، ص. 2111)نصر،  ، وإنشاء روابط تواصل مع آلاخرينتواصل أخرى 

 النقال. الهاتف على مستخدم مليون  631مستخدم، و مليار 3أكثر من  إلى

 :twitte التويتر

من العصفورة رمزا له، وهو خدمة مصغرة  اتخذلح "تويت" الذي يعني "التغريد" و خذ تويتر اسمه من مصطأ   

حرفا للرسالة الواحدة، ويجوز للمرء أن يسميها نصا مكثفا  141تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى 
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 ع أصدقائه تلك التغريدات أو التويترات من خالللتفاصيل كثيرة، ويمكن ملن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل م

ظهورها على صفحاتهم الشخصية أو في حالة دخولهم على صفحة املستخدم صاحب الرسالة، وتتيح شبكة تويتر خدمة 

عبر  « RSS »التدوين املصغرة، وإمكانية الردود والتحديثات عبر البريد الالكتروني، كذلك أهم ألاحداث من خالل خدمة 

 145و  مستخدم مليون  6 45الى 2121عام بلغ عدد املتصفحين للتويتر ( وقد 2112)رابحي، .« SMS »سائل النصية الر 

 شهريا. نشط مستخدم مليون 

 : youtubeاليوتيوب

سمح وهو ي لكتروني يسمح ويدعم نشاط تحميل و تنزيل ومشاركة ألافالم بشكل عام ومجاني،إاليوتيوب موقع 

رض ألافالم القصيرة من أفالم عامة يستطيع الجميع مشاهدتها إلى أفالم خاصة يسمح فقط بالتدرج في تحميل وع

اختلفت آلاراء حول موقع "يوتيوب" وما إذا كان هذا املوقع (، وقد 817، ص. 2113)ساري، ملجموعة معينة بمشاهدتها.

ير أن غ، « vidéo sharing site »و ال، حيث تميل بعض آلاراء إلى اعتباره موقع مشاركة الفيدي مشبكة اجتماعية أ

 
ً
الشتراكه معها في عدة من الخصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه  تصنيفه كنوع من مواقع التواصل الاجتماعي نظرا

 
ً
 بشكل واسع. ونشرها لألهمية الكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليها املواقع نظرا

 يوميا. للفيديوهات مشاهدة مليار  2,4شهر، و  كل زيارة مليون  111وب ياملتصفحين ملوقع اليوت بلغ عددوقد 

 :Myspace سبيس ماي شبكة

 الصور  ونشر كاملدونات خدمات تقدم املوقع، في املسجلين ألاصدقاء بين تفاعلية اجتماعية شبكة عن هي عبارة   

             املالكة الشركة مقر يقع لألعضاء، الشخصية املواصفات ة وملفاتالبريدي واملجموعات الفيديو ومقاطع واملوسيقى

 خالل كوربوريش"، فمن نيوز "ألام في  الشركة مقر يقع بينما ألامريكية املتحدة كاليفورنيا بالواليات في مونيكا سانتا في

 بمجتمع والالتحاق حياتهم، عن إلكترونية ملفات صنع العالم أنحاء من جميع ألاشخاص يستطيع "سبيس ماي" موقع

 امللفات ألاصدقاء، وإضافة من متزايدة شبكة مع والاهتمامات والصحف، الصور، تبادل فيه وبإمكان املستخدمين خاص

 .بهم الخاصة

 ومقاطع وصور وموسيقى مجموعات مثل للشباب إلالكترونية ألانشطة من مجموعة "سبيس ماي" كما يقدم   

 املحادثة يتضمن حيث به، الالتحاق إلالكتروني ومواصلة املجتمع لهذا ينضمون  كثيرين تجعل عدة أسباب وهناك فيلميه،

 ومشاركة لألعمال والترويج املنهي، والتشابك لاللتقاء مواعيد مرئية، وتحديد، مسموعة ،تكون مكتوبة الشبكة عبر

للخصوصية  بمساحة مستخدميه املوقع يمد كما وألاصحاب، القدامى الدراسة أصدقاء والعثور على الاهتمامات،

  .الثقافي والاندماج
ً
 في شعبية الويب الانجليزية مواقع أكثر سادس هو "سبيس ماي" موقع يعد إنترنت. أليكسا ملوقع طبقا

 إلاطالق على شعبية املواقع أكثر ثالث يعد كما أنه شعبية، العالم في لغة بأي املكتوبة الويب مواقع أكثر وسادس العالم،

  شعبية وارتفعت املتحدة، الواليات في
ً
 عدد من تقريبا 80% وحاز ألاخرى  املشابهة املواقع من أكبر بنسبة املوقع تدريجيا

  يمثل صار حتى إلانترنت، على الاجتماعية الشبكات الزيارات املحسوبة ملواقع
ً
  جزءا

ً
 الشعبية املعاصرة، الثقافة من مهما

 .يةباإلنجليز  الناطقة البالد في خاصة
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 : Lekdand إن لينكد

 بناء مستخدميها بين أساس التشبيك على تقوم التي املهنية الاجتماعية الشبكات ضمن "ان لينكد" شبكة تصنف

سست وإمكانيات، وقد وشهادات مهارات من يدرجونه وما الذاتية سيرتهم على
ُ
 ،"هوفمان ريد "يد علىإن"  لينكد" شبكة أ

 مستخدم، مع انضمام مليون  277كما بلغ عدد املتصفحين لشبكة ليكند بأكثر من ، كيأمري أعمال ورجل مستثمر وهو

 ثانية. كل جديدين عضوين

 على املوقع فكرة وتقوم، 2003عام  في الفعلي التشغيل وبدأ 2002 عام ت الشبكةتأسس
ً
 عالقات إنشاء أساسا

 في إن" لينكد "باسم املتحدث ويوضح لعمل املتاحةا فرص عن البحث في منه الاستفادة يمكن كما ترفيهية، وليست مهنية

  أبديت ما إنك إذا" :قائال شبكته طبيعة "جورج ريتشارد" أوروبا
ً
                      املهنية شخصيتك أو هويتك بتطوير اهتماما

 بشأن معلومات على ي تحتو  التي الذاتية سيرتك على يعثرون سوف املحتملين هؤالء العمالء أن فتأكد الانترنت، شبكة على

 العمل.  مجال في مؤهالتك وخبارتك

ص إليجاد فرص عمل. يستخدم أكثر  لينكد ه للمحترفين، إذ هو مخصِّ                 إن هو ثالث أشهر موقع في العالم، موجَّ

صالح، ) لغة.، وهو متوافر بعشرين 2118بلد مختلف حتى العام  211يقرب من  ممامليون شخص هذا املوقع  251من 

 (.41، ص. 2111

 blark: بالرك

 ملستخدميه تسمح تدوين املصغر خدمة املوقع يقدم ،2008مايو في أطلق اجتماعية شبكات موقع هو "بالرك"   

، 140 أقص ى بحد حالتهم عن تحديثات بإرسال
ً
 للتدوين هرة ش ألاكثر املوقع "تويتر" موقع مع "بالرك"يقارن  لذا حرفا

 .الاستخدام والسهل التفاعلي الخط الزمني هو بالرك ميزي ما وأكثر املصغر،

  140 إلى تصل التي املصغر التدوين خدمة تقدم مجانية اجتماعية شبكة عن عبارة"بالرك" هو    
ً
 كحد أقص ى حرفا

  يكون  لكي "بالرك" تطوير تم للنص،
ً
  وسيطا

ً
 البريد ورسائل الاجتماعية املدونات والشبكات بين التوازن  يحقق إلكترونيا

 .آخر موقع أي يقدمها ال ميزة يعد مما مجتمعه هذه الخدمات كل يقدم إنه حيث الفورية، والرسائل الالكتروني

 "بالرك" على املستخدم صفحة أحدهم يزور فعندما (Time Line) الزمني، الخط تدعى خاصية "بالرك" يستخدم   

 الزمني الخط وبتحريك زمني، بتسلسل فيه وذلك كتبه ذيال والوقت املستخدم كتب ما فيه زمني خط على يحصل فإنه

 (.73، ص. 2118. )شمس الدين، القديمة والحديثة ألاحداث يشاهد فإنه اليسار والى اليمين إلى

 : instagrameانستاغرام 

خالل  من والعائلة ألاصدقاء مع املستخدم الحياة اليومية ملشاركة ومجانية سريعة وسيلة هو "انستاغرام" برنامج   

 أو صورة تلتقط ثم هذا البرنامج في بالتسجيل أوال تقوم .الشباب مع البرنامج هذا شعبية ازدادت وقد الفيديو، أو الصور 

                        مشاطرتهما يمكنك وحتى "انستاغرام" تضيفهما إلى ثم ومن منهما، أي مظهر لتحويل فلتر وتستخدم فيديو،

 للمستخدمين تتيح دايركت" إنستاغرام“ تسمى ميزة هذا التطبيق لدى أن ذلك. كما من وأكثر ،"ترتوي"و"الفيسبوك" على

 .للجميع معروضة تكون  أن من بدال الاصدقاء من مجموعة أو معين صديق إلى الفيديو مباشرة ومقاطع الصور  إرسال

 (.11، ص. 2114)مجموعة من املؤلفين، 
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 :
ً
 اصل الاجتماعيخدمات ومميزات مواقع التو ثالثا

 وقد باتت معظم 
ً
 في ألاسواق حاليا

ً
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي ألاداة التسويقية ألاكثر فعالية وتأثيرا

، وهكذا بعد أن كانت التوصية الشفوية أداة التسويق ألاهم للشركات واملهنيين في العصور 
ً
الشركات تعتمدها حاليا

ك ة إلاعالنية ألاقوى، فهناظهور مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح الوسيل املاضية، ولكنها ترسخت آلان خاصة بعد

من املستهلكين على شبكات التواصل يهمهم التعرف على عالمتك عند قراءة قصص مشوقة عنها والتوصية ف آلاال 

لتسويق ا ألصدقائهم بمتابعة صفحتك، وبالتالي تتوسع حلقات التوصية مئات بل آالف املرات بلحظات في حلقة من

تملين، كما املح العمالءاملستمر. وتعتبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منصة تسويق مثالية للوصول إلى 

 ويصب في مصلحة 
ً
 ضروريا

ً
مواقع التواصل الاجتماعي يتمثل  ، إن دورناعمال املستخدمينأن التفاعل معهم ُيعد أمرا

جمهور من خالل بدء حوار إبداعي يجذب الجمهور ويعزز والئهم نحو عالمتك، في بناء جسور التواصل بين العالمات وال

 لتفضيالت الجم
ً
 متعمقا

ً
من خالل خطة تسويقية شاملة تعزيز حضور ، هور على مواقع التواصل الاجتماعينمتلك فهما

على  ى بعد التعرفعلى وضع استراتيجيات املحتو  الخدماتعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتشتمل  عالمة املستخدم

التجارية وإدارة املجتمعات وزيادة عدد املتابعين، وإدارة الحمالت التسويقية سواء كانت لنشر أفالم  عالمة املستخدم

الفيديو ألانفوجرافيك لزيادة التوعية برسائل العالمة وحث املتابعين على متابعة أخبار الخدمات أو املنتجات والتفاعل 

 . (211 .، ص2111، . )صوفيوالرد على استفساراتهممعهم ملعرفة آرائهم 

 :
ً
 دور وأهمية مواقع التواصل الاجتماعيرابعا

ستخِدمين مع بعضهم البعض 
ُ
                 لوسائل التواصل الاجتماعي أهمية بالغة وكبيرة فيما يخص موضوع تواُصل امل

باشر مع ألاشخاص وفيعبر هذه الوسائل، وذلك من خالل إمكانية التواُصل الفوري وا
ُ
                          أي مكان حول العالم، وذلك مل

تيح ذلك 
ُ
خرى، باإلضافة إلى ميزة قدرة  كالفيس بوكعبر العديد من التطبيقات التي ت

ُ
أو تويتر وغيرها من التطبيقات ألا

عد سهولة الاتصال م
ُ
يزة ُمضافة لهذه الوسائل، فظهور الوصول إلى أي ُمستخِدم حول العالم عبر هذه الوسائل، وت

 هتطلبهذه الوسائل أدى إلى إلغاء الاعتماد على خطوط الهواتف ألارضية، أو حتى استخدام البريد العادي، فكل ما 

هو وجود جهاز هاتف ذكي أو كمبيوتر يتم استخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي  ألامر لالتصال عبر هذه الوسائل

تعة، فالعديد من عليه الترفيه وال
ُ
ه ملواقع التواصل الاجتماعي بوصفها وسيلة جيدة للترفيه وامل تسلية ُيمكن التوجِّ

الناس يقومون باستخدام هذه الوسائل عندما يريدون الاسترخاء والتحرر من ضغوط العمل، وُيعتبر أمر ُمشاهدة 

 للشخص ا
ً
 جيدا

ً
ستخدمين آلاخرين أمرا

ُ
شاركات من امل

ُ
 للفطرة الاجتماعية التعليقات وامل

ً
ستخِدم، ويعود ذلك نظرا

ُ
مل

التي ُوِجد بها الانسان. تكوين صداقات جديدة أدى ظهور شبكات التواصل الاجتماعي إلى تغيير مفهوم الصداقة بشكل 

ستخِد 
ُ
، أما في الوقت الحالي فقد يكون لدى امل

ً
 صعبا

ً
 كان أمر الحصول على صديق شيئا

ً
 اتم الواحد مئجذري، فقديما

ختلفة ء ألاصدقا
ُ
، وبالرغم من أن الشخص كالفيس بوكعبر وسائل التواصل الاجتماعي امل

ً
هؤالء  قد يكون ال يعرف مثال

إال أن هذا ألامر ال ُيقلل من هذه العالقة. تطوير عملية التعليم ُيمكن الاستفادة من  إال عبر هذه الوسائل ألاصدقاء

ختلفة في 
ُ
م، وذلك من خالل عدد منوسائل التواُصل الاجتماعي امل

ُ
ي: ألامور، ومنها آلات تطوير عملية التعليم والتعل

تخصصين مع ألاشخاص ا من البرامج التعليمية التي يتم ُمشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. التواصلة الاستفاد
ُ
مل

ضمن هذه املواقع. إكساب  عن موضوع ُمعين بموضوعات ُمعينة وُمتابعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. البحث
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تعلمين القدرة على بناء املصداقية الاجتماعية. تطوير ألاعمال توفر وسائل التواُصل الاجتماعي العديد من املزايا 
ُ
امل

لألشخاص أصحاب ألاعمال التجارية، ومن هذه املزايا آلاتي: زيادة نسبة املبيعات، وخفض تكاليف التسويق والدعاية 

نتج إلى ألاسواق  لزياراتزيادة نسبة عدد ا
ُ
إلى املوقع إلالكتروني الخاص باملشروع أو الشركة. تطوير القدرة إلى وصول امل

خرى. القدرة على تحصيل تغذية راجعة من الزبائن
ُ
د.ت.  . )الصوفي،الدولية. تطوير التواصل مع الزبائن أو الشركات ألا

 .(221ص. 

 :
ً
  مواقع التواصل الاجتماعيخصائص خامسا

 (26 .، ص2118)املقداري،  بعدد من الخصائص التي تجعلها الفريدة بها: الاجتماعيةتميز الشبكات ت

  املشاركةParticipation:  من ألاشخاص املهتمين،  تشجيع املساهمات وردود الفعل الاجتماعيةوسائل املواقع

 حيث أنها تطمس الخط الفاصل بين وسائل إلاعالم والجمهور.

 الانفتاح Opennes:  تقدم خدمات مفتوحة لردود الفعل  الاجتماعيمعظم وسائل إلاعالم عبر مواقع التواصل

واملشاركة، أو إلانشاء والتعديل على الصفحات، حيث أنها تشجع التصويت والتعليقات وتبادل املعلومات، بل نادرا ما 

 من املحتوى. والاستفادةتوجد أيه حواجز أمام الوصول 

  املحادثةConversation:  عن إلاعالم الاجتماعية ووسائل إلاعالم  الاجتماعيحيث تتمز مواقع التواصل

 واحد لجميع الجمهور. اتجاهالتقليدي التي تعتمد مبدأ بث املعلومات ونشرها في 

  املجتمعCommunity:  تسمح للمجتمعات املحلية بتشكيل مواقعها الخاصة  الاجتماعيةوسائل إلاعالم

ة مثل مشترك اهتماماتأو  فعال، ومن ثم ترتبط تلك املجتمعات في العالم أجمع حول مصالح بسرعة والتواصل بشكل

 التصوير الفوتوغرافي، أو قضية سياسية أو للتعليم، ويصبح العالم بالفعل قرية صغيرة تحوي مجتمعا إلكترونيا متقاربا.

  الترابطConnectedness:  مترابطة بعضها اجتماعيةعن شبكة  بأنها عبارة الاجتماعيتتميز مواقع التواصل 

ببعض، وذلك عبر الروابط التي توفرها صفحات تلك املواقع والتي تربطك بمواقع أخرى للتواصل أيضا، مثل خبر ما 

 املعلومات. انتقالعلى مدونة تعجبك فترسله إلى معارفك على الفيس بوك، مما سهل وسرع من عملية 

: آثار استخدام مواقع التواص
ً
 ل الاجتماعيسادسا

 :آلاثار على مستوى ألافراد.8

 إلايجابية:آلاثار  .8.8

 التعارف وتكوين الصداقات:  

لت مواقع ا حيث تجمع هذه الشبكات بين الصداقات الواقعية ، لتواصل الاجتماعي تكوين الصداقاتسهِّ

                  جتمعات أخرى مختلفةوالصداقات الافتراضية فهي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد من نفس املجتمع أو من م

 بين الجنسين أو بين أفراد الجنس الواحد.

 التسويق أو البحث عن وظائف: 

لتعارف بل أصبحت أداة تسويقية قوية وفعالة للغاية ألصحاب مواقع للم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد 

خارج مقر العمل، باإلضافة إلى سهولة الانضمام داخل و وتضمن سهولة الاتصال بها  ألاعمال، كونها منخفضة التكاليف،
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وتصنيف املشتركين حسب العمر والجنس والاهتمامات  كما تتمتع بقابلية التصميم والتطوير إليها والاشتراك بها.

جربة تف والهوايات وسهولة ربط ألاعمال بالعمالء وأيضا ربط أصحاب العمل بطالبي العمل وانتشار املعلومة واستثمارها.

من التواصل مع املستهلكين ومع الكفاءات كما أنها أصبحت من بين الوسائل للبحث عن  التسويق عبر الشبكات تزيد

 وظائف وفرص التطوير الوظيفي وتبادل الخبرات والكفاءات كما هو الحال في شبكة لينكدان.

 تعزيز الذات: 

ذاته، فإنه عند التسجيل بمواقع التواصل من ال يملك فرصة لخلق كيان مستقل في املجتمع يعبر به عن 

 الاجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية، يصبح لك كيان مستقل وعلى الصعيد العالمي.

  نفتاح على آلاخرالا:  

إن التواصل مع الغير، سواء أكان دلك الغير مختلف عنك في الدين والعقيدة والثقافة والعادات والتقاليد، 

فإنك قد اكتسبت صديقا ذا هوية مختلفة عنك وقد يكون بالغرفة التي بجانبك أو على بعد املظهر وامليول، و واللون 

 آالف ألاميال في قارة أخرى.

  الرأي آلاخرمنبر للرأي و: 

أهم خصائص مواقع التواصل الاجتماعي سهولة التعديل على صفحاتها، وكذلك حرية إضافة املحتوى الذي  إن

قد تتعارض مع الغير، فاملجال مفتوح أمام حرية التعبير مما جعل مواقع التواصل يعبر عن فكرك ومعتقداتك، والتي 

من  )مجموعة ية.الاجتماعي أداة قوية للتعبير عن امليول والاتجاهات والتوجهات الشخصية تجاه قضايا ألامة املصير 

 (.22املؤلفين، د.ت.، ص. 

 تزيد من تقارب العائلة الواحدة: 

وجيا التواصل فإنه أصبح أيسر على العائالت متابعة أخبار بعضهم البعض عبر مواقع ومع تطور تكنول ؛اليوم 

 التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها أرخص من نظيراتها ألاخرى من وسائل الاتصال املختلفة.

  القديمة:تقدم فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة 

راسة أو العمل ممن اختفت أخبارهم بسبب حيث بإمكانك من خالل هذه املواقع أن تبحث عن أصدقاء الد

 تباعد املسافات أو مشاغل الحياة، وقد ساعدت هذه املواقع في بعض الحاالت عائالت فقدت أبناءها إما بسبب التبني

 نع او حتى يتم التواصل بين الاصدقاء وافراد العائلة في البالد البعيد أو الاختطاف أو الهجرة، فيتم العثور على ألابناء.

 طريق الصوت والصورة ....

 التعبير عن الحرية: 

 لىع ألاردنيين املواطنين تحفيز في الاجتماعي التواصل مواقع دور " بعنوان ،(2112) عالونة دراسةنتائج  أشارت

 حفز في الاجتماعي، التواصل مواقع دور  على التعرف إلى الدراسة هذه وهدفت". الجماهيري  الحراك في املشاركة

 فيالوص بشقيه إلاعالمي املسح منهج باستخدام الجماهيري، الحراك فعاليات في للمشاركة ألاردنيين املواطنين

( %74,7) نسبته ما أن إلى الدراسة توصلت وقد .إربد مدينة في النقابيين من مفردة( 216) بلغت عينة على والتحليلي،

 راءآلا  عن للتعبير الفرصة تتيح ألنها يستخدمونها ممنه( %24,8)و الاجتماعي، التواصل مواقع يستخدمون  النقابيين من

 استخداماتهم دوافع وأن، التويتر يستخدمون ( %27,1)و الفيسبوك يستخدمون  النقابيين من( %51,6) وأن، بحرية



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 223 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 مطلقة بحرية آلاراء عن للتعبير الفرصة وتتيح (،%23,5) بنسبة ألاصدقاء مع بالتواصل تسمح بأنها تتمثل املواقع لهذه

 ) يشاركون  النقابيين من( %56,6) أن النتائج بينت كما( .(%21,3) بنسبة
ً
  دائما

ً
 الذي الجماهيري  الحراك في( وأحيانا

 . الاجتماعي التواصل مواقع خالل من ألاردن في والتغيير باإلصالح يطالب

 :آلاثار السلبية .2.8

 ألامراض النفسية: 

 اعيالاجتم التواصل مواقع استخدام في إلافراط أن سعود امللك جامعة في الشباب ألبحاث الوطني املركز أكد

 لالتواص على القدرة وعدم الانعزال في والرغبة والاكتئاب القلق زيادة منها متعددة واجتماعية نفسية تداعيات له

 لظاهرةا هذه إن مإلاعال  وسائل على لبرامج واملتابعة املشاهدات خالل من بالدراسة القائمين والحظ آلاخرين مع الواقعي

  انتشارها نسبة تزداد
ً
 ستخدميهام أكثر يعدون  الذين الشباب فئة على وخاصة السلبية آثارها تزداد وكذلك يوم بعد يوما

  املالحظ ومن الفراغ وقت تمضية أو العمل أو بالدراسة سواء تتعلق ألمور 
ً
 شبكات يستخدم الذي الشاب إن أيضا

 الفرد هيمتلك ما أهم من هم والتي بالوحدة والشعور  الاجتماعي التواصل مهارات لديه تتأثر بكثرة الاجتماعي التواصل

 التكيف قوتحقي التوافق من تمكنه فعالة إيجابية بطريقة آلاخرين مع التفاعل من تمكنه حيث املختلفة املهارات من

 . الاجتماعي

 التوافق النفس ي: 

 النفسية الصحة ومظاهر النفس ي، والتوافق الفيسبوك داماستخ بين العالقة إلى الدراسات بعض نتائج أشارت

 العزلة إلى يؤدي الفيسبوك استخدام على إلادمان أن إلى "وبرادايس سوليفان" دراسة نتائج دلت فقد الفرد، لدى

 نتائج أشارت كما والاجتماعي، النفس ي التوافق من جيدة مستويات إلى يؤدي معتدلة بطريقة واستخدامه الاجتماعية،

 يعملون  ممن وخصوصا الوافدين، للطالب والاجتماعي يس النف بالتوافق يتنبأ إلانترنت استخدام أن إلى" وجانغ لي" دراسة

 سلبا يرتبط طويالٍ  لوقٍت  الفيسبوك استخدام أن إلى وموريس وكوستين كالبيدو دراسة نتائج وكشفت الصداقة، صفحات

  .وألاكاديمي النفس ي التكيف مع

في دراستهما عن استخدام  (. 103-106.، ص. ص2114، عباسو شناوي )اق كشفت نتائج دراسة وفي نفس السي

 يستخدم الذي املراهق الطالب أن إلىشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعالقته بالتوافق النفس ي لدى املراهق، 

 بقاء تواصله وهما لديه،ي النفس  التوافق مستويات ارتفاع على يعمالن أمرين بين يجمع املعقول  حدود ضمن الفيسبوك

 باإلضافة  العالمي املجتمع أفراد مع بالتواصل يسمح والذي الفعلي، الاجتماعي الواقع عن يعبر الذي يض الافترا املجتمع مع

 ،الدراسية واجباته يهمل ال املعقولة الفترة بهذه الفيسبوك يستخدم الذي الطالب أن كما املحلي، املجتمع مع التواصل إلى

 لفترة الفيسبوك استخدام أنكما  ،ومقبولة معقولة بحدود الجميع مع تواصل على ويبقى الاجتماعية، أو ألاسرية، أو

 ؤديبل ي إلادمان، حد إلى تصل وال وألاكاديمية، وألاسرية الاجتماعية وواجباته أدواره إهمال إلى بالفرد ؤديي ال محدودة،

 كثرة أن، و وألاكاديمي وألاسري  والاجتماعي، النفس ي توافقه بتحقيق همسيو  النفسية، صحته مستويات تحسين إلى

  النفس ي توافقه على تؤثر قد إلالكتروني املوقع هذا على الفرد يقضيها التي الزمنية املدة وطول  الفيسبوك، استخدام
ً
 ،سلبيا

 عملية فهي لديه، النفس ي التوافق مستويات تقل الفيسبوك فيها الفرد يستخدم التي الزمنية املدة زادت كلما أنه حيث

 .سلبية عكسية
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  الانترنت استخدام عالقة تناول  إلى 2112وآخرون عام  "كريستوفر" دراسة هدفت والاكتئاب:الشعور بالعزلة 

 التعليم يف النهائية السنة طالب من عينة على املراهقين بين الاجتماعية والعزلة باالكتئاب ومواقع التواصل الاجتماعي

 د مرتفعيعن الاستخدام منخفض ي عند أفضل وألاقران دينلالوا مع العالقات إن الدراسة نتائجوأوضحت  نوي الثا

 .باالكتئاب بالشعور  دال ارتباط يرتبط ال تاستخدام الانترن أن أيضا وتبين الاستخدام

  وألاخالقية:آلاثار على القيم الاجتماعية 

 طالب لدى القيم على وأثرها الاجتماعي التواصل بعنوان شبكات  (221، ص 2114، )الطيار نتائج دراسة أشارت

  الجامعة تويتر
ً
               عالقات إجراء من تمثلت في التمكن الطالب نظر وجهة من السلبية آلاثار تلك ترتيب أن إلى نموذجا

                      التفاعل وضعف لعزلةا إلى أدت الصالة، تأخر الدينية مثل: الشعائر في إلاهمال آلاخر، الجنس مع شرعية غير

 استخدام مدة طول  كما يتسبب الواقع، مواجهة من الهروب على وتساعد على التعبير، القدرة وتضعف املجتمع، مع

 تغيير القيم أثر في الاجتماعي التواصل كما أن لشبكات ،الوالدينو  بين ألابناء مشكالت بروز في الاجتماعي شبكات التواصل

 مخاطبة على القدرة الاجتماعي التواصل لشبكات الطالب في أنه يعزز استخدام تمثلتالجامعة،  طالب لدى جتماعيةالا 

 يميل يجعله للمواقع الطالب كما أن استخدام ألاسرة، قيم تناقض جديدة قيم تكوين إلى يؤديبجرأة، مما  آلاخر الجنس

 وملبس. ومشرب مأكل من الغربية الحياة لتقليد

 ام الخصوصيةانعد: 

        تواجه أغلبية املواقع الاجتماعية مشكلة انعدام الخصوصية مما تتسبب بالكثير من ألاضرار املعنوية والنفسية 

على الشباب وقد تصل في بعض ألاحيان ألضرار مادية، فملف املستخدم على هذه الشبكة يحتوي على جميع معلوماته 

م، ومشاكل قد تصل بسهولة إلى يد أشخاص قد يستغلونها بغرض إلاساءة إضافة إلى ما يبثه من همو  ،الشخصية

 والتشهير.

  ألاحيان:الصداقات قد تكون مبالغا فيها أو طاغية في بعض 

عرفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نضيفهم كأصدقاء وهو لقب غير دقيق، ألن نميع ألاشخاص الذين ج

شخاص وبالتالي يكثر الخداع والعنف اللفظي بسبب ان الا نوع من النفاق. الصداقة تتشكل مع الزمن وليس فورا، ففيه

 حرى مزيفون وبالتالي يسهل عليهم مضايقة الاخرين. غير حقيقيون أو باأل 

 انتحال الشخصيات: 

                     يهاستخدمملمجهولة املصدر الحقيقي خلف مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي دافعا الشخصيات تبقى 

                     الابتزاز وانتحال الشخصية ونشر املعلومات املضللة وتشويه السمعة، أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة  الى

 موجهة نحو ا أو الاختطاف.
ً
ام وغير املتعلمين وغير محسني استخد لفئات الهشة مثل الاطفال والنساء،والتي تكون غالبا

 ألانترنيت. الابحار فيتقنيات الاعالم الالي و

 شركةأثبتت دراسة قامت بها  :املضايقات والازعاجات Eversave  يتعرضن النساء من 85 % أن 2009عام 

 بوك الفيس على املستخدمات تأثرن بعادات النساء من 80% أن كذلك النتائج أظهرت كما بوك، الفيس على ملضايقات

 على وصديقاتهن أصدقائهن من بالضيق شعورهن عن أعربن عينة الدراسة مثلن اللواتي النساء من 85 % وأنوتجاربهن، 

التي  ألامور  أكثر كأحد الدوام على الشكوى  فجاءت منهن، لكل بالنسبة وتفاوتت الضيق وتعددت أوجه ،"بوك الفيس"
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 ثم ،42 %نسبة ب السياسية .آلاراء تبادل ثم، 63% بنسبة وأصدقائهم صديقاتهم من بوك الفيس على املستخدمات تزعج

 تقديرهن عن عبرن  النساء من 91 % أن الدراسة كشفت ، كما32 % بنسبة ومثالية هادئة حياة بعيش والادعاء التفاخر

والصور  الفيديوهات ومشاركة تبادل إمكانية وتحديًدا حياتهن في بوك الفيس يلعبه الذي الاجتماعي الكبير للدور  الكبير

 لم الذين وبخاصة شمل ألاصدقاء لم الفيس بوك على بقدرة باإلعجاب هؤالء من 76% عبرت فيما بأصدقائهن الخاصة

 طويلة. مدة منذ يجتمعوا أو يتقابلوا

 العالقات الاجتماعية: 

بعنوان الاثار النفسية والاتصالية لتعرض الشباب الجزائري ملضامين  "اليامين بودهان"شارت نتائج دراسة أ

  يجدون  ال املدروس الشباب من ةالغالب النسبةالانترنت الى أن 
ً
 أشخاص مع الكترونية دردشة طلبات إجابة من حرجا

 عالقات إلقامة وربما عوالم باستكشاف هؤالء لدى نفس ي بميل السلوك هذا يفسر وقد قبل، من فوم يعر ال غرباء

 أشخاص مع للدردشة اس يألاس دافعها كان الجزائري  الشباب من أن فئة للباحث اتضحكما  .آلاخر الجنس مع تواصلية

خاص شب انهم لم يسبق لهم وأن التقوا بأمن الشبا%67.5أجاب ، وقد آلاخر الجنس مع غرامية عالقات تكوين غرباء

 إحساس يعتريهم املبحوث الجزائري  الشباب من 43.5 % نسبةاقاموا معهم عالقات افتراضية، كما خلص الباحث الى أن 

 منهأا ذكرو  17% نسبته وما الانترنيت، شبكة استخدام عدم معينة ظروف عليهم فرضت حينما ما ش يء وافتقاد بالفراغ

 .الانترنيت يستخدمون  ال حين النفس ي والاضطراب بالقلق يشعرون

بعنوان استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية  (213 .، ص2112)نورمان، دراسة  توصلتوفي نفس السياق 

 جميع وفي الناس من الكثير وتجاوب بقبول  ثرتستأ التي الاجتماعية الشبكات مواقع أن ىإل في العالقات الاجتماعية، وتأثيره

 الواقع أشخاص مع افتراضية عالقات ببناء خالله من يقوم افتراض ي مجتمع القضايا، من العديد تطرح العالم أنحاء

 وكذلك القدامى ألاصدقاء لتقاءا إمكانية في فكرته تتلخص الذي الاجتماعية الشبكات مواقع أهم من "بوكس الفي"

                         تأثيراته وتختلف املوقع استخدامات وتتعدد معهم، والتطورات ألانباء وآخر املعلومات وتبادل الجدد ألاصدقاء

                     اعلوالتف التواصل حاجة تتقدمها الحاجات من العديد للمبحوثيني يلب "بوك الفيس"ن . كما أالاجتماعية العالقات في

   النسبة بنفس معلومات على والحصول  الفضول  وإشباع حرية بكل والتعبير التنفيس يليها 38.91%بنسبة آلاخرين مع

                  يس بوك ساعدهمالف" أن على يوافقون  38.11% أن إلى. كما اتضح 08.37% بنسبة الواقع من الهروب ثم %26.35

  القاتهم الاجتماعية.في توسيع شبكة ع

 تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى لصالح العامية: 

أضحى استخدام مزيج من الحروف وألارقام الالتينية بدل الحروف العربية الفصحى خاصة على شبكات التعارف 

ته دراسة علي صالح " وهذا ما أكد8" والعين "7واملحادثة فتحولت حروف اللغة العربية إلى رموز وأرقام باتت الحاء "

 .(2116عبد املنعم، )". محمود بعنوان "ثقافة الشباب العربي

 قطع اواصر التواصل وصالت الرحم: 

 ةالدراس وهدفت "الاجتماعي التواصل في دراسة... إلانترنت ثقافة" عنوانب (2111) الساري  دراسةوضحت نتائج أ

 وذلك، نترنتالا  خالل من بعضا بعضهم مع الشباب تواصل تركهاي التي والاجتماعية النفسية التأثيرات على التعرف إلى

 حةالدو  بمدينة اليومية حياتهم في الانترنت يستخدمون  ممن وشابة شابا( 472) من مكونة عشوائية عينة على بالتطبيق
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 أن ردين ةلياتصا وخصائص بمزايا تنفرد الكترونية اتصال كوسيلة الانترنت أن إلى الدراسة توصلت بحيث قطربدولة 

ى، والعائلي ألاسري  التواصل طبيعة في ملموسا تغيرا أحدثت حيث، ألاخرى  الوسائل في تجدها  مقدار راجعت في ذلك تبدِّ

 بها مالقيا ألفوا التي الزيارات عدد تراجع وفي جهة، من أسرهم مع والتفاعل الجلوس في الشباب يقضيه الذي الوقت

 .(2116. )عبد املنعم، أخرى  جهة من نترنتالا  استخدام على تعودهم قبل ألقاربهم

 :.آلاثار على املستوى املجتمعي5.8 

 التغير والحراك الاجتماعي والسياس ي: 

" نقل إلاعالم إلى إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفرت "
ً
 تاريخيا

ً
آفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فتحا

 كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بال رق
ً
 برز حراك الشباب العربي الذي تمثلأابة إال بشكل نسبي محدود. و فرصا

بالثورات التي شهدتها بعض الدول العربية قدرة هذا النوع من إلاعالم على التأثير في تغيير مالمح املجتمعات، وإعطاء 

 قيمة مضافة في الحياة السياسية، وانذار ملنافسة إلاعالم التقليدي.

                         دو ولكن يب ،للدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية الاجتماعيالتواصل  مواقعألامر  في بدايةستخدم الشباب ا

من أجل املطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية ، أصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر، و أن موجة من النضج سرت

 بمصر واليمن ظنتاالتي  يةومن هنا تشكلت حركات الرفض الشباب والاقتصادية والاجتماعية
ً
ليبيا و مت في تونس مرورا

 لعربي.الوطن االاجتماعي تلك ألافكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات التواصل  تخطتو  وألاردن.والبحرين 

هيئة متطلبات ت عامل مهم فيصبحت أ اهلكن العامل ألاساس للتغيير في املجتمع،  تمثل مواقع التواصل الاجتماعيال 

ه بهالوعي، في  تكوين لتغيير عن طريقا أو  إخبارية رسائل عبر  نظرة إلانسان إلى مجتمعه والعالم. فاملضمون الذي تتوجِّ

نه يسهم في تكوين الحقيقة، وحل أرورة إلى إدراك الحقيقة فقط، بل ثقافية أو ترفيهية أو غيرها، ال يؤدي بالض

 اشكالياتها.

وفي البنية ، "والعقليات الذهنيات"، ال بد من أن يصاحبه تغيير في ت العربيةتغيير في املجتمعاولكن لكي يحدث ال

ي" يحدث يجابإأو مفاهيمي " التأقلم مع ألاوضاع الجديدة. وباملقابل كل ما يطرأ من تبدل قيمي الثقافية ككل حتى يتم

 في املمارسات السياسية تغ
ً
تصال البنية لعربي. وتشكل تكنولوجيا الاتؤثر في بناء املجتمع ا قتصاديةوالا والاجتماعيةييرا

بهدف ضبط السلوك إلانساني بما يتالءم مع النظام العالمي الجديد أي  التحتية لصياغة ونشر ثقافة تفرض قيمها

 فإنها ت (61. ، ص2116)عماد،  عوامل إنتاج معرفي.
ً
 جيدا

ً
سهم لذلك فإذا وظفت وسائل التواصل الاجتماعي توظيفا

 ".ملعرفة والنقد واملراجعة وحوار الذات، وهي القيم التي ينطلق منها أي مشروع تنموي ثقافيفي إعالء قيم ا

"دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياس ي في تونس ومصر من  بعنوان "الرعود"قام بها دراسة ففي 

اسطة أسلوب العينة العشوائية مفردة تم اختيارها بو  842عينة من  اقيمت علىوجهة نظر الصحفيين ألاردنيين". 

البسيطة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: جاء مجال "مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في 

 ،إلاعالم الرسمي" وهو من مجاالت دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياس ي في تونس ومصر في الترتيب ألاول 

التحريض التهيئة و "أما مجال  ،تأثير على الرأي العام املحلي وإلاقليمي والدولي" في الترتيب الثانيفي حين جاء مجال "ال

 .(17، ص. 2117. )نجادات، على الاحتجاجات" فجاء في الترتيب الثالث
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 في تكمن ومشكلة البحث إلاسالمية، الدعوة نشر في فعالة مؤثرة وسيلة بوك الفيس صبحأ :الدعوة الدينية 

 التي املاليين، يستخدمها كما أنه بفضل الفيس بوك كوسيلة .يستقبلونه وكيف املستخدمين، على فيه ينشر ما تأثير بيان

 في إليهم ألافكار وأربابه فعن طريقها تنقل رواده، عليه يطلع ما على والتفاعالت واملشاركات، إلاعجابات، وتضع تتابعه،

  املعلومات نقل تطورت وسائل الحاضر عصرنا وفي رالبص ملح
ً
، تطورا

ً
  الاتصال مجال وتفتح ميسرة، وأصبحت هائال

ً
 محليا

 
ً
  وعامليا

ً
  فرديا

ً
تخذوا أن ال بد للدعاة فكان النظير؛ منقطع بشكل وجماعيا  بمجمله دعوة إلاسالم لنقل آنية الوسائل تلك يِّ

 التواصل مواقع رأسها، على من مواقع حوته وما الانترنت، شبكت عبر املعلومة نقل الوسائل تلك ومن .وتفصيله

 مننسبة  أعلى حاز الديني املنشور  بدوي الى ان أحمد توفيق بوك فقد خلصت دراسة عمار الفيس وأشهرها الاجتماعي،

 %22 السياس ي ثم ،% 25 الاجتماعية الصبغة ذي املنشور  يليه % 86املدروسة بنسبة  العينة في املستخدمين اختيار

فز ألن مدعاة نسبة، أعلى الديني املنشور  واختيار % 13 الترفيهي هو وألاخير  الدعوة نشر في الجهود من الدعاة ملزيد يحِّ

 بغض عجاباتهمإ باستقاللية يضعون  الفيس رواد أن من امللفت كان أنه كما .الفيس رأسها وعلى التواصل، وسائل عبر

نظرهم،  وجهة حسب الفائدة ذي للمنشور  إلاعجاب يضعون  % 11 نسبة فكانت مداهنة ألاصدقاء، أو الناشر، عن النظر

، 2117)بدوي، شخصية دينية مشهورة.  الناشر لكون  يضعونها %15 و ألصدقائهم، مجاراة إلاعجابات يضعون  %15 بينما

 .(11 .ص

 التربية والوعي البيئي: 

 املواقع هي من أكثر تماعيالاج التواصل مواقع الى ان الاعالم الجديد ونشر الوعي البيئيشارت نتائج دراسة حول أ

واملدونات.  املنتديات من كل وأخيرا املتخصصة واملواقع الدردشة مواقع ثم املواقع العامة تليها املبحوثين قبل من استخداما

 ثم الثانية الرتبة في موقع اليوتيوب يليه املبحوثين لدى الاستخدام حيث من ألاولى الرتبة بوك الفايس موقع كما يحتل

 التي تؤديها املواقع فإن يخص الاستخدامات وإلاشباعات ما في وفليكر، أما سبايس ماي من كل وأخيرا تويتر موقع

 ،43.54% بنسبة البيئي الوعي زيادة أساسا تشمل والتي العينة املحققة ألفراد إلاشباعات أنواع أكثر هي املعرفية إلاشباعات

 يسعى التي إلاشباعات أكثر البيئية الاهتمامات ذوي  من أشخاص لىع التعرف يعد حيث إلاشباعات الاجتماعية تليها

 والتي تكون من خالل الاطالع على الاحداث البيئية في العالم . كما61.21% بنسبة  البيئي املجال في املبحوثين لبلوغها

 % بـ قدر عالية جد سبةبن لديهم وذلك البيئي الوعي نشر في يساهم بوك الفيس موقع بأن عالية وبنسبة املبحوثين أقر

 أخرى  ألدوار يتجاوزه وإنما والترفيهي الاجتماعي الدور  على فقط ال تقتصر متعددة أدوارا ألاخير هذا يلعب حيث ،74.19

 منه الاستفادة يمكن ألابعاد، متكامل إعالني فضاء على يحوز  بوك الفايس فاعلية. وقد خلص الباحث الى أن موقع أكثر

 أسس بناء شأنه ما من وكل واملعلومات والفيديوهات الصور، عرض خالل من البيئي الوعي اضأغر  وتوجيهه لخدمة

 تعنى التي املدني املجتمع جمعيات وكذا البيئية الجمعيات واملنظمات لكل هنا موجهة والدعوة ة، السليم البيئية التوعية

 (.272، ص.2112)كيحل،  البيئية. بحماية

 ( بعنوان الدين والاعالم 111، ص. 2118كشفت نتائج دراسة )شريطي،  :ينيالتدين وارتفاع الوازع الد

 املعلومة على للحصول  رامصد الكثيرين لدى يشكل هأنو  الدينية املعلومة تقديم فييساهم  بوك الفايس موقعالجديد، أن 

 فاملوقع ، التقليدية إلاعالم وسائل أو الجديد إلاعالم تطبيقات باقي عن املعلومة على الحصول  طرق  اختلفت وإن الدينية

 لحاجاتهم تلبيته عن فضال ديني معرفي رصيد اكتساب في منهم العديد أفاد املضامين تلك تبادل مساحة اتساع خالل ومن
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 تقديم في إلاعالم وسائل لباقي بوك الفايس موقع منافسة عن عبر منهم العديد أن حين في، بالدين املرتبطة املعرفية

 . نيةالدي املعلومة

 عن الدراسة كشفت املجتمع في الديني الحضور  تعزيز في ومساهمتها الجديد إلاعالم تطبيقات بأهميةأما عن    

 املضامين لتبادل ضيةافترا مساحة تشكيل في بوك الفايس موقع خاللها ومن التطبيقات تلك تكتسيها التي ألاهمية قدر

 أشكال تنوع من تتضمنه ماو  ومبادئ، قيم من إليه تدعو ما خالل من هاتأثير  ليعم املجتمع، رادأف بين ونشرها الدينية

 يقوي  أن شأنه من دينية ملحتويات املوقع تضمن أن كما معينة، مجاالت في فقط محصورة تعد لم التي الديني التعبير

 .املجتمع في الدين يمارسها التي ألادوار

 التعريفذلك عن طريق و  بوك الفيس موقع في ألاخرى  ستخداماتالا  بين الديني الاستخدامكما لفت الباحث الى أهمية 

 أعطى بل   الحد هذا عند يقف لم الاستخدام هذا وأن ،الثقافي التواصل تكريس في وزنه له ثقافي وكعنصر كعقيدة بالدين

 من وغيرها يرالخ بأعمال والقيام ،نالدي لنشر أخرى  فرصة الكثيرين لدى مشكال الدينية، للممارسات جديدة فضاءات

 . الجديد وإلاعالم الدين بين تجمع التي العالقة فيها تتجسد التي املظاهر

 التوعية وارشاد وتوجيه الرأي العام: 

 تبصير الرأي خالل من وذلك والتطرف، إلارهاب ظاهرة مكافحة في إلاعالم وسائل دور  إلى التعرف دراسة هدفت

 مناهض رأي عام الحيوية، وتكوين املنشآت وتدمير ألابرياء، دماء وسفك منينآلا  ترويع يستهدف إلارهاب بأن العربي العام

عتبر بصوره والتطرف للغلو
ُ
 أدوات أقوى  من إلاعالم الجديدة ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي وسائل املختلفة، كما ت

 القضايا شرح في مهم دور  لها أصبح ماك معه، العصر والتفاعل معايشة على الجمهور املتلقي تعين التي العصرية الاتصال

، تهيئته أجل من العام الراي على وطرحها
ً
 ما إلى باإلضافة الوطني، باألمن املعنية القضايا تجاه وبصفة خاصة إعالميا

 تعكس حيث املجتمعات املختلفة؛ في السياس ي إلاصالح سياق تشكيل في فاعل دور  كما أن لها .العالمي املسرح على يحصل

 والجماهير.     النخبة وبين واملجتمع، الدولة بين العالقة ةطبيع

 ركزمنية توسائل اعالمية ومنظمات حقوقية وأفراد ومجموعات و اقع التواصل بفضل املشتركين بها أأن مو  كما

 ضحةوا صورة إعطاء إلى يؤدي املتطرفة، مما إلارهابية واملنظمات الدول  بين العسكرية للحروب النمطية الصورة على

 املنظمات هذه واملتابع واملتصفح بأن للجمهور املتلقي الحقيقية الفكرة إيصال وتم املنظمات هذه ومسيرة شكل عن وجلية

 الشعوب. وقتل والخراب للدمار يرنو متوحش ظالمي فكر تحمل

د عناصر تجنيوتجدر الاشارة الى أن هذه املنظمات الارهابية تتحرك وتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف 

 املنظمات لهذه تغريده ماليين 3 بيرجر" نحو أم " جي شؤون إلارهاب في الباحثين جديدة في صفوفها، ففي هذا تعقب أحد

 حسابات إلى باإلضافة املتطرفة، إلارهابية التنظيمات تديرها حساب 7500 أكثر من يحركها من أن فوجد تويتر، على

  واليوتيوب، نستقراموالتويتر والا الفيس على مناصريهم
ً
 منها عددا أن إال جهادية اتهاشتاغ ذلك في مستخدما

ً
 كبيرا

ال أنه (، إ18، ص. 2116)شرادقة،  .ضده العمليات وبدء إلارهاب الئحة على التنظيمات املتطرفة هذه وضع بعد أغلقت

ة هذه الصفحات في مواقع وفي الجهة املقابلة توجد منظمات وحكومات واجهزة امنية تنشط وتتحرك من أجل مكافح

بوك تناهض هذا الفكر املتطرف وكل هذا بهدف الارشاد  شخاص ومجموعات في الفيسأالتواصل الاجتماعي كما نجد 

 والتوعية والتوجيه لذي النفوس الضعيفة وعديمي الوعي والجهال وال سيما منهم املراهقين والشباب. 
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الارهابية  واملمارسات الجديد الاعالم بين العالقة ن جدليةبعنوا (14، ص. 2114)الشرقاوي،  وفي دراسة   

                             املنتمين من الدارسة عينة إجمالي من % 111 الاجتماعي خلصت صاحبتها الى أن التواصل شبكات على تطبيقية دارسة"

 الجماعات استخدامات ان على مي اجمعواإلاعال  الحقل في والعاملين كاديميينن وألاوالباحثي الامنية املؤسسات الى

 .مواجهته من البد خطر تمثل واصبحت الاخيرة السنوات في زدت ا التواصل الاجتماعي ملواقع الارهابية

 التعليم والتعلم: 

 والزمان املكان في التعلم على املتعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليساعد إلالكتروني التعليم نموذج ظهر

 حديثة إلكترونية وسائط خالل من ُيقدم املتعددة، الوسائط على يعتمد تفاعلي محتوى  من خالل له املناسب

للمعلومات  العاملية الشبكة وغيرها، وتعد الفيديو ومؤتمراتإلالكتروني  البريد الصناعية، ألاقمارإلانترنت،  كالحواسيب،

 اهتمامات يجمعهم الذين آلاخرين مع التواصل إمكانية عيةالاجتما الشبكات والتعلم. فقد أتاحت التعليم قنوات أهم من

  .الفورية املحادثات وإجراء الرسائل وإرسال الفيديو مقاطع وتبادل والصور  ملشاركة امللفات معينة تخصصات أو

 أثر لها كان تويتر التواصل الاجتماعي شبكة استخدام لى أنإ (16، ص. 2118، العتيبي)وفي هذا كشفت دراسة 

 التواصل شبكة استخدام آلالي، وأن الحاسب مقرر  في الثانوي  الثاني الصف طالبات لدى الدراس ي التحصيل على ركبي

 استخدام الطالبات. كما خصلت الدراسة الى أن لدى التعاوني التعلم مهارة لتنمية كبير أثر لها كان "تويتر"الاجتماعي 

 الطالبات دافعية استثارة أثر في لها كان آلالي الحاسب أخالقيات و مهن وحدة دراسة في تويتر الاجتماعي التواصل شبكة

  الباحثة الحظت حيث ، التعلم نحو
ً
  حماسا

ً
 فقد التجربة تطبيق أثناء أما البرنامج التدريبي، أثناء الطالبات من شديدا

 الشبكة في البحثو   متنوعة مصادر من جمع املعلومات خالل من ذلكو   التعلم على الطالبات حرص الباحثة الحظت

               التقليدية بالطريقة درسن التي الضابطة املجموعة عكس طالبات على والتعليق،  التد وينات لكتابة للمعلومات العاملية

 في  تويتر تسهم الاجتماعي التواصل شبكة باستخدام التعلم عملية أثناء الطالبات تتلقاها التي الفورية الراجعة التغذية -

 الاجتماعي التواصل شبكة استخدام إن -تويتر  الاجتماعي التواصل لشبكة الطالبات استخدام سهولة -للتعلم  اعليتهف

  تاحتأ تويتر
ً
، ومع بعضهن الطالبات بين واملناقشة للتواصل فرصا

ً
 الدراس ي الفصل داخل يحدث مما أكبر املعلمة بعضا

 حرص -التعليم  في تويتر الاجتماعي التواصل شبكة في فاعلية واضح جابيإي أثر لهذا فكان التقليدية، الطريقة باستخدام

 البحثية املهارات تنمية في دور  له كان تويتر الاجتماعي التواصل شبكة في وتدوينها تنظيمهاو  املعلومات جمع على الطالبات

 املجموعة طالبات لدى ل الدراس يالتحصي زيادة في ساهم املنتدياتو   إلالكترونية للمواقع الطالبات إطالع أن كما ،

 تدوينات تدوين إعادة -املدرس ي  الكتاب و معلومات املعلمة على اقتصرت التي الضابطة املجموعة عكس على ، التجريبية

 رأي احترام  النقد على لقدرةوا   الاجتماعية العالقات تنمية -املستمر  والبحث للتدوين تحفيزهن في أثر له كان الطالبات

 -آلالي  الحاسب وأخالقيات مهن وحدة دراسة في تويتر الاجتماعي شبكة التواصل استخدام عند الطالبات لدى رينآلاخ

 التعاون  روح في بث أثر له كان آلالي الحاسب وأخالقيات مهن وحدة دراسة في تويتر الاجتماعي التواصل شبكة استخدام أن

 التجربة تطبيق أثناء حماس الطالبات الباحثة الحظت حيث ،املتبادل ابيإلايج باالعتماد وذلك املجموعة في الطالبات بين

 . التعليمي تنشط املوقف نظر بوجهات وإلاسهام التدوينات وتبادل محددة بأوقات باتصال وذلك

                     بوك"  "الفيس موقع   استخدام أثر إلى للتعرف 2010 التي قام بها عام  "كاربنسكي أرين" دراسة كما هدفت

                         النتائج أظهرت حيث جامعيً  طالًبا219) على ) الدراسة طبقت وقد الجامعات، طلبة لدى الدراس ي التحصيل على
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 الشبكات أكبر "بوك فيس" موقع وتصفح الانترنت شبكة املدمنون على الجامعات طالب عليها يحصل التي الدرجات أن

 أظهرت كما املوقع، هذا يستخدمون  ال الذين نظراؤهم عليها يحصل التي تلك بكثير من أدنى رنتإلانت على الاجتماعية

 .في الامتحانات درجاته تدنت كلما املوقع هذا تصفح في الجامعي الطالب يمضيه الذي الوقت كلما ازداد أنه النتائج

 أن إلى مشيرا للدراسة وقًتا أقصر يخصصون  الانترنت على أطول  وقًتا يقضون  الذين ألاشخاص أن النتائج بينت كما

 ألامور  من كثير في رأيه وإبداء الفوازير، وحل ،"الدردشة"للمستخدم  يتيح املوقع هذا وأن تجذبه، اهتمامات جيل لكل

 بأن اعترفوا الدراسة شملتهم الذين الجامعيين الطالب من%71أن  النتائج قدامى، وبينت أو جدد أصدقاء عن والبحث

 .الدراس ي تحصيلهم على سلبًيا أثرِّ  بوك على موقع الفيس همإدمان

 الحديثة الخدمات تقديم: 

 الاجتماعي وسائل التواصل بتوظيف إلاغاثية التطوعية الفرق  من العديد بحيث بدأتالاغاثية،  الحمالت تمويل   

 هذه مستخدمي من الحمالت تلك تمويلل الالزمة وجمع التبرعات السوريين، بالالجئين الخاصة إلاغاثية مبادراتها إلطالق

لدعم  البيضاء، ألايادي أصحاب من أكبر عدد إلى لوصول  والتبرعات الدعم استقطاب ناجحة في الطريقة وهذه املواقع

 حجم املبيعات لزيادة الاجتماعية إلاعالم وسائل طريق عن حيث أن التسويق ،والتجارة الاقتصاد املستهدفة في عالم الفئة

ناحية  من العمالء مع للتواصل الاجتماعي التواصل مواقع على للتواجد خطة وضع من خالل للشركات يويةح كوسيلة

 ثالث وهناك الشكاوى  وتلقي بغرض تحسينها، السلع وجودة العمالء متطلبات على والتعرف ناحية، من وموظفي الشركة

 الكبار. الثالثة عليها يطلق املبيعات حجم ادةلزي الاجتماعي إلاعالم والتسويق ووسائل الشركات تستخدمها وسائل

: تعريف العالقات الاجتماعية
ً
 سابعا

شراء والوظيفة وعالقات البيع و ، وهو يقوم بنشاطه اليومي كعالقة الجوار والتعليم هي كل اتصال لإلنسان بغيره

تساعه الذي يشمل كافة نواحي النشاط إلانساني واافية والفنية والرياضية وغيرها، وتعددت بتعدد العالقات الثقو 

في الرواية إال إذا تحولت إحداها إلى عالقة صداقة  ، وهي عالقات ثانويةلسياسية والاقتصادية والثقافيةالنشاطات ا

 .(2113خمار، ) زواجأو حب أو 

 لمصطلح العالقات الاجتماعية يستخدم غالبا لإلشارة الى موقف الذي من خالله يدخ أن"" ماكس فيبر"يرى  

، واضعا كل منهما في اعتباره سلوك الاخر بحيث يتوجه سلوكه على هذا ألاساس، وعلى أكثر في سلوك معين أوشخصان 

ى علحيث يمكن ان تحدد محتوى العالقة  هذا تشمل العالقة الاجتماعية إمكانية تحديد سلوك الافراد بطرق خاصة

  "او الشهرة او التبادل السلع أساس الصراع او العداوة او التجاذب الجنس ي او الصداقة

                بفعل اجتماعي يصدر عن شخص اخر ويطلق على تأثير املتبادل  متبدأ العالقات الاجتماعية بناء على ما تقد

سلوك انساني يحمل معنى خاصا يقصد  هو  max vibreبين شخصين او بين فعل الاجتماعي وفقا لتعريف ماكس فيبر

 .يفكر في رد الفعل املتوقع من ألاشخاص الذين يوجه اليه السلوك اليه فاعله بعد أن

                 وي العالقات الاجتماعية ألاساس ألاول لجميع العمليات الاجتماعية ويمكن اعتبار الاتصالبدويعرف احمد زكي 

 العزلة قطبي املسافة الاجتماعية ولو ان كل منهما يختلف في درجة شدته.و 
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ات الاجتماعية في غاية البساطة فهي ال تعدو عن ن تعريف العالق، فيرى أMorris ginsbergينريرج ما موريس جأ

ك و تلحاجات الافراد الذين يكونون هذه أشباع او تجاوب بين شخصين أو أكثر بغية سد وإ و تفاعلكونها اتصال أ

 (81، ص. 2117عبادة، ) العالقات الاجتماعية.

التي تنشأ عن اتصال بعضهم ببعض وتفاعل  ملتبادلة بين ألافراد وجماعات املجتمعالروابط ا"تعرف على أنها 

أفراد ماعية و ، وأعضاء املؤسسات الاجتبط التي تقوم بين أعضاء الجمعيات، وروابعضهم مع بعض، مثل روابط القرابة

 .(111، ص. 1131. )شاكر، "، والسياسية املختلفة في املجتمعالطبقات الاجتماعية

: ماهيةثامن
ً
 ألاسريةالعالقات  ا

 :تعريف العالقات ألاسرية .8

 والتفاعالت التي تقع بين الاتصاالتهي العالقة التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة وألابناء مترجمة طبيعة 

 (.847، ص. 1112. )غيث، أعضاء ألاسرة الذين يقيمون في منزل واحد

ألاسرية وتمثل الجهد التربوي عن طريق ألاسرة بقصد تغير وتنمية مفهوم للتربية "نها أيعرفها "محمد يسرى" على 

وقيم الفرد وهي طبيعة الحياة داخل ألاسرة وتختلف العالقات ألاسرية من مجتمع آلخر وفي ذات املجتمع  اتجاهات

 إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة وفقا لحجم هذه الجماعة ودرجة تحضرها وألاساس اجتماعيةتختلف من بيئة 

الذي يحكمها كما تعرف العالقات ألاسرية بأنها العالقات الوثيقة التي تنشأ بين ألافراد الذين يعيشون معا  الاقتصادي

مما يؤدي إلى الشعور بالتماسك والصالبة وهي مجموعة من  ،بالحقوق والواجبات الالتزامملدة طويلة وتقوم على 

 (12، ص. 2118)نجيب، . "ة وتختلف من أسرة إلى أخرى املعامالت الاسرية التي تخلق عادة داخل كل أسر 

العالقات ألاسرية هي العالقات التي تجمع بين مجموعة من ألافراد الذين تربطهم رابطة الدم والقرابة، وهي تبدأ 

 .(247.ص ،2112. )قيرة،وتمتد فتشمل ألاوالد وأقارب الزوج والزوجة بالزوجين لتتسع

 لتزامالاات الوثيقة التي تنشأ بين ألافراد الذين يعيشون معا ملدة طويلة وتقوم على العالق"بأنها " ويعرفها "موس

وهي التفاعل املتبادل الذي يستمر فترة طويلة من ، بالحقوق والواجبات مما يؤدي إلى الشعور بالتماسك والصالبة

  (71. ص ،1133 . )الخشاب،وتبادل الحقوق والواجبات الاتصالالزمن بين أعضاء ألاسرة عن خالل 

 :ألاسريةنواع العالقات أ. 2

 وعالقات أسرية خارجية: وتنقسم العالقات ألاسرية إلى نوعين عالقات أسرية داخلية،

 :إلى وتنقسم الداخلية: ألاسريةالعالقات .8.2

 العالقة بين الزوجين: 

على بقية العالقات الرابطة الزواجية عالقة نفسية وجسدية تتواءم وطبيعة إلانسان ذات أثر فعال  إن

ألاخرى وخاصة ألاسرية وتتوقف طبيعة العالقة بين الزوجين على إلاشباع العاطفي لكليهما أهداف ومثاليات  الاجتماعية

 ة:الحقوق والواجبات الزوجيوفيما يلي نتطرق الى بير شؤونه اصيانة تد ألاسرة، اقتصادياتألاسرة تنشئة ألاطفال 

 ما في إلاسالم على أساس من املودة والرحمة ووجوب الطاعة ومن حق املرأة تقوم حقوق الزوجين وواجباته

 اعلى الرجل أن يوفق بها ويلطف لها بالقول وقد سوى النبي صلى هللا عليه وسلم بالرفق بين املرأة واليتيم ومن حقه

ق القويم وتنش ئ أوالده على الخل في إساءة الظن بها ومن حقه عليها أن تطيعه وترعى بيته عليه أن ينفق عليها وأال يبالغ
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فالرجل في النظام إلاسالمي راعي ألاسرة وسلطنة فيها سلطة قيادة وليست سلطة تحكم وطاعة املرأة له ليست طاعة 

 (.41.ص ،0220 ،)طاحون ينفع ألاسرة  ما ألادنى لألعلى بل موافقة ومشاركة في كل
  إلاشباع العاطفي لكال جنسية وتتوقف طبيعتها علىجية والالرابطة الزوجية تقوم على أساس الحقوق الزو : 

تحقيق  واستطاع الاجتماعيةالزوجين فكلما وصل حق الزوجان درجة عالية من إلاشباع العاطفي وطدت عالقتهما 

 .الاجتماعيةالعديد من ألاهداف 

 فالهما سارت ألط ةالاجتماعينشئة وتربية ألاطفال كلما كان أسلوب الزوجين مشترك ومتفق عليه في التنشئة ت

 
ً
 .إيجابيا مسارا

 لعالقة بين آلاباء وألابناءا: 

 عتماداااملرحلة العمرية التي يمر بها الطفل ففي مرحلة ألاولى يعتمد  باختالفأبنائهم  اتجاهيختلف دور الوالدين 

اعد في تسهيل ره املسكليا على أمه التي تتكفل بتنشئته وهي أساس صحتها النفسية أما ألاب فموضوعا ثانويا يقوم بدو 

وظيفة ألامومة ،فيتطور نضج الطفل وتعلمه الكالم واملش ي مع تحقيقه لزيادة مطردة في النمو الحركي يكتسب 

فينفصل جزئيا عن أمه ويرتبط بأبيه الذي يمثل له أول توافق يساعده على  اجتماعيالخصائص التي تحوله إلى كائن 

د أسرته لينمي خبرته في الحب والعاطفة والحماية ويعني بذاته فتتبلور واسعة مع أفرا اجتماعيةإقامة عالقات 

 (.145، ص. 2111. )رضوان، عالقة الحب التي تربطهما بطفلهما في إرشاده وتهذيبه استغاللشخصيته وعلى الوالدين 

 

 العالقة بين ألابناء: 

 والعاطفي لكن الطفل ال الاجتماعيإن عالقة الطفل بوالديه وخاصة بأمه ذات أثر فعال على نموه املتكامل 

بل تتسع لتشمل إخوته وتؤثر على نموه الوجداني تشكيل شخصيته وفي صحبته إلخوته  ،يبقى على عالقة بأمه فقط

مجاال واسعا للتعلم املقصود وغير املقصود فكيف يؤثر ويتأثر الطفل بإخوته في تفاعلهم مع بعض يكتسبون معايير 

عن طريق إلابقاء والقدوة والتقليد ومن خالل مواقف الشجار والصراع يكتسبون أساليب  الجماعة والصواب والخطأ

خ الكبير في بعض ويتوقف ذلك على ألا  (14. ص ،1111 ،. )كاملجديدة للتعامل في املواقف املختلفة خارج ألاسرة

كل طفل  ير غير السوية باإلضافة أنألخالقه ومعاي باقتدائهمألاحيان بكونه يقتدى به فإذا كان غير سوي فيستأثرون به 

ببعض التغيرات إلى ألافضل لذلك نجد  ظالاحتفامثال يقتدى به مع  اتخاذهمن ألابناء يلعب دور النموذج يتمثل في 

  ،التنافسبالعالقة تتسم 
ً
 بحيث يبحث كل أخ في داخله عن إلامكانات التي توصله إلى ألاحسن فينمو ويحقق ذاته، إذا

 يلي: عية يدرك كل واحد هويته وذاته من خاللها ومن مجاالتها مافهي عالقة مرج

 :مهارة علمية إلى طفل أخر تدعم مركزه وتمنحه مكانة عالية بين  تنطوي على نقل خبرة أو التعليم والتعلم

 .ديد نتيجة نقله للمعلومة إلخوتهإخوته ويكتسب مهارة ونمط سلوكي ج

 سيلة وهي و  والتعاون في املواقف الضاغطة مامضالانألاطفال على  ل في قدرةثتتم ف:توظيفة التآزر والتكا

  (.84. )نشأت، د.ت.، ص. لتقوية العالقة ألاخوية

 :يحظى الطفل الاكبر بإهتمام خاص ومبالغ فيه من قبل والديه وقد أكدت التجارب  الوضع الترتيبي لإلخوة

ي املواقف ف عايير الجماعة ويكون أقدر على حل املشكالتنه يتكلم ويمش ي بصورة أسرع من إخوته الصغار ويساير مأعلى 
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أما الطفل ألاوسط فمن املمكن أن يكون هامشيا في حين يحظى الطفل  ،وفي غياب الوالدين يقوم بدورهما الاجتماعية

من خيرات والديه ويقع تحت سلطتهما وسلطة الستفادته الاصغر بمكانة خاصة عند والديه وقد يفوق إخوته نتيجة 

 (.61، ص. 2111)العناني،  من بقية إخوته على الكبار  اعتماداإخوته وتعامل دائما على أساس أنه صغير ويكون أكثر 

 :الخارجية ألاسرية العالقات .2.2

أي هي العالقات ألاسرية املباشرة التي  ،املصاهرة ق الدم أويوتشمل عالقة أفراد ألاسرة ببقية ألاقارب عن طر 

من سلف واحد  انحدارهمانتيجة  حدر أحدهما من آلاخر مثل العالقة بين الحفيد والجد أوتنشا بين شخصين ين

 مشترك كالعالقة بين أبناء العمومة والخال.

 :ألاسريةالعوامل املؤثرة على العالقات .5

              ثيرا أهناك العديد من العوامل املتداخلة التي تؤثر على العالقات ألاسرية بحيث يصعب معرفة أي منهما أكثر ت

 :عالقات الاسرية على النحو التاليإلى أهم العوامل املؤثرة على ال "من ألاخرى ويشير "توفيق

 يكون كال من الزوجين خالل تنشئته العالقات ألاسرية ودور كل منهما مفهوم كل من الزوجين لطبيعة :

طبيعة العالقة بين أفراد ألاسرة ودور كل من ألاب في مرحلة الطفولة والصبا والشباب مفاهيم خاصة عن  الاجتماعية

ي منهم أوألام وألاوالد فيها ويتم ذلك في إطار طبيعة العالقات والجو السائد في ألاسرة التي ينشأ فيها وعندما يكون 

 يتختلف عنها وعندما يجب أن يكون هناك قدر كاف وأأسرته الخاصة يحاول أن يطبق تلك املفاهيم الخاصة بشريكه 

ا حاول ولكن إذ واستقرارهاألاسرة  استمرار من التفاهم فيحاوال أن يتوصال إلى مفاهيم جديدة مشتركة بينهما تضمن 

. وخاصة في حالة غياب التفاهم بينهما الاصطدامأحدهما فرض آلاخر ويطالبه بتنفيذها سيكون ذلك سبب مباشر في 

 .(25، ص. 2117)راتب، 

 الحياة ألاسرية املستقرة إال  من املشكالت ويسهل الطريق أمام لوضوح يقللدى وضوح كل طرف لآلخر: إن ام

القرار تكون إجابته غير  اتخاذطلب منه  فإذا سأل عن رأيه أو ،أن البعض يرى أن الغموض يعطيه القوة والسيطرة

 محددة مما يمنحه الفرصة للتنصل من ألاخطاء التي قد تحدث في املواقف ألاسرية املختلفة.

 اديةواقتصيمكن تقسيم الظروف التي يتم فيها الزواج إلى ظروف نفسية  ظروف التي يتم فيها الزواج:ال. 

 :تؤثر الظروف املصاحبة للزواج بشكل كبير على العالقات داخل ألاسرة وتتمثل في الاسلوب  الظروف النفسية

هل ضد رغبة الفرد فبفرض عليه شخص من ألا  بشريك الحياة والذي إما أن يتم بضغوط الارتباطالذي يتم من خالله 

 .(41 .، ص2114ويض ي، الع) .العكس أو

هذا الاختيار غير  الفرد لشريكة قد يحدث تحت تأثير بعض العوامل التي تجعل اختيار ومن ناحية أخرى فإن 

مرحلة  في الاختيار  بشكل عشوائي نتيجة لظروف معينة مثل فشل ارتباط عاطفي سابق أو الاختيار موفق كأن يتم 

 .يبحث عنها الفرد ويحاول إشباعها باحتياجاتتسبق مرحلة النضج النفس ي التي تتميز 

  الاقتصاديةالظروف:  
ً
  تؤثر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسرة تأثيرا

ً
  أو سلبيا

ً
القات داخل على الع إيجابيا

قساط شهرية أو مشاركة آلاخرين في مسكنهم ألاسرة فالحياة الزوجية التي تبدأ في ظروف صعبة كأن تكون تحت وطأة أ

وغير ذلك من مشاكل العصر الحالي سوف تؤثر على طبيعة العالقات داخل ألاسرة فإذا عاش الزوجين مع ألاهل سوف 

يفقدان الخصوصية التي هي من سمات الحياة الزوجية كما أن ألاهل سوف يشاركون الزوجين في اتخاذ قراراتهم 
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واللجوء إلى أقساط شهرية فإن ذلك سوف يولد شعور باملرارة عند  باالستدانةت الحياة الزوجية الخاصة أما إذا بدأ

محاولة ألاسرة سداد تلك الديون وألاقساط عن طريق عمل إضافي للزوج وكذلك الزوجة التي تجبرها الظروف على 

 ت فيما بين أفرادها.الخروج للعمل ألامر الذي سوف يؤثر على طبيعة الحياة داخل ألاسرة والعالقا

 :فين نها جزء من التواصل بين الطر ثير كبير على العالقات ألاسرية ألأإن شخصية الفرد لها ت طبيعة الشخصية

فالشخصية الواعية املتماسكة التي تتميز بالقدرة على التأقلم والتعايش مع ألاخرين والتعبير عن املشاعر والتحمل 

ما الشخصيات أ ،حة في بناء العالقات داخل الاسرةالسابقة هي الشخصية الناجمن الخبرات والتجارب  والاستفادة

 .الزواجاملرتبطة ب جتماعيةالا تتحمل العالقات  وال وانطوائيةالتي تفشل في عالقتها باآلخرين فهي شخصية أنانية 

  باع الحاجات على املحبة إش يجابي بين أفراد ألاسرة: يعتبر التفاعل إلايجابي بين أفراد ألاسرة املبنيالتفاعل إلا

والتماسك داخل ألاسرة عن طريق تعزيز العالقات بين أفرادها وتختلف  الاستقرار ألاساسية والثانوية أمرا ضروريا لتوفير 

 .القرارات اتخاذطبيعة هذا التفاعل من أسرة إلى أسرة حسب طبيعة 

  بين أفراد ألاسرة هو من أهم ألامور التي تؤثر على  راموالاحتإن الثقة  املتبادل بين أفراد ألاسرة: والاحترامالثقة

س درجات القرابة بينهم لتصبح ألاسا اختالفالعالقات ليس بين أفراد ألاسرة فقط بل تتعداه إلى أفراد املجتمع على 

 .ن لكل عالقة يقوم عليها املجتمعاملتي

: آثار مواقع التواصل الاجتماعي على العالقات ألاسرية
ً
 تاسعا

معلومات، من تكنولوجيات الاتصال ألاكثر انتشارا وألاكثر إثارة للمناقشات والحوارات لبر الشبكة العاملية لتعت

حول تأثيراتها، وانعكاسات الخدمات التي تقدمها على سلوكيات املستعلمين سواء سلبا أو ايجابا. إذ تعد ألانترنت من 

عالمية والاتصالية ألاخرى، فبفضلها أصبح الفرد يعيش في عالم أبرز الوسائل التي جمعت بين العديد من الوسائط إلا 

ر عن غيرها من الوسائط نظا وقد تفوقتعلى معلومات وبيانات متوفرة بكل ألانواع وفي كل املجاالت.  يحتوي مفتوح 

ونية، كلم تكن موجودة من قبل، فزيادة على كونيا شبكة  واستعماالت متعددة، وإتاحتها لخدماتلتميزها بخصائص 

 مضمونها، كما يمكنه أن يختار الخدمة التي يشاء.      يشارك فيفهي تتميز بطابعها التفاعلي، فاملستخدم يمكن أن 

تلك التي توفرها شبكات التواصل  ومن الخدمات التي حظيت بقدر كبير من اهتمام مستخدمي ألانترنت،

ومن  .يجعلها تحتل الصدارة من حيث عدد املستخدمينالاجتماعي، حيث تسمح بالتفاعل والتبادل واملشاركة، مما 

ث حي ،املالحظ أن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر يتزايد بنسب هائمة، وبوتيرة متسارعة

فهذه ألاخيرة متاحة لجميع ألافراد على اختالف ثقافاتهم  ،2111سنة  %46 بـ:يستخدم نسبة التواصل الاجتماعي 

الاجتماعية والتعليمية، وألاهم على اختالف أعمارهم كبارا وحتى صغارا. وبالحديث عن الصغار، فليس  ومستوياتهم

أن يتلقف كل ما تنتجه التكنولوجيات الجديدة من أجهزة ومضامين، تلقي بظاللها على تشكيل  غريبا على الطفل اليوم

 هجفهو يتسم بخصائص تميزه عن باقي ألافراد، تسهل له من  شخصيته.
ً
ن عملية م ة الاستفادة من إيجابياتها، انطالقا

 
ً
ع سلبية متعددة قد تتعارض م سلوكيات، لكنها من جهة أخرى، تكسبه لالنفتاح على العالم تلقي املعلومات ووصوال

 قيم محيطه وبيئته.

                         تعلومادراسة تفاعل ألافراد مع تكنولوجيا الاتصال وامل ن كانت البحوث املعاصرة تضع ضمن أولوياتهاإو 

 ن أكثر م اعتبار ألابناءوعلى  تأتي على أرس هذه ألاولويات، العالقات ألاسريةتها املختلفة عليهم، فإن دارسة ار تأثيو 
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ومما ال شك فيه أن الوسائط إلالكترونية اختزلت ذلك التفاعل في كبسة زر، يتمكن . املستخدمين للوسائط إلالكترونية

خدام يتيح استو الاجتماعية مع عالم غير محدود،  مالولوج للواقع الافتراض ي وممارسة شبكة عالقاتهألابناء ا لهمن خال

من خالل خدماتها املتنوعة وخصائصيا املميزة، وبغض النظر عن  شبكات التواصل الاجتماعي الوصول لو بأيسر الطرق 

 يع ايجابياتها وسلبياتها.    بجم موتؤثر عليه ألاوالدطبيعة محتوياتها، التي يتلقاها 

ألانترنت وسيلة لتكوين عالقات  اعتبار حول  اشكاليتهاتدور ( 111، ص. 2114)العويض ي، للباحثة ففي دراسة 

                 وقد تؤدي خطرا على ألاسرة ويمزق العالقات ألاسرية  ،ة من البشر في مختلف بقاع العالمجديدة مع فئات مختلف

 توصلت، حيث ا من طريقة تنفيذ هذه العالقاتوجيده سيئتهالذلك فهذه الشبكة تستمد  دامهااستخإذا أس يء 

 :أنه همهاأالباحثة إلى مجموعة من النتائج 

  ألانترنت على العالقات ألاسرية بين أفراد ألاسرة في مجتمع الدراسة تأثير محدود وبسيط. استخداميعد تأثير 

 على  خدامالاستألابناء لألنترنت وبين تأثير ذلك  استخدامعنوية بين مدة طردية م ارتباطيةوجود عالقة  اتضح

 العالقة بين الوالدين وألابناء من وجهة نظر الوالدين.

دراسة ميدانية على  الحديثة وتأثيرها على العالقات ألاسرية الاتصالوسائل ( حول 2116وفي دراسة لـ )خالف، 

ومية جزءا هاما في حياتنا الي باعتبارهتـصال الاالباحث إلى موضوع فيها تعرض التي العيد  لغومأسر أساتذة ثانويات ش

 الفيديو ألعاب ،من طرف أفراد ألاسرة كالتلفزيون  املستخدمة الاتصالفوسائل  بأن له الدور الهام في تنشئة ألاجيال،

في ألاخير  ، خلصين على أمور التربيةلياء والقائمبتوجيه ألاو  ارتبط وألانترنت هي وسائط تربوية تساهم في ذلك إذا ما

 إلى:

  ألاسرة الجزائرية من حيث وظائفهاتغير الصفات التقليدية في. 

 اعل قضاء أوقات فراغها كنتيجة للتف ،أسلوب تربيتها ألبنائها ،واستقرارهاالتواصل بين أعضائها  تغير نمط

 .الاتصالمع املجتمعات املتقدمة عن طريق وسائل     الحضاري 

 الفجوة بين جيلي آلاباء حيث تنازل آلاباء عن دورهم لهذه الوسائل فقل الحوار بينهم وبين ابنائهم ونظرة  عاتسا

دي بترك نامن أفكار جديدة ت الاتصالألابناء لثقافة أبنائهم على انها ثقافة غير صالحة لجيلهم نتيجة ملا تعرضه وسائل 

 .القديم والتحلي بالحديث

 كل حول مائدة ألا الاجتماعقلة  رية مثل التأخر في النوم بسبب مشاهدة الفضائيات،تغير بعض العادات ألاس

 والتفاهم.ألاسرية للحوار  الاجتماعاتفي ألاوقات املعهودة قلة 

  الوسائلأفرادها عن بعضهم البعض بسبب هذه  وانعزالظهور العنف داخل ألاسرة. 

  بناء حول مساعدة البرامج الدينية املعروضة على باء وألا ذات داللة إحصائية بين إجابات آلا ظهور فروق

 الديني لدى أفراد ألاسرة. الالتزامالفضائيات 

أجريت على عينة من مستخدمي موقع الفيس بوك، وكانت إشكالية دراستها  (2112وفي دراسة لـ )نورمان، 

خلصت الى العديد من النتائج نورد  "كالتالي: "ما أثر استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية على العالقات الاجتماعية

 همها:أ

 ساعات في استخدام "الفيس بوك". 8حوثين أكثر من تقض ي النسبة ألاكبر من املب 
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 نت وقد بيصل مع ألاصدقاء وألاهل والتثقيف يستخدم أغلب أفراد العينة موقع " الفيس بوك" بدافع التوا

 وإلاناث مع موقع. النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الذكور 

  اعل قضاء أوقات فراغها كنتيجة للتفو  ،، أسلوب تربيتها ألبنائهاتقرارهاواستغير نمط التواصل بين أعضائها

 .الاتصالالحضاري مع املجتمعات املتقدمة عن طريق وسائل 

 هم ونظرة بين ابنائالفجوة بين جيلي آلاباء حيث تنازل آلاباء عن دورهم لهذه الوسائل فقل الحوار بينهم و  اتساع

نادي بترك من أفكار جديدة ت الاتصالألابناء لثقافة أبنائهم على انها ثقافة غير صالحة لجيلهم نتيجة ملا تعرضه وسائل 

 .القديم والتحلي بالحديث

 تغير بعض العادات ألاسرية مثل التأخر في النوم بسبب مشاهدة الفضائيات. 

  والتفاهم.ألاسرية للحوار  الاجتماعاتوقات املعهودة قلة حول مائدة ألاكل في ألا  الاجتماعقلة 

  الوسائل.أفرادها عن بعضهم البعض بسبب هذه  وإنعزالظهور العنف داخل ألاسرة 

 وألابناء حول مساعدة البرامج الدينية املعروضة على  باءية بين إجابات آلا ظهور فروق ذات داللة إحصائ

 ألاسرة. الديني لدى أفراد الالتزام الفضائيات

 إلايجابية:آلاثار . 8.1

 إيابيه نورد بعضها فيما        
ً
يخلف استخدام أفراد ألاسرة ملواقع التواصل الاجتماعي باختالف أنواعها ووظائفها آثارا

 يأتي: 

 :تغرام وألانس الفيس بوكالتواصل بين أفراد ألاسرة عبر الشبكات الرقمية مثل  الربط بين مسافات طويلة

 واستخدامها في الاتصال مع بعضهم البعض حيتنا يكونوا في أماكن بعيدة، أو حتى داخل املنزل. ،واملاسنجر

 في العالقات الواقعية ضمن الشبكات الرقمية املختلفة واملتنوعة. استمرارية وتواصلية 

 باحترامة سر ين أفراد ألا العالقات ألاسرية الرقمية تكون عاطفية حميمية، تفاؤلية، ويكون التعامل والتفاعل ب 

 .الاتصاليةما يتجلى في نوعية الردود، التعليقات والرسائل التي تتم بين أطراف العملية  وتقدير، وهذا

 بين ألابناء وألاولياء حينما يكون التواصل الرقمي منظم وُمسير بدقة. والعاطفية توطيد العالقات الاجتماعية 

  ظهر ذلك من خالل مشاركة املضامين الاتصالية فيما بينهم.بين أعضاء ألاسرة وي الاجتماعيةتقارب املسافة 

 :آلاثار السلبية. 1.2

 يترك استخدام أفراد ألاسرة ملواقع التواصل الاجتماعي مجوعة من آلاثار السلبية نذكر من بينها:

 :ة لكترونيوقات طويلة أمام اجهزة الحاسوب والهواتف واللوحات إلاوهي قضاء غالبية أفراد العائلة أل  العزلة

 أكثر في مجتمع ألانترنت الافتراض ي وقطع عالقاتهم مع 
ً
 سرهم.أفراد أوتصفح ألانترنت مما يجعلهم يقضون وقتا

 الرقمية من شأنه أن يؤدي بهم الى الشعور  الاجتماعيةإن انغماس اعضاء ألاسرة في شبكات التواصل  :الاغتراب

.باالغتراب، ذلك أنهم على عالقات بأشخاص ال يعرفو 
ً
 ومكانيا

ً
 نهم مباشرة او بعيدين عنهم زمانيا
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  نهم، فيما بي الاتصاليؤدي الاستخدام املفرط للشبكات الرقمية بقطع اعضاء الاسر  :الاتصالقطع قنوات

طار ألاسرة وذلك من شأنه أن يؤدي الى تقليل الاتصال او باألحرى إذلك أنهم يربطون عالقات واتصاالت مع أناس خارج 

 تصال باملرة او التقليل منه بين الاعضاء.الى قطع الا

  كنتيجة للتفاعل الرقمي عن طريق شبكات التواصل  ،واستقرارهاتغير نمط التواصل بين أعضاء ألاسرة

 لربط عالقات مع العالم الخارجي.
ً
 الاجتماعية التي تفتح املجال واسعا

 :خاتمة

وألامهات وألابناء( ملواقع التواصل الاجتماعي  نخلص من خالل ما تقدم بأن استخدام أعضاء ألاسرة )آلاباء

 
ً
 ايجابية وأخرى سلبية على العالقات الاجتماعية والعاطفية داخل ألاسرة الجزائرية، وذلك بسبب أوال

ً
الرقمية ترك آثارا

، ما جعلهم يعيشون في عوالم  انغماس
ً
 كليا

ً
 ةيخيالألاعضاء في هذه الشبكات الرقمية واستخدامهم لها استخداما

وافتراضية حلت محل العالم الاجتماعي الحقيقي داخل ألاسر. إال أننا نعتقد في النهاية بأن طبيعة وطريقة الاستخدام 

 سلبية وليس مضامين الشبكات نفسها. ذلك أن طريقة الاستخدام املفرط 
ً
 و الجهل بكيفياتأهي من تسبب آثارا

 .لى السلبيةإي تدفع الناس هي الت استخدامها هو الذي يؤثر بالسلب، وليس أنها

 :قائمة املراجع

 بيروت علم الاجتماع الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والنشر،(: .)د.تأكرم نشأت  ،إبراهيم (1

 القاهرة  إلاسكندرية، الجامعي الحديث، بحقوق املرأة، املكت(: 2112) على ،أبو طاحو (2

 القاهرةللكتاب،  الاسكندرية مركز والتطبيق،أساليب تربية الطفل بين النظرية (: 1111)كامل  ،أحمد (8

  (:2117)عمار توفيق أحمد  ،بدوي  (4
ً
ؤتمر امل ،أثر وسائل التواصل الحديثة على الدعوة "الفيس بوك" نموذجا

 ."وسائل التواصل الحديثة وأثرها على املجتمع"، كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، ورقة بحث الكترونيةالعلمي 

 .والشباب العربي، مكتبة الفالح، عمان (: الفيس بوك2112)ليلة  ،جرار (5

الم في الاع وسائل الاتصال الحديثة وتأثيرها على العالقات الاسرية، رسالة ماجيستير(: 2116) جلول  ،الفخ (6

 ، الجزائرقسنطينة جامعة الاسالمي قسم الاعالم والاتصال،

  /KHAMMAR- ABDALLA . ART.DZلتاسع، فصل اال ،العالقات إلانسانية: (2113)عبد هللا  ،خمار (7

وحل مشكالت  الاتصالبناء برنامج إرشادي جمعي لتدريب ألامهات على مهارات  :(2117)سهام سليم  ،راتب (3

امعة جكلية الدراسات التربوية العليا،  ،في علوم التربيةه اأطروحة دكتور  وقياس أثره في تحسين العالقات ألاسرية،

 ألاردن. عمان،

 القاهرة سلوكيات، املكتب الجامعي الحديث،(: 2111) الحميد حسن عبد ،ضوانر  (1

جتمع في امل تأثير الاتصال عبر الانترنيت في العالقات الاجتماعية )دراسة ميدانية(: 2113)حلمي خضر  ،ساري  (11

 دمشق. العدد ألاول،، 24 الجامعة، املجلد "، مجلةالقطري 

 الكويت، الكويت.جامعة  لوجيا،الانثروبو  (: قاموس1131)مصطفى سليم  ،شاكر (11
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جدلية العالقة بين الاعالم الجديد واملمارسات الارهابية : (2114)السيد  ،الرحيم عبد، و إيمان ،الشرقاوي  (12

 دور إلاعالم العربي في التصدي""دارسة تطبيقية على شبكات التواصل الاجتماعي"، ورقة بحثية معروضة في مؤتمر 

 ، الرياضاململكة العربية السعودية، منيةللعلوم ألا  ، جامعة نايف"لظاهرة الارهاب

دور وسائل الاعالم في مكافحة ظاهرة الارهاب والتطرف، ورقة عمل (: 2116)نيس أتحسين محمد  ،شرادقة (18

 الزرقاء، ألاردن "، جامعةدور الشريعة والقانون وإلاعالم في مكافحة إلارهاب"مقدمة للمؤتمر الدولي 

مجلة  ،بوك الدين والاعالم الجديد، دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الفيس(: 2118)فوزي  ،شريطي (14

  .جامعة الوادي، الجزائر ،18الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد 

ية، العربشبكات التواصل الاجتماعي والتحول الديموقراطي في مصر، دار النهضة (: 2118)فتحي  الدين ،شمس (15

 القاهرة.

 القاهرة ،دار الكتب العلمية، حماية وأمن املعلومات على ألانترنت: .()د.ت حسام ،شوقي (16

بوك وعالقته  شبكة التواصل الاجتماعي الفيس استخدام: (2114)حمد م عباس وخليل، أحمدشناوي سامي  (17

 عمانالعربية، ، جامعة عمان 12، العدد 13بالتوافق النفس ي لدى املراهق، مجلة الجامعة، املجلد 

 ، عمانللنشر الجديد املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق إلاعالم: (.تد.)مصطفى عباس  ،صادق (13

 القاهرة ،مركز البحـوث العربيـة ،ألانترنت واملعلومات بين الفقراء وألاغنياء :(2111)أحمد محمد  ،صالح (11

 .دمشـق ،دار الفكـر املعاصر ،دراسات في املكتبات واملعلومات: (2111)اللطيف  ، عبدصوفي (21

 .عمان ،الوراقدار  ،التكنولوجية الحديثة والتعليم والتربية: (.ت)د.عبد اهللا إسماعيل  ،الصوفي (21

، (: 2114)فهد بن علي  ،الطيار (22
ً
شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب الجامعة تويتر نموذجا

 مجلة الكترونية، اململكة السعودية

العالقات الاجتماعية الافتراضية ملستخدمي الشبكات التواصل الاجتماعي في  :(2117)نور الهدى  ،عبادة (28

، أطروحة دكتورة في علوم الاعالم الجزائريين(فاسبوك نموذج )دراسة مسحية على عينة من الطلبة الجامعيين  الجزائر

 ، الجزائرجامعة الجزائر ،والاتصال

م شبكات التواصل الاجتماعي على مهارات التواصل أثر استخدا: (2116) وآخرون ،محمد محمد ،عبد املنعم (24

  والشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة امللك فيصل، اململكة السعودية،
ً
البحث  ، محركدراسة منشورة الكترونيا

  قوقل

على ( التدوين املصغر) تويترفاعلية شبكة التواصل الاجتماعي  :(2118)نورة بنت سعد أحمد  ،العتيبي (25

الدراس ي وتنمية مهارات التعلم التعاوني لدى طالبات الصف الثاني ثانوي في مقرر الحاسب آلالي، ورقة التحصيل 

ملكة امل ،الرياض ،لكتروني والتعلم عن بعد، جامعة امللك سعودلم إلااملؤتمر الدولي الثالث للتع مقدمة في بحثية

 السعودية

ي على جمهور املتلقين، رسالة ماجستير في علوم إلاعالم تأثير شبكات التواصل الاجتماع :(2112)محمد  ،عوادة (26

  والاتصال، ألاكاديمية العربية، الدانمارك
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فراد الاسرة، أالانترنت على العالقات الاسرية بين  استخدامأثر : (2114)إلهام بنت فريح بن سعيد  العويض ي (27

 رسالة ماجيستير في الاقتصاد املنزل 

وإلاشكاليات من الحداثة إلى العوملة، مركز دراسات  املفاهيم الثقافة:وجيا ، سوسيول(2116)عبد الغني  ،عماد (23

 الوحدة العربية، بيروت

 إلاسكندرية دار املعرفة الجامعية، قاموس علم الاجتماع،: (1112)محمد  ،يثغ (21

هارات م ي تنميةثراء منهاج تكنولوجيا التعليم باستخدام الشبكة الاجتماعية فإفاعلية : (2112)تهاني  ،فورة (81

، ربيةفي علوم التوالانترنت لدى الطالبات املعلمات في الجامعة إلاسالمية بغزة"، رسالة ماجستير استخدام الحاسوب 

 .فلسطين كلية التربية، جامعة غزة،

  بيروت ،العربيةمركز دراسات الوحدة  مستقبل الديمقراطية في الجزائر،: (2112) وآخرون ،إسماعيل ،قبرة (81

دار  وأبعادها، الاجتماعية: ماهية التواصل الاجتماعيةثورة الشبكات  :(2118) لد غسان يوسفخا ،املقداري  (82

 .النفائس للنشر والتوزيع، ألاردن

لية ك، الجديد ونشر الوعي البيئي، رسالة ماجستير في علوم الاعالم والاتصال (: الاعالم2112)فتيحة  ،كيحل (88

 لجزائر.ة، االعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة باتن

عن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، قمة رواد التواصل  (: تقرير 2115) مجموعةمن الباحثين (84

 ، الخليج العربيTNSعداد إالعرب، الاجتماعي 

من الاتحاد  وسائل التواصل الاجتماعي، دليل للمشاريع املمولة (: استخدام2114) مجموعة من املؤلفين (85

 ألاوربي

 وإلاشباعات للفاسبوك، اسـتخدام املتزوجات العامالت في الجامعات ألاردنية (2112)عقله  على ،نجادات (86

 .املتحققة منه، جامعة اليرموك، ألاردن

مطبقة على مركز سوزان مبارك  املوهوبين، دراسةطفال لأل ساليب املعاملة الوالدية : أ(2118)موس ى  ،نجيب   (87

 مصر لوان،حجامعة  اعية،كلية الخدمة الاجتم الكتشاف العلوم،

يد هل تع الفيس بوكبوك صورة املثقف وسيرته العصرية، وجوه املثقف على  الفيس" :(2111)مهاب  ،نصر (83

 .46جريدة القيس الكويتية اليومية، العدد  "انتاج صورته أم تصنع افقا مقابرا؟

سيار باملكتبات وتقنية منتديات ال، مواقع الشبكات التواصل الاجتماعية: (.تد.) خليفة محمد ،هبة (81

  ، املعلومات

 

 

 

 

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 240 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

حملة -حمالت التسويق الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تغيير السلوكات 

 -التلقيح ضد فيروس كورونا على الفايسبوك أنموذجا

Social marketing campaigns via social media and their role in changing behaviors. -

campaigns of vaccination against covid 19 on Facebook as a modal.- 

 الجزائر/جامعة تبسة/فرحاتي أمينة  ط.د. 

  PhD. Amina Farhati/ Universty of Tebessa/ Algeria 

 ملخص الدراسة: 

إلى التغيير الاجتماعي والسلوكي  تتناول هذه الورقة البحثية دور استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل الرامي

التي  لهامةاتجاه قضايا وأفكار ُيراد ترويجها على نطاق واسع باستخدام املواقع الاجتماعية، حيث يعتبر التسويق الاجتماعي من املجاالت 

وباعتبار  .ت التغيير السلوكيتهتم بتسويق معلومات أو أفكار أو أنماط ومواقف سلوكية معينة تفيد املجتمع ككل، كما يعتبر من أهم أدوا

 يلتقي فيه أفراد املجتمع على اختالف انتماءاتهم اهام اوسائل التواصل الاجتماعي من املنتجات البيئة الرقمية التي أضحت فضاء عمومي

ار واملعلومات ألافك واهتماماتهم، فإن نشاط التسويق الاجتماعي قد تزايد بصورة كبيرة لسهولة الاستخدام والوصول ولفعاليته في ترويج

بوك في ترويج ألافكار الايجابية تجاه فكرة التلقيح ضد فيروس كورونا من خالل  عرفة دور موقع الفايسالتوعوية، وتأتي دراستنا هذه مل

ير يالتي نظمت حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا، ومعرفة مدى الدور الذي لعبته في تغعلى املوقع دراسة تحليلية لبعض الصفحات 

 السلوك تجاه اللقاح ومن ثم تبنيه.  

 التسويق الاجتماعي، حمالت التسويق الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، تغيير السلوك، فيروس كورونا: الكلمات املفتاحية

Abstruct : 

 This research paper studies the role of social media uses in order to communicate. This communication itself seeks to 

social and behavioral change towards some issues and thoughts which are wanted to be more spread using social media. 

Social marketing is considered as one of the crucial domains which are interested in marketing information or thoughts or 

patterns or even particular behavioral attitudes which serve all the society. Besides to the fact that social marketing is 

considered as the most important tool to change behaviors. Since that social media is one of the digital products which has 

become a crucial public space in which a lot of different people with various interests from every where meet. The social 

marketing movement has speedily increased due to use and success easiness, and its effectiveness in spreading sensitive ideas 

and information. Our study comes to figure out Facebook's role in spreading positive ideas about vaccination against covid 

19 through analytical study applied on some virtual pages which organized vaccination campaigns. We also wanted to known 

to what extent this pages has changed the attitude towards the vaccination and then adopting it. 

Keywords : Social marketing, social marketing campagnes, social media, behavior change, covid 19. 
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 :مقدمة

د الجوانب متغلغل التأثير، ، فهو نشاط متعدالاجتماعييعتبر التسويق الاجتماعي أحد أهم عوامل التغيير 

إذ يمثل تطورا حديثا في فكر التسويق ويهتم بتغيير السلوك تجاه ظواهر أو قضايا اجتماعية قصد  متشعب ألابعاد،

تصالي من خالل تجنيد مختلف وسائل إلاعالم ة، وهو مجال يهتم أيضا بالبعد إلااملعالجة والخروج باملصلحة العام

سلوكيات معينة ومحاولة ترسيخها في مجتمع ما.  وهذا عن طريق إعداد حمالت توعية لترويج ونشر أفكار وقيم و 

إعالمية هادفة تصل إلى الشرائح املعنية.  وتشير دراسات الاتصال بالجمهور في مجال التسويق الاجتماعي إلى قدرة هذا 

رة الذهنية وتغييرها ورفع الوعي ألاخير على تغيير اتجاهات الجمهور وزيادة معارفه وتعديل سلوكياته ورسم الصو 

بمستوييه العام والنوعي تجاه القضايا التي تواجه املجتمع. ولذلك من الطبيعي أن تستخدم حمالت التسويق الاجتماعي 

من قبل العديد من املنظمات والهيئات وحتى الجهات الرسمية املختلفة كعامل مساعد لها في أداء رسالتها ووظائفها، 

حمالت التسويق الاجتماعي من خالل ثالث مراحل أساسية: التأثير في املعرفة، التأثير في الاتجاهات والتأثير ويتضح تأثير 

 في السلوك. ولكل هذا أثر عظيم في تشكيل تصورات الفرد وتنمية مداركه وبلورة رؤيته لألشياء وألاحداث.  

تطور بير وفعال في تكوين السلوك القيم وألافكار، وبإن لحمالت التسويق الاجتماعي بأنواعها املختلفة لها تأثير ك

التكنولوجيا والتي مست مختلف املجاالت وامليادين العلمية، وظهور بيئة افتراضية تعج باملنصات الاجتماعية التي 

أتاحت ملجال التسويق الاجتماعي العمل بشكل نوعي وكثيف في ظل بيئة تعرف ازدياد رقمي ملستخدميها بشكل يفوق 

ملاليين يوميا. حتى أصبحت مختلف املنظمات والهيئات تسعى من خالل املجتمعات الافتراضية إلى تغيير اتجاهات ا

الصحي واحدا من املجاالت املهمة في ألافراد ومن ثم سلوكياتهم تجاه قضية أو حدث أو ظاهرة معينة. ولعل املجال 

التسويق الاجتماعي لدعم الجهود العلمية بغية رفع مستوى ، يستدعي مزيدا من العمل في مجال حياة الفرد والجماعة

الوعي وإيصاله بصورة فعالة إلى ألافراد عن طريق الربط بين تكنولوجيات إلاعالم والاتصال الحديثة والصحة العامة، 

مختلف ب والاستثمار فيما توفره التكنولوجيات الحديثة من مميزات وخدمات لنشر الوعي والثقافة الصحية، فاإلعالم

وسائطه يعتبر من أكثر وسائل التأثير على عقول وأفكار ألافراد وتشكيل اتجاهاتهم نحو املواضع والقضايا الهامة سيما 

 الصحية منها.

 :إشكالية الدراسة

أدى إلى العديد من -11كوفيد -إن ما يعيشه العالم في السنوات الثالث ألاخيرة من تفش لفيروس كورونا 

والجمعيات وحتى املهتمين باملجال الصحي إلى تنظيم العديد من حمالت على مواقع التواصل  املنظمات الصحية

الاجتماعي لتوعية املستخدمين وتقديم شروحات ومعلومات وتفاصيل حول املرض الجديد، ومن ثمة محاولة إقناع 

 حة وحياة ألافراد.املستخدم بضرورة التحلي بسلوك الوقاية والبعد الاجتماعي بغية املحافظة على الص

وقد شهدت في آلاونة ألاخيرة املواقع الاجتماعية تزايد عدد الصفحات املعنية بتقديم مختلف أساليب إلاقناع 

ماالت العاطفية حول ضرورة تلقي اللقاح ضد الفيروس وذلك من خالل تنظيم العديد من حمالت توعوية والاست
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حول ضرورة تلقي اللقاح ضد الفيروس كحماية من التحورات  وتحسيسية ملختلف مستخدمي املنصات الاجتماعية

 الجديدة التي ينتجها الفيروس.

 بناء على ما سبق ومن خالل الدراسة تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

 ين مما هو الدور الذي تضطلع به حمالت التسويق الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي في إقناع املستخد

في تغيير سلوكهم تجاه اللقاح ضد فيروس كورونا؟  وما مدى اعتماد ألافراد على حمالت التوعية عبر مواقع التواصل 

 الاجتماعي وتفاعلهم مع مضامينها لتعزيز وعيهم الصحي؟

 :أسئلة الدراسة

 د فيروس ما هي عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ملتابعة معلومات حول اللقاحات ض

 كورونا؟

 ما هي دوافع تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع حمالت التوعية الصحية؟ 

 ما هو تقييم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لحمالت التوعية حول اللقاح ضد فيروس كورونا؟ 

 :أهمية الدراسة

 خدام الاجتماعي لتكنولوجيا الاتصال  منتكمن أهمية الدراسة في أهمية املوضوع في حد ذاته، حيث يعتبر الاست

املجاالت املعرفية املتميزة، والتي تهتم أساسا بتوصيف الظاهرة التي تجمع بين إلانسان املستخدم وألادوات الاتصالية 

الجديدة، باإلضافة ملواكبة الدراسة ملستجدات الواقع الذي أفرزه العالم الافتراض ي والذي بيئة خصبة ملختلف 

ت الجديدة، وامتدادات وتطورا ملختلف املجاالت املعرفية ونخص بالذكر هنا  موضوع دراستنا الذي يهتم الدراسا

عالقة التسويق الاجتماعي باملواقع الاجتماعية بالتوعية الصحية حول جتماعي، باإلضافة إلى البحث في بالتسويق الا 

ح جزء من الوقاية، وهذا بهدف تقديم نتائج علمية مخاطر فيروس كورونا وسبل الوقاية منه والذي يعد تلقي اللقا

تساهم في معرفة اتجاهات ألافراد واستخداماتهم وتقييم درجة تفاعلهم مع حمالت التوعية الصحية وألاخذ باللقاح 

 ضد الفيروس الخطير ومختلف تحورا ته الجديدة.

 :أهداف الدراسة

 :لها إلىتخصصة يسعى الباحث من خاليمثل البحث محاولة علمية م

  الكشف عن عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ملتابعة حمالت التوعية الصحية حول ضرورة

 تلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

  التعرف على دوافع تفاعل مستخدمي مواقع التوصل الاجتماعي مع حمالت التوعية الصحية حول لقاح

 فيروس كورونا.
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 التواصل الاجتماعي لحمالت التوعية الصحية حول لقاح فيروس كورنا من تقييم مستخدمي مواقع  معرفة

 خالل تفاعلهم مع الصفحات.

  الكشف عن الدور الذي لعبته حمالت التسويق الاجتماعي ومدى فعاليتها في تغيير سلوكيات املستخدمين حول

 لقاح فيروس كورونا.

 :الدراسةمصطلحات 

  :التسويق الاجتماعي.8

 :ور التسويق الاجتماعينشأة وتط .8.8

تطور مفهوم التسويق الاجتماعي بالتوازي مع مفهوم التسويق التجاري خالل أواخر الخمسينات وأوائل  

الستينات حيث درس ألاكاديميون إمكانيات وحدود تطبيق التسويق في مجاالت جديدة مثل: املجال السياس ي، 

 الاجتماعي. الخ.

ؤل التالي:" هل يمكن بيع ألاخوة مثل الصابون" وقام بتقييم أربعة أنواع التسا wibeطرح  1152-1151في سنة 

مختلفة من حمالت التغيير الاجتماعي، وخلص إلى أن أحسن حملة للتغيير الاجتماعي هي التي تحاكي حملة التسويق 

 التجاري.

ن أجل الوقاية من بدأ التوسع في مفهوم التسويق جنبا إلى جنب مع التحول في السياسة الصحية العامة م

 ألامراض لتمهيد الطريق لتطوير التسويق الاجتماعي.

خالل سنوات الستينات بدأ تطبيق تقنيات التسويق التجاري في حمالت التوعية الصحية في البلدان النامية 

الاجتماعي  تغيير نشر كل من "كوتلر" و"زلتمان" مقاال في جريدة التسويق بعنوان: " التسويق الاجتماعي: نهج لل 1171وفي 

املخطط" وكانت هذه هي املرة ألاولى التي يستخدم فيها التسويق الاجتماعي منذ الثمانينات لم يعد ألاكاديميون يسألون 

استعرض  1131إذا كان باإلمكان تطبيق التسويق في القضايا الاجتماعية، ولكن كيف يمكن القيام بذلك. وفي سنة 

ات العشر وألاولى للتسويق الاجتماعي ودعيا إلى املزيد من البحث لتسديد الانتقادات السنو  Bloom and Novelliكل من 

التي وجهت للتسويق الاجتماعي، وحددا إلى إجراء بحوث لدراسة تجزئة الجمهور واختيار وسائل إلاعالم تصميم املثيرات 

. بعدها انتشر التسويق الاجتماعي على ووضع استراتيجيات التموقع طويلة ألاجل وكذا القضايا التنظيمية وإلادارية

 (2111)زناد،  نطاق واسع في مجال الصحة العمومية، وتوليد مناقشات صحية حول تطبيقه ومساهمته )منتديات(.

 :مفهوم التسويق الاجتماعي .2.8

ي والتحكم في البرامج املطلوب أن تؤثر فعرف كوتلر وزلتمان التسويق الاجتماعي على أنه:" التصميم والتنفيذ 

 مدى تقبل ألافكار الاجتماعية وكذا ألاخذ باعتبارات تخطيط املنتج والاتصال والتسعير والبحث التسويقي." 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 244 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

تتخذ  تنادي بأن الشركة يجب أنى أنه: " قاعدة لتسويق املستنير وقد أعاد كوتلر تعريفه للتسويق الاجتماعي عل

طريق أخذ رغبات واهتمامات املستهلكين ومتطلبات الشركة واهتمامات املجتمع طويلة املدى في  قرارات التسويق عن

 .(2111)كوتلر،  الحسبان".

أما التعريف الجامع والذي تمت املصادقة عليه من قبل من "الجمعية الدولية للتسويق الاجتماعي والجمعية 

فهو يعرف التسويق  2118جتماعي والجمعية ألاسترالية للتسويق، فقد كان في شهر أكتوبر من عام ألاوروبية للتسويق الا 

الاجتماعي على أنه: " يسعى التسويق الاجتماعي إلى تطوير ودمج مفاهيم التسويق مع املداخيل ألاخرى للتأثير على 

حقيق جودة الحياة، ويستند التسويق الاجتماعي السلوكيات التي تعود بالنفع على ألافراد وعلى املجتمعات من اجل ت

في ممارسته على املبادئ ألاخالقية من خالل دمج البحوث وأفضل املمارسات والنظريات مع ألاخذ بعين الاعتبار رؤى 

الجمهور والشراكات من أجل إعداد برامج للتغيير الاجتماعي التي تتسم بالكفاءة والفعالية وتحقيق إلانصاف 

 (2116)عصماني،  ة".والاستدام

 :. مفهوم حمالت التسويق الاجتماعي2

من أهم املنظرين في مجال الاتصاالت العامة وحمالت التغيير الاجتماعي،   "Everett Rogers"يعتبر "ايفرت روجرز" 

ج الاتصالية املنظمة واملنتظمة خالل وقد عرف حمالت التسويق الاجتماعي على أنها: " مجموعة من النشاطات والبرام

فترة زمنية محددة تهدف إلى تحقيق مخرجات خاصة أو تأثيرات في أكبر عدد من ألافراد من خالل خلق الوعي وتغيير 

بأن أهداف وتأثيرات الحملة   Rogersالاتجاه ومن ثم تغيير سلوك الفرد من اجل إحداث التغيير في املجتمع ويؤكد 

ثالثة أبعاد:  فعلى مستوى الهدف يحب التحرك من إلاخبار وإلاعالم إلى إلاقناع بهدف تغيير السلوك  يمكن وضعها تحت

الحالي، أما على مستوى أو مكان التغيير فيجب أن ينطلق من الفرد وصوال إلى املجتمع، أما على مستوى مكان الربح 

 .(2116)عصماني،  فيجب أن يتحرك من املرسل إلى املستقبل رسالة الحملة.

ونعرف حمالت التسويق الاجتماعي إجرائيا بأنها: " مجموعة من البرامج والخطط املنظمة التي تنظمها الصفحات 

الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي خالل فترة أزمة وباء كورونا والتي تهدف إلى التأثير في اتجاهات مستخدمي 

، تهم من الرفض إلى القبول وإلايجابتغيير اتجاهاتهم وسلوكياتجاه اللقاحات ضد فيروس كورونا بغية هذه املنصات 

 لتحقيق املصلحة الاجتماعية العامة."

ويعتبر تصميم الرسالة املهمة الرئيسية والجوهرية في نشاط التسويق الاجتماعي، ونجاح حملة التسويق 

حيث " يتم توجيه عملية تصميم الاستراتيجية بواسطة عدة مبادئ تؤثر على الاجتماعي من قوة الرسالة وسالمتها، ب

 العوامل التالية: املحتوى، التصميم، إلاقناع، الحفظ والتذكر.

  عوامل املحتوى: املشكلة، الجمهور املستهدف، نقاط املقاومة، حل املشكلة، إلاجراء املطلوب، املصدر املوثوق

 به.

 ردية، الصلة الثقافية والصلة باللغة، تحديد املوقف والشخصية، ألاسلوب املميز عوامل التصميم: القدرة الف

 للرسالة.
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  ،عوامل إلاقناع: السبب وملاذا، التقمص العاطفي، إثارة الاهتمام، القدرة على اتخاذ موقف أو إجراء

 املصداقية، الخلق والابتكار، املزايا.

 محمد هالل و عبد الغني حسين، قليل التشتت، التكرار. عوامل الحفظ والتذكر: دعم الفكرة وتقويتها، ت(

2111). 

فقوة الفكرة وموائمتها وتمثيلها لقضايا املستهلك، مصالحه وشؤونه وقدرتها على مواجهة نقاط املقاومة مثال 

قوة والجرأة وإلابداع )عوامل تساعد على العرف الاجتماعي أو عادات والتقاليد تجذب حتما الاهتمام باإلضافة إلى ال

التذكر( في تصميمها باختيار ألانسب للكلمات والصور والحركة وألالوان ومختلف ألاشكال والتصميمات الهندسية 

والغرافيكية، وتفتيتها الستهداف جماهير محددة، كلها عوامل تساعد على التأثير العقلي والوجداني على املستهلك وفي 

يان قد ال تكفي رسالة واحدة للترويج لحملة أو موضوع معين يخص التغيير أو التوعية لهذا "فأي حملة جيدة غالب ألاح

يجب أن تحتوي على العديد من الرسائل املختلفة املضمون مع ثبات ألاساسيات والعناصر الرئيسية املشتركة التي تقوم 

، )عواد فاطمةصال املختلفة حتى تعطي فعالية أقوى". عليها الحملة وهي الهدف الرئيس للحملة ضمن رسائل الات

2111) 

ومن أجل تحقيق أهداف حمالت التسويق الاجتماعي، ال بد من استخدام الاستراتيجيات املناسبة ويمكن حصرها 

 (2116، )عصماني في ثالث مستويات للتغيير الاجتماعي كما يلي:

تعتبر ألافكار بعد املعتقدات املستوى الثاني الذي يؤمن به إلانسان، فالفكرة هي املعنى أو الفهم الذي  ألافكار: تغيير -أ/ 

يتصوره الفرد عن الظاهرة، ويتحول هذا الفهم من خالل عملية إلادراك إلى صورة ذهنية فاألفكار هي نتاج مجموعة 

 تترجم لسلوك معين.من املؤثرات املحيطة بالفرد 

إن اتجاه الفرد نحو موضوع معين إنما يتحدد وفقا ألمر املوقف معه ومدى تأثيره فيه، بمعنى أن  الاتجاهات: تغيير -ب/

تغيير الاتجاه يتوقف على مدى قدرة املوقف الجيد على إحداث التغيير املطلوب، فمن املمكن أن تتغير اتجاهات الفرد 

يعيش فيها أو ينتقل إليها، لكن متى ترسخت هذه القيم واملعايير والاتجاهات فإنه من الصعب  وفقا لتأثير البيئة التي

تغييرها. لذا يقتض ي ألامر إتباع بعض الوسائل واتخاذ ألاساليب التي يمكن من خاللها تصحيح مسار بعض هذه 

 الاتجاهات.

لسليم مثال نحو أخذ لقاح فضد فيروس كورونا، إن من بين الاتجاهات الالزمة ملمارسة السلوك االسلوك:  تعديل-ج/

 وإيجاد السلوك الاجتماعي الذي يتسم باإليجابية نحو اللقاح.

 :. مواقع التواصل الاجتماعي5

ُيعرف الديلمي مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها شبكات تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها في أي وقت 

ظهرت على شبكة الانترنيت منذ سنوات وتمكنهم أيضا من التواصل املرئي  يشاءون وفي أي مكان من العالم، حيث

 والصوتي، وتبادل الصور وآلاراء مع إمكانيات توظيف العالقات الاجتماعية بينهم.
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ويرى املقدادي مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي أنها شكل مبسط من أشكال التواصل إلانساني ألنها تسمح 

( عن طريق توفر سرعة توصيل املعلومات على نطاق واسع، فهي وزمالء.لناس )أقارب، أصدقاء بالتواصل مع عدد من ا

مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل أثناء إمدادك بتلك املعلومات، وبذلك تكون أسلوبا لتبادل 

 (2111ض، )عو  املعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة إلانترنيت.

بوك من بين مواقع التواصل الاجتماعي ودراسة بعض الصفحات  وقد حددنا في دراستنا هذه موقع الفايس

 الاجتماعية على هذا املوقع التي تنشط في إطار حمالت التسويق الاجتماعي لفكرة اللقاحات ضد فيروس كورونا.

 كورونا:. فيروس 4

اجية )كورونا( الاسم الانجليزي للمرض مشتق كالتالي: هو مرض تسبب به ساللة جديدة من الفيروس ات التِّ

"CO( ل حرفين من كلمة كورونا ل حرفين من كلمة فيروس "VI( و"CORONA" هما أوِّ ل D" و "Virus" هما أوِّ " وهو أوِّ

سات ، وهو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروnouvel 2111وأطلق على هذا املرض سابقا اسم  Diseaseكلمة حرف من 

ام 
ِّ
ة الوخيمة )سارز( وبعض أنواع الزك ة الحادِّ نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الذي يتسبب بمرض املتالزمة التنفسيِّ

 (2121)بيندير،  .العادي

، ميكرون خير أووقد تطور الفيروس إلى عدة متحورات منذ بداية ظهوره كمتحور ألف وبيتا وغاما ودلتا واملتحور ألا 

وقد توصلت عدة دول إلى لقاحات ضد الفيروس من شأنها التقليل والحماية من إلاصابة من هذا الفيروس املعدي، 

لكن هذه اللقاحات قد القت العديد من الاعتراضات على املستوى الفردي واملجتمعي في العديد من مجتمعات العالم 

لدول حمالت تحسيسية حول ضرورة تلقي اللقاح من أجل املناعة الجماعية، ومن بيها الجزائر. لذا نظمت الكثير من ا

كما انتقلت هذه الحمالت إلى مواقع التواصل الاجتماعي محاولة تغيير السلوك تجاه اللقاحات للوقاية من الفيروس 

 املستجد.

 إجراءات الدراسة: 

 :منهج الدراسة

ي تهف إلى وصف وتوثيق ألاوضاع أو الاتجاهات الحالية تتمحور طبيعة دراستنا ضمن الدراسات الوصفية الت

أي ما هو قائم في اللحظة الراهنة من خالل الحصول على املعلومات والحقائق التي تساعد على فهم الظاهرة، ونستخدم 

 املنهج الوصفي في دراستنا هذه في وصف متغيرات الدراسة ومعرفة مجتمع البحث من خالل دور التسويق الاجتماعي

 في تغيير سلوك املجتمع الافتراض ي تجاه حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

 :أدوات البحث

تعتبر أدوات جمع البيانات من أهم الخطوات ألاساسية في البحث العلمي التي يستخدمها الباحث في جمع 

 الية:دوات جمع البيانات التبأملام بمختلف جوانب البحث العلمي، وقد استعنا في دراستنا هذه البيانات املطلوبة وإلا
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أداة الاستبيان وقد حددناها باالستبيان الالكتروني الذي يتضمن مجموعة من ألاسئلة املتنوعة يجيب عليها مجموعة .1

من املبحوثين إلكترونيا حيث ترسل عن طريق البريد إلالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات 

 ا.زيعها على املبحوثين إلكترونيتحقق من أهداف الدراسة.  وقد صممنا استمارة الكترونية وتم تو ألجل التوصل إلى ال

. املالحظة: وقد استعنا بهذه التقنية في مالحظة مختلف التفاعالت مع صفحة الدراسة من قبل املبحوثين حتى يعرف 2

 سلوكهم واتجاهاتهم وتفاعالتهم مع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

 :مجتمع البحث

يتمثل مجتمع البحث في مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واملتفاعلين مع الصفحات التي نظمت حمالت 

التلقيح ضد فيروس كورونا، وهو مجتمع واسع يصعب حصره، ونظرا لخصوصية املجتمعات الافتراضية التي تتسم 

راج من املستعص ي كثيرا ضبطها كميا الستخ مكن القول إنهبالضبابية تارة وبالتغير والالثبات في العدد تارة أخرى، أ

 العينات التمثيلية.

وهو املجتمع الذي يجيب على استمارة الاستبيان الالكترونية، وقد تمثل في مستخدمي موقع  :مجتمع البحث املتاح

 الفايسبوك.

 صفحة الفايسبوك، وقد تم اختيار تمثلت عينة الدراسة في متابعي صفحة وزارة الصحة الجزائرية على : عينة البحث

 هذه الصفحة لسببين رئيسيين هما: 

باعتبار الصفحة رسمية وهي صفحة ناشطة تتميز منشوراتها بالرسمية وباهتمام خاص سيما في الفترة الصحية  .1

جدة حول ستالاستثنائية التي يمر بها العالم )استمرار جائحة كورونا(، حيث تهتم الصفحة بنشر كافة املعلومات امل

تطورات فيروس كورونا بالبالد. وقد أطلقت الصفحة باملوازاة خالل ألاشهر الفارطة حملة تحسيسية للتلقيح ضد 

 واملالحظ أن الصفحة كانت تنشر بشكل يومي منشورات تحسيسية حول التلقيح. ،فيروس كورونا

بع وهذا مقارنة ببعض الصفحات ألاخرى متا 1511عدد متابعي الصفحة، حيث بلغ عدد متابعي الصفحة أكثر من  .2

التي تبنت حملة التحسيس للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث الحظنا من خالل دراسة استطالعية قلة املتابعين 

 والتفاعل مع منشورات الصفحة.

 :حدود الدراسة

  :ة "وزارة ي صفحالفضاء الافتراض ي باعتبار الدراسة تمس عينة من مستخدمي الفايس بوك فالحدود املكانية

 الصحة الجزائرية".

  :هي تلك الفترة التي يستغرقها الباحث في جمع البيانات واملادة العلمية واملعلومات املرتبطة الحدود الزمنية

نوفمبر  81إلى  2121نوفمبر 1بموضوع الدراسة، بينما تمثلت حدود الدراسة التطبيقية على صفحة الدراسة من )

2121.) 

 :تمثلت في مستخدمي الفايسبوك وبصفة خاصة متابعي صفحة "وزارة الصحة الجزائرية". الحدود البشرية 
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 :املداخل النظرية للدراسة

حتى ال ننطلق من فراغ، فأنه اعتمدنا في دراستنا على مداخل نظرية التي تخدم أهداف الدراسة، وقد استخدمنا 

 مدخلين نظريين هامين:

ذه النظرية وظيفية لدراستنا، باعتبار أن صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" تريد نظرية الغرس الثقافي: حيث تعتبر ه.1

نشر الثقافة الصحية وثقافة املناعة الجماعية من لتقيح ضد فيرو كورونا من خالل الحملة التحسيسية والتوعوية ل

 خالل قبول فكرة التلقيح ضد فيروس كورونا.

لنظرية هامة في دراستنا، باعتبار أن صفحة الدراسة تريد اقناع املتابعين نظرية انتشار املبتكرات: حيث تعد هذه ا .2

للصفحة بقبول مبتكر جديد حول لقاح ضد فيروس جديد على البشرية وهو ألامر الذي جعل بفكرة تقبل اللقاح تمر 

 بمراحل انتشار املبتكرات التي تقرها النظرية.

 :تحليل نتائج الدراسة

 لدراسة "وزارة الصحة الجزائرية"*بطاقة فنية حول صفحة ا

 ،بوك تابعة لوزارة الصحة الجزائرية صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" هي صفحة رسمية على موقع الفايس

تعنى بالشؤون الصحية وتنشر كل ما يتعلق بالتظاهرات أو ألاحداث الصحية في الجزائر، في آلاونة ألاخيرة ومنذ بداية 

ة تهتم بنشر تفاصيل الفيروس وما سببه من إصابات يومية ووفيات بالجزائر وذلك جائحة كورونا أصبحت الصفح

بالنشر اليومي ملستجدات إلاصابات، كما تبنت الصفحة منذ اقتناء الدولة الجزائرية اللقاح ضد فيروس كورونا حملة 

ى غاية دنية، بلغ عدد متابعيها إلتحسيسية باملوازاة مع الحمالت التوعوية في مختلف املؤسسات واملرافق العمومية وامل

 ومن بين أهدافها:مليون متابع،  2( أكثر من 2121مبر كتابة هذه ألاسطر )شهر ديس

 .نشر مختلف التظاهرات الصحية التي تنظمها وزارة الصحة الجزائرية 

 .متابعة مختلف ألاحداث املتعلقة بالقطاع الصحي بالجزائر 

 ختلف التدابير الصحية الالزمة أثناء ألازمات وانتشار ألاوبئة مثل: وباء نشر الثقافة الصحية من خالل تتبع م

 كورونا، وباء الكوليرا، ألانفلونزا املوسمية وغيرها.

 .منذ بداية جائحة كورنا تعنى الصفحة بنشر مختلف تفاصيل تطور إلاصابات بالفيروس بالبالد 

 تي الزالت تتبناها نظرا الستمرار الجائحة.أطلقت الصفحة حملة تحسيسية للتلقيح ضد وباء كورونا وال 

 *نظرة عامة حول حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بصفحة "وزارة الصحة الجزائرية"

تعتبر هذه الحملة من بين الحمالت التسويقية الاجتماعية الافتراضية املهمة والتي قامت بها وزارة الصحة 

ختلف املؤسسات واملرافق العمومية، تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا الجزائرية باملوازاة مع الحملة التوعوية في م

والحد من انتشار املتحورات املستجدة للفيروس، حيث اتضح أن العامل البشري هو املسبب ألاول في اتساع انتشارها 
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قة سب للحملة وملصتصميم الشعار املنابلكون الفيروس معد، وبناءا على هذا املشكل قامت وزارة الصحة الجزائرية 

اشهارية ترافق كل منشور يحمل تفاصيل تطور إلاصابات بالفيروس يوميا مع توجيهات ونصائح متعلقة بمختلف تدابير 

يحمينا، -الوقاية املتعلقة بالتباعد الاجتماعي واحترام قواعد النظافة والارتداء إلالزامي للقناع، شعار الحملة هو "وعينا 

 الحل". -هو-اللقاح 

 

 صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" على موقع الفايسبوك املصدر:

 ألاهداف الاتصالية للحملة: 

على تحديد املشكلة املحددة سلفا، فإن الحملة تسعى إلى معالجة سلوك ألافراد ومحاولة إقناعهم بضرورة  بناء

 حة، حيث تم التركيز على ألاهدافتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وعليه فقد اشتملت الحملة على أهداف معينة وواض

 التالية:

 من خالل تزويد متابعي الصفحة بمعلومات ومستجدات حول تطورات فيروس كورونا ألاهداف املعرفية :

بالبالد، ونشر عدد إلاصابات اليومية وعدد الوفيات مع النشر اليومي املرافق لهذه املعلومات بملصقة حملة التلقيح 

عوي والتوجيهي، حيث يعتبر التكرار من عوامل التذكر والحفظ التي تعتبر من أبجديات تصميم الذي يحمل الشعار التو 

 أي حملة تسويقية اجتماعية وذلك من أجل ترسيخ متطلبات السالمة الصحية والوقاية من إلاصابة بفيروس كورونا.

 :زارة الصحة الجزائرية" الوصول من بين ألاهداف الوجدانية التي تريد صفحة "و  ألاهداف الوجدانية التأثيرية

 إليها عند ألافراد هو خلق اتجاهات ايجابية لدى متابعي الصفحة فيما يخص التلقيح ضد فيروس كورونا.

 :ترتكز ألاهداف السلوكية في هذه الحملة على نجاح كل من ألاهداف املعرفية وألاهداف  ألاهداف السلوكية

سلوكيات لدى بعض املعارضين للقاح فيروس كورونا، ومن ثم الوصول إلى الوجدانية وبالتالي الوصول إلى تغيير ال

 مفهوم الوعي الصحي من خالل التقيد بمختلف إجراءات الوقاية والحماية من الفيروس الخطير.
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 :* تمهيد ملناقشة النتائج

استنا حصرنا در  تهدف الدراسة حول دور حمالت التسويق الاجتماعي في تغيير سلوك املجتمع الافتراض ي والتي

ما هو الدور الذي : "، ولإلجابة على التساؤل الرئيس يعلى صفحة "وزارة الصحة الجزائريةوك في مستخدمي الفاسب

تضطلع به حمالت التسويق الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي في إقناع املستخدمين في تغيير سلوكهم تجاه 

د ألافراد على حمالت التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم اللقاح ضد فيروس كورونا؟  وما مدى اعتما

 مع مضامينها لتعزيز وعيهم الصحي؟

وقد توصلنا إلى النتائج التي تحصلنا عليها من طرف املبحوثين إلكترونيا والتي كان حجم العينة ملجتمع البحث 

نسبة ملجتمع البحث ولعدد متابعي الصفحة، كما أن املالحظ استمارة كاملة إلاجابة، وهي عينة تعتبر مقبولة بال61املتاح 

 متابع تقريبا يتفاعل مع كل منشور على الصفحة. 851أن في متوسط 

 ويتم عرض ومناقشة نتائج الدراسة وفقا ملحاور الاستبيان املقسمة إلى:

 :البيانات الشخصية للمبحوثين إلكترونيا

نسبة الذكور من متابعي صفحة الدراسة جاءت في املركز ل عليها أن ي متغير الجنس املتحصتبين من النتائج ف 

، ويعود هذا التباين في النسب بين الذكور وإلاناث %83، بينما كانت نسبة إلاناث من متابعي الصفحة %62ألاول ب 

حملة  معإلى طبيعة الاهتمام بالصفحة التي تهتم بالشؤون الصحية، سيما مع مستجدات فيروس كورونا بالبالد و 

 التلقيح التي تبنتها وزارة الصحة الجزائرية منذ بداية الحملة التحسيسية حوله في مختلف ألاماكن واملؤسسات. 

تشير نتائج متغير السن أن هناك اختالف وتنوع وفوراق في السن بين املبحوثين، حيث كانت نسبة املبحوثين  

، بينما جاءت نسبة املبحوثين الذين تترواح أعمارهم %48.8لتي بلغت سنة فما فوق( هي النسبة ألاكبر وا 85ألاكبر سنا )

سنة( 25-13، تليها نسبة املبحوثين الذين تترواح أعمارهم ما بين )%81سنة( في املرتبة الثانية بنسبة  85-25ما بين )

ة م الذين يهتمون بالشؤون الصحي، وتبين هذه النتائج أن املبحوثين ألاكبر سنا ه%26.6في املرتبة الثالثة وألاخيرة بنسبة 

وبما وصلت إليه تطورات فيروس كورونا والتفاعل أيضا كان كبيرا مع حملة التحسيس لفيروس كورونا ملعرفة معلومات 

 وتفاصل أكثر حول التلقيح وحول تجارب امللقين ضد فيروس كورونا.

، %66.6 الجامعي( في املرتبة ألاولى بنسبةفي متغير املستوى الدراس ي للمبحوثين، احتلت الصدارة نسبة مستوى )

 8.8، فيما جاء مستوى )متوسط( في املرتبة الثالثة بنسبة %23.8بينما  كان مستوى )الثانوي( في املرتبة الثانية بنسبة 

، ويتضح من النتائج أن أكثر فئة معرضة لصفحة "وزارة %1.7، وكان مستوى )الابتدائي( في املرتبة ألاخيرة بنسبة %

الصحة الجزائرية" هي فئة املستوى الجامعي، وهناك تدرج في النسب من ألاكثر مستوى دراس ي إلى ألاقل متابعة لصفحة 

الدراسة، وهذا ما تشير إليه إلى الارتباط الوثيق بين مستوى الوعي والاهتمام بالشؤون الصحية واملستوى الدراس ي، 

 ن مصدرها الرسمي.ء معلومات صحية محيث يلجأ الجامعيون إلى استقا
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 املحور ألاول: عادات وأنماط استخدام موقع الفايس بوك ملتابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

  من املبحوثين يستخدمون الفايس بوك بصفة يومية وبشكل خاص لالطالع  %63.8بينت النتائج أن ما نسبته

بحوثين على صفحة الدراسة بصفة "أحيانا" والتي ، فيما يطلع املستخدمون امللى صفحة "وزارة الصحة الجزائرية"ع

هي و ون على صفحة الدراسة بصفة نادرة ، وكانت النسبة جد ضعيفة من املبحوثين الذين يطلع%23.8بلغت نسبتهم 

. وتدل هذه النتائج على أن معظم املبحوثين يطلعون على صفحة الدراسة بغية التزود %8.8الفئة التي حققت نسبة 

الجديدة حول تطورات فيروس كورونا بالبالد، وذلك من خالل كثافة التعرض ملواضيع صفحة "وزارة  باملعلومات

الصحة الجزائرية" حول مستجدات وتطورات فيروس كورونا من خالل الاطالع على عدد إلاصابات، وأيضا تواجدهم 

ة كل جديد بخصوص نشاط بشكل فوري عن طريق التفاعل معها، وهذا ما يعكس حرص أفراد العينة على معرف

وعمل الصفحة سيما ما تعلق باملعلومات الجديدة حول إلاصابات بالفيروس وهو ما يرافقها كما أشرنا سابقا ملصقة 

 الحملة التحسيسية للتلقيح ضد الفيروس.

  بينما كانت املدة التي يستغرقها املستخدمون املبحوثون لتصفح صفحة الدراسة في ألاغلب مدة ال تفوق

ساعة، قصد التعرف على مختلف منشورات الصفحة الجديدة وأيضا تطورات عدد إلاصابات بفيروس كورونا، وهذه ال

 املدة نجدها معقولة وكافية جدا للتأثر بحملة الصفحة حول التلقيح ضد الفيروس.

  حة من املبحوثين يطلعون على صفحة "وزارة الص %13بينت نتائج الدراسة أيضا أن تقريبا ما نسبته

الجزائرية" مساء مقارنة ببقية ألاوقات )صباحا، ظهرا، ليال(، وهذه الفترة مرتبطة بطبيعة نشر الصفحة ملستجدات 

مساء منذ بداية جائحة كورونا، كما تدل على أن املبحوثين رونا التي اعتادت الوزارة نشرها عدد إلاصابات بفيروس كو 

شاعات وألاخبار املتضاربة حول ارتفاع أو انخفاض عدد إلاصابات يثقون باملصادر الرسمية دون غيرها لتجنب إلا 

 بالفيروس.

  فيما يخص طريقة تفاعل املبحوث مع صفحة الدراسة، سجلنا من خالل النتائج املتوصل إليها أن ما نسبته

لصفحة ا، بينما الذين يشاركون منشورات نشورات الصفحة عن طريق التعليقاتمن املبحوثين يتفاعلون مع م 41.7%

، فيما كانت النسبة الضئيلة %21.6بينما الذين يسجلون إعجابا ملنشور الصفحة بلغت نسبتهم ، %81.7كانوا بنسبة 

 .%5من املبحوثين الذين يستفيدون من منشورات الصفحة دون التفاعل معها حيث كانوا بنسبة 

  ن مع منشورات الصفحة على شكل ويمكن تفسير النتائج السابقة على أن أغلب املبحوثين الذين يتفاعلو

تسجيل تعليقات أو مشاركة منشور الصفحة كانت نسبتهم ألاكبر وهذا دليل على مدى اهتمامهم بمنشورات الصفحة 

 مليون مشارك.  2"وزارة الصحة الجزائرية" سيما منذ بداية الجائحة التي سجلت خاللها ارتفاع عدد متابعيها إلى 

 ذبا للمبحوثين على الصفحة، بينت الدراسة من خالل الاستبيان واملالحظة أن فيما يخص املنشور ألاكثر ج

عدد املتفاعلين مع املنشور اليومي حول تطور عدد إلاصابات واملرافق مللصقة حملة التلقيح ضد الفيروس كان أكثر 

ع التعليقات املرتفاملنشورات الذي يتفاعل معه املستخدمون واملتابعون للصفحة، وقد سجلنا ذلك من خالل عدد 

وعدد املتفاعلين مع املنشور على شكل إعجاب أو أي رمز من رموز التفاعل املتوفرة، والذي يصل أحيانا في متوسط 
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وهذا مقارنة ببقية املنشورات خاصة بحدث أو تظاهرة تخص ( تسجيل إعجاب، 7111-6111عليق و)( ت811-411)

 القطاع الصحي بالجزائر.

 :مع أنماط الاستخداميموغرافية *عالقة الخصائص الد

 بينت نتائج الدراسة أن جنس الذكور يطلعون على صفحة الدراسة بصفة يومية ومدة زمنية متغير الجنس :

سا( تقريبا بينما كانت فترة املساء هي الفترة ألاكثر استقطابا لفئة الذكور لالطالع على مستجدات 1-د81أطول )من 

ة "إلاناث"، وتدل هذه النتائج على اهتمام الذكور بمستجدات الصفحة نظرا أيضا الصفحة وهي النسبة أكبر من فئ

 لوقتهم املتاح، بينما كانت فئة إلاناث ألاقل التزاما باالطالع على مستجدات الصفحة نظرا ملشاغلهم سيما في فترة املساء.

ي كور وإلاناث( مع املنشور اليومأما فيما يخص املنشور ألاكثر جذبا للمبحوثين فقد توافق فئة الجنسين )الذ

 حول تطور عدد إلاصابات بفيروس كورونا.

 :بينت نتائج الدراسة أن املبحوثين ألاكبر سنا هو الفئة ألاكثر اطالعا على صفحة الدراسة بصفة  متغير السن

لصفحة متذبذبا، ( سنة كان اطالع هذه الفئة على منشورات ا85-25يومية لكن ملدة متوسطة، بينما فئة ألاقل سنا )

( سنة هي الفئة ألاقل اطالعا وبصفة دائمة، بينما اتفقت فئات السن املتباينة على فترة املساء 25-13بينما كانت الفئة )

 لالطالع على منشورات صفحة الدراسة.

 :ة، سكانت فئة "املستوى الجامعي" هي الفئة ألاكثر تفاعال واطالعا على صفحة الدرا متغير املستوى الدراس ي

وكانت الفئة ألاكثر تفاعال مع مختلف منشورات الصفحة، بينما اتفقت بقية الفئات " املستوى الجامعي، الثانوي، 

الابتدائي" على فترة تصفح موقع الدراسة وهي الفترة املسائية، كما كان منشور املرفق بملصقة حملة التلقيح ضد 

 .ائح الثالثفيروس كورونا املنشور ألاكثر متابعة من قبل الشر 

 املحور الثاني: دوافع تفاعل مستخدمي صفحة الدراسة مع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

  بينت نتائج الدراسة أن أغلب املبحوثين يطلعون على صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" بغية التعرف والاطالع

( بينما سجلت دافع %15النسبة ألاكبر )على مستجدات عدد إلاصابات بفيروس كورونا يوميا، وهو الدافع الذي سجل 

التعود الاطالع العام على أخبار الصفحة النسبة ألاقل وألاضعف، وتدل النتائج السابقة على أن املبحوثين يهتمون 

بمضامين منشورات الصفحة فيما تعلق بأخبار ومستجدات الفيروس دون ألاحداث ألاخرى، وهو ألامر الذي يؤكده 

 كل منشور. عدد املتفاعلين مع

  توصلت الدراسة إلى أن املبحوثين يتفاعلون مع صفحة الدراسة ألنهم يثقون في مصدر معلوماتها، وللحصول

على تفاصيل ومعلومات من مصدر رسمي، حيث أكد املبحوثين على أنهم ال يثقون في معلومات وأخبار صفحات أخرى 

 اتهم من مصدرها الرسمي لتجنب تضارب ألاخبار وإلاشاعات.حتى ولو كانت مصدرها وسائل إلاعالم، فهم يستقون معلوم

  وفيما يخص بملصقة الحملة التحسيسية حول التلقيح ضد فيروس كورونا التي تبنتها صفحة "وزارة الصحة

الجزائرية"، أكد أغلب املبحوثين على أنهم كانوا في البداية ال يعيرونها اهتماما مقارنة مع أهمية الاطالع على عدد 

صابات اليومي بالبالد بفيروس كوورونا، لكن مع التكرار اليومي للرسالة التي تحملها الحملة املرافقة لألخبار اليومية إلا 
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املنشورة حول الفيروس، ومع الارتفاع املسجل أحيانا لعدد إلاصابات أصبح املبحوثين يريدون التعرف على مدى نجاعة 

صفحة والذين أخذوا اللقاح، وهذا ما يشير على أن املبحوثين غيروا طبيعة التلقيح من خالل توجيه أسئلة ملتابعي ال

تفاعلهم مع الصفحة من تعليقات نخص بالدعاء للمرض ى ورفع الوباء إلى تعليقات الهدف منها التزود بمعلومات حول 

ي م إما تبني سلوك ايجاباللقاح وحتى على نوعية اللقاح املأخوذ، وما مدى نجاعة كل نوع بغية تغيير اتجاهاتهم ومن ث

 تجاه اللقاح أو الالتزام بالسلوك القبلي.

 وهو  ،مواضعها التي تتميز باالحترافية من بين دوافع استخدام املستخدمون واملتابعون لصفحة الدراسة نوعية

ا بالدرجة هما أكده معظم املبحوثين في دراستنا، حيث يتابعون الصفحة لجودة مواضيعها والحترافية معالجتها ولكون

 ألاولى صفحة رسمية.

 :استخدام املبحوثين لصفحة الدراسة*عالقة الخصائص الديموغرافية مع دوافع 

 :اتفق الجنسين )الذكور وإلاناث( حول دوافع التفاعل مع صفحة الدراسة بغية الاطالع على  متغير الجنس

ح مواضيعها، وحتى اتجاهاتهم نحو حملة ألاخبار واملستجدات فيروس كورونا، ومن حيث احترافية الصفحة في طر 

 التلقيح ضد فيروس كورونا.

 :تباينت إجابات املبحوثين حسب متغير السن حول دوافع تفاعلهم مع منشورات الصفحة وحملة  متغير السن

دافع  نالتلقيح، فكانت الفئة ألاكبر سنا أهم يتصدر دافع الاطالع على مستجدات فيروس كورونا بقية الدوافع، بينما كا

( سنة، فيما كان دافع التعود 85-25"احترافية املواضيع" الدافع ألاول لفئة املبحوثين الذين يترواح أعمارهم ما بين )

 ( سنة.25-13والاطالع على كل أخبار ومستجدات منشورات الصفحة هو الدافع ألاول لفئة التي تترواح أعمارهم )

 :ى الجامعي" تتطلع على صفحة الدراسة بغية التعرف على مختلف كانت فئة "املستو  متغير املستوى الدراس ي

املنشورات الجديدة والاطالع على معلومات الجديدة وأيضا بدافع احترافية املواضيع وموثوقية املصدر هي الدوافع 

مستجدات  علىألاكثر جذبا لهذه الفئة، بينما كان الدافع ألاكثر حضورا بالنسبة لفئة "املستوى الثانوي" هو الاطالع 

 فيروس كورونا وهو ألامر أيضا بالنسبة لفئة "املستوى الابتدائي " أيضا.

 املحور الثالث: تقييم مستخدمو صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا

  ي ي ففيما يخص الدور الذي لعبته صفحة "وزارة الصحة الجزائرية" بالنسبة للمبحوثين كان دورها إخبار

، %3.2، وكان الدور الاجتماعي بنسبة %83.5، بينما كان الدور التوعوي في املرتبة الثانية بنسبة %58.8الصدارة بنسبة 

وتدل النتائج السابقة على أن الصفحة تهتم بنشر ألاخبار بالدرجة ألاولى، وهو الدور املبتغى من املبحوثين، بينما كان 

الل إدراج تعليمات واحترام تدابير الوقاية والحماية من فيروس كورونا، إضافة إلى الدور التوعوي أيضا موجودا من خ

 حملة التلقيح التحسيسية ودورها التوعوي.

  كان تقييم مستخدمو الصفحة لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في املتوسط، حيث أجمع املبحوثين على أن

ارتكزت على ملصقة اشهارية واحدة منذ انطالق الحملة على  الصفحة لم تنوع في رسائلها وفي شكل مضامينها التي

صفحتها، باستثناء حملة تبنتها على الواقع ونشرها الصفحة تحت شعار "تلقيحك يصلك ملنزلك"، بينما لم تتنوع 
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ثين، و مضامين الحملة ، وبالتالي كانت الحملة ناقصة، لكن مع تكرار الرسالة كان تأثيرها تدريجي بالنسبة لبعض املبح

والذي تبين تأثيرها من خالل تعليقات بعض املستخدمين حول حب اطالعهم ومعرفة معلومات من بعض متابعي 

 الصفحة.

  فيما يخص مدى تأثير حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي تبنتها صفحة الدراسة، بينت النتائج إلى أن ما

ا، نظرا للتعرض املتكرر مللصقة الحملة ، والذي يرافق من املبحوثين كتأثرهم بحملة التلقيح ايجابي %86نسبته 

للمعلومات اليومية حول عدد إلاصابات بالفيروس إضافة إلى عامل آخر وهو تزايد نسبة وفيات أهاليهم سيما في املوجة 

 ة الدراسة،من املبحوثين لم يتأثروا بحملة التلقيح في صفح %64الثالثة للمتحور املستجد "دلتا" ،  بينما كانت نسبة 

وهو ما تبينه معظم التعليقات التي كانت سلبية حول لقاح فيروس كورونا، ويرجع سبب ذلك إلى عدم ثقتهم باللقاح، 

وإلى املعلومات التي تعرضوا من قبل بعض املختصين والتقارير العلمية التي تنشرها بعض الجهات التي تذم في نجاعة 

 وس له عدة متحورات في فترة زمنية قصيرة.اللقاحات املنتجة حاليا  سيما ضد فير

  فيما يخص مدى مساهمة حملة التلقيح في تغيير سلوكيات مستخدمي صفحة الدراسة، بينت النتائج أن

، بينما نجحت الحملة في تغيير سلوك القلة من %31الحملة الزالت لم تنجح في تغيير سلوكيات أغلب املبحوثين بنسبة 

، وتدل هذه النتائج على أن الحملة حققت هدفها ولو جزئيا وبنسبة الزالت تعتبر %11سبته املبحوثين وهو ما حققت ن

 ضعيفة، وهو ألامر الذي يشير إلى أن أهداف الحملة حققت نسبيا.

 :النتائج العامة للدراسة

 من خالل تحليل نتائج الدراسة توصلنا إلى النتائج العامة التالية:

الدراسة "وزارة الصحة الجزائرية" ما بين منشورات إخبارية وتحسيسية  تنوعت مضامين منشورات صفحة-/1

واجتماعية، بينما كانت منشورات مستجدات فيروس كورونا بشكل يومي منذ بداية الجائحة، باإلضافة إلى أنها نظمت 

دمي وما ومستخمحملة تحسيسية توعوية منذ اقتناء دولة الجزائر للقاح فيروس كورونا، بغية تغيير سلوك الشعب ع

 وترسيخ ثقافة املناعة الجماعية وحماية للمواطنين. الصفحة خاصة تجاه اللقاح

تميزت حملة صفحة الدراسة حول التلقيح ضد فيروس كورونا بمرافقتها للمنشور اليومي لعدد إلاصابات بالفيروس، -/2

حول فعاليات تظاهرات صحية أو أخبار فيما تغيب ملصقة الحملة في بقية املنشورات التي تعنى بنشر أخبار أخرى 

 متعلقة بالقطاع الصحي.

، يحميا-اقتصرت حملة صفحة الدراسة حول التحسيس بضرورة اللقاح على ملصقة اشهارية تحمل شعار "وعينا-/8

الحل" فيما كان عامل تنويع الرسالة مع إلابقاء على أساسيات الحملة غير موجودا، حيث تعتبر الحملة -هو-اللقاح

هادفة  ديوهات، وربما لو تنوعت ما بين صور وفيلناجحة هي الحملة التي تنوع في أشكال الحملة وفي مضامين الرسالةا

 تتناسق فيما بينها ضمن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لكان ذلك أفضل.

 ات اليومية حل عدداتسمت حملة الصفحة بالتكرار، أي تكرار الرسالة بشكل يومي مع اقترانها بمنشور املعلوم-/4

 الذي يعتبر من أهم عوامل نجاح أي حملة تسويقية اجتماعية. وهو ما يعزز عامل الحفظ والتذكر  إلاصابات بالفيروس،
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تنوعت فئات املتابعين لصفحة الدراسة من حيث الجنس والسن واملستوى الدراس ي، وتفوقت فئة الذكور من حيث -/5

ة، بينما تفوقت فئة ألاكبر سنا التي تعتبر ألاكثر تجاوبا مع منشورات الصفحة، الاطالع والتفاعل مع منشورات الصفح

لع مستخدمو الصفحة على 
ِّ
فيما كان املستوى الدراس ي العالي أيضا له تأثير في مستوى التفاعل مع صفحة الدراسة. يط

 لفترة املسائية.منشوراتها بشكل يومي وبصفة دائمة ويرتفع نسبة الاطالع على الصفحة بشكل أكبر في ا

نت الدراسة أن املنشور ألاكثر جذبا ملتابعي الصفحة هو املنشور اليومي املتضمن ملستجدات عدد إلاصابات -/6 بيِّ

بفيروس كورونا واملرفق بامللصقة إلاشهارية للحملة، كما أنه كان املنشور الذي يسجل تفاعال أكبر وهو املالحظ من 

( منشور فيما كان التفاعل عن طريق تسجيل إلاعجاب ما بين 411-811ما بين )خالل عدد التعليقات الذي يتراوح 

 ( إعجابا، وهذا مقارنة بالتفاعل مع بقية املنشورات التي تختلف مواضيعها من حيث املضمون 6111-7111)

يث عامل ح كان تأثير حملة التلقيح ضد فيروس كورونا على صفحة الدراسة على متابعيها تأثيرا نسبيا، وذلك من-/7

التكرار فقط، فتكرار الرسالة أدى إلى تعزيز التذكر والحفظ أدى إلى التأثير في عدد من متابعي الصفحة إلى جانب ارتفاع 

إلاصابات وإلى إصابة وفقدان عدد من أهاليهم كانت العوامل ألاهم في تغيير سلوكهم تجاه اللقاح، لكن في جانب تصميم 

وثين لها متوسطا لعدم تنوع رسائلها من حيث املضمون ومن حيث الشكل وهو ما أثر على الحملة فقد كان تقييم املبح

 فعالية الحملة من حيث تأثيرها على تغيير السلوكيات.

 :خاتمة

تلعب حمالت التسويق الاجتماعي في مجال التوعية الصحية دورا كبيرا في تغيير سلوكيات ألافراد تجاه القضايا  

ا كانت مصممة جيدا وفق معايير تصميم الحمالت التسويقية الاجتماعية باعتبار أنها حملة الصحية عامة سيما إذ

تتسم بالخصوصية ألنها موجهة للتأثير على أفكار ألافراد، لذا يعتبر التصميم الجيد للحملة واملتنوعة املضامين واملختلفة 

ملة ة التي تقوم عليها الحملة وهي الهدف الرئيس للحألاشكال مع ثبات على أساسيات والعناصر الرئيسية املشتركة للحمل

 ل املختلفة حتى تعطي فعالية أقوى ضمن رسائل الاتصا
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 ثقافة تكوين التربوية في تكنولوجيا املعلومات...تطبيقاتها وانعكاساتها

 الطفل في عصر العوملة

Information technology... its applications and educational implications for the formation of a 

child's culture In the era of globalization 

 مصر /جامعة دمنهور  /ودد. هند محمود حجازي محم

Dr. Hend Mahmoud Hegazy Mahmoud/Damanhur University/ Egypt 

 

 ملخص الدراسة:

يهدف البحث الحالي إلى: التعرف على تكنولوجيا املعلومات، وأهم تطبيقاتها املختلفة في عملية التعلم في مرحلة الطفولة، وكذلك 

ن ثقافة لتلك التكنولوجيا في تكوي الاقتصادية( -الصحية والنفسية -التعليمية -الاجتماعية -الانعكاسات التربوية: )الدينية وألاخالقية

الطفل، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي: كونه من أفضل املناهج التي تتناسب وطبيعة الدراسة؛ لجمع املعلومات من الدراسات 

 باحثة في نهاية البحث إلى: رؤية مقترحة لتطوير ثقافة الطفل إلالكترونية فيالسابقة العربية وألاجنبية التي تناولت املوضوع، وتوصلت ال

 عصر العوملة، وتوص ي الباحثة: بتفعيل إيجابيات تكنولوجيا املعلومات؛ لبناء ثقافة طفل العصر الرقمي.

 .تكنولوجيا املعلومات، التقنيات الحديثة، ثقافة، ثقافة الطفل، عصر العوملة الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

     The current research aims to: Identify information technology, and its most important various applications in the learning 

process in childhood, as well as the educational implications: (religious and moral - social - educational - health and 

psychological - economic) of that technology in the formation of the child's culture, and the researcher used the descriptive 

approach: it is one of the best curricula that suits the nature of the study. To gather information from previous Arab and 

foreign studies that dealt with the subject, and at the end of the research, the researcher reached: a proposed vision for the 

development of the child’s electronic culture in the era of globalization. The researcher recommends activating the 

advantages of information technology; to build a digital age child culture. 

Keywords:  information technology, modern technologies, culture, child culture, the era of globalization. 

 :مقدمة

 في ممارسة التعلم -تلعب التقنيات التربوية كأحد محاور العملية التعليمية
ً

ون من قبل التالميذ ددوًرا فعاال

الحاجة إلى توجيه التعليم وفق القنوات التقليدية، وذلك بإعداد التجهيزات التقنية والعناية الفائقة في أساليب 

 التدريس التي تتفق والظروف الاجتماعية الجديدة، بما يؤدي إلى الخروج من نمط الكتب الدراسية، فالتغيرات املعرفية

 (.2114 بد املجيد:ع)ملدرس ي قد ال يستوعبها الكتاب ا
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حيث أصبح التطور التكنولوجي ضرورة حتمية ملسايرة ركب التطور التكنولوجي، لذلك يجب تغيير املنظومة 

 التعليمية والتعليم املدرس ي في مرحلة الروضة حتى الجامعة وتطوير التعليم ملواكبة الثورة العاملية.

نفسه على جميع مجاالت الحياة بما فيها مجال التعليم وظهرت  ويشهد العصر الحالي تطوًرا تكنولوجًيا فرض

مصطلحات جديدة لطرق التعلم الحديث منها: التعلم عن بعد، والتعلم إلالكتروني، والتعلم الرقمي، وجميعها تبحث 

 (.2111 لي:ع)الرقمية في عملية العليم والتعلم في توظيف التكنولوجيا 

 :مشكلة البحث

خدام الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت إلى نقطة الالعودة، بمعنى أننا نسير ع استلقد وصلنا م 

وبشكل سريع ومستمر إلى املزيد من التطور وتوظيف واستخدام هذه التكنولوجيا ولم يعد بإمكاننا العودة إلى الوراء، 

 ثقًيال في التعاطي مع ق
ً

ير، كثير ضايا التعليم والتعلم في عصر سريع التغوإن هذا يلقي على كاهل التربية والتربويين حمال

 (.1 .، ص2118التطورات والابتكارات والاختراعات. )الجابري: 

لوسائط التكنولوجية املختلفة مثل الهواتف املحمولة، وشبكات الانترنت وألالعاب إلالكترونية...إلخ مجال فا

 التي تتناسب مع الهوية الثقافية العربية.مهم لجذب ألاطفال وتقديم لهم القيم والعادات والتقاليد 

فاستخدام ألاطفال للوسائط الثقافية دون رقابة قد ينعكس بالسلب على الكثير من الجوانب التربوية، فقد  

لبية وإيجابية ستحمل تلك الوسائط ألافكار التي تتناسب أو تتعارض مع الثقافة العربية إلاسالمية، وتؤدي النعكاسات 

 على الطفل.

لذلك اهتمت الباحثة بتحليل تلك الانعكاسات التربوية املختلفة: )التعليمية، القانونية، الصحية والنفسية،  

 لتكنولوجيا املعلومات في تكوين ثقافة الطفل، وكيفية حمايتهم من أضرارها. الاجتماعية، ألاخالقية والدينية(

   :التالية ألاسئلة عن إلاجابة خالل من الحالي البحث مشكلة مع التعامل يمكن املنطلق هذا ومن

 ما أهم التطبيقات التربوية لتكنولوجيا املعلومات في عملية التعلم في مرحلة الطفولة؟ .1

 تكوين ثقافة الطفل؟ ما الانعكاسات التربوية لتكنولوجيا املعلومات في .2

 ما الرؤية املقترحة لتطوير ثقافة الطفل إلالكترونية في عصر العوملة؟ .8

 :لبحثأهداف ا

 يهدف البحث الحالي إلى:

 رؤية مقترحة لتطوير الثقافة إلالكترونية للطفل في عصر العوملة، وذلك من خالل: وضع 

 الطفولة مرحلة في التعلم عملية في املعلومات لتكنولوجيا التربوية التطبيقات حصر. 

 قانونية( ال-النفسية والصحية-ةالتعليمي-الاجتماعية-تحليل أهم الانعكاسات التربوية: )ألاخالقية والدينية

 طفل ثقافة لبناء ؛ لتفعيل تلك الايجابيات، والحد من الانعكاسات الضارة؛إلايجابية والسلبية لتكنولوجيا املعلومات

 .الرقمي العصر

 :أهمية البحث

 :قد تفيد النتائج التي يسفر عنها البحث في 

  عصر العوملة. رؤية مقترحة لتطوير الثقافة إلالكترونية للطفل فيرسم 
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 الطفولة مرحلة في التعلم عملية في املعلومات لتكنولوجيا التربوية التعرف على التطبيقات. 

  النفسية والصحية-التعليمية-الاجتماعية-الانعكاسات التربوية: )ألاخالقية والدينيةالتعرف على أهم-

 املعلومات. القانونية( املتوقعة من استخدام الطفل لتكنولوجيا

 :البحثمنهج 

لعلمي سير افأحد مناهج البحث العلمي الذي يقوم على التحليل والت املنهج الوصفي اعتمد البحث الحالي على

 في:املنظم 

  التعلم عملية في الطفولة مرحلة في املختلفة وتطبيقاتها املعلومات، تكنولوجياالتوصل إلى إلاطار النظري عن. 

  في( فسيةالن-التعليمية-الاجتماعية-ألاخالقية)كنولوجيا املعلومات: أهم الانعكاسات التربوية لتالتوصل إلى 

 الطفل. ثقافة تكوين

  لتطوير ثقافة الطفل في عصر العوملة. املقترحةوضع الرؤية 

 :مصطلحات البحث

 :تكنولوجيا املعلومات

ها ات من حيث جمعأنواع الاكتشافات واملستجدات والاختراعات التي تتعامل مع شتى أنواع املعلوم هي مختلف 

وتحليلها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها بالشكل والطريقة املناسبة وفي الوقت املناسب، ومن هذه التكنولوجيا: 

الحواسيب، وشبكات الحاسوب املحلية والعاملية كاألنترنت، وألاقمار الصناعية، ومؤتمرات الفيديو التفاعلية، 

؛ 1، ص. 2118وألالواح الذكية، وغيرها من الوسائل التكنولوجية )الجابري: وألاقراص املدمجة، والهواتف النقالة، 

 (.2111الشناق: 

 :تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

 ألالعاب: في عملية التعلم، مثل ألاطفال لدى شيوًعا ألاكثر التربوية، إلالكترونية التقنياتوتقصد بها الباحثة  

 ليفزيونيةالت البرامج، التفاعلية البيانات عرض أجهزةني، إلالكترو ملبرمجا التعليم، الرقمية القصص، إلالكترونية

 طبيقاتت، الالفيديو مؤتمرات، التفاعلي الفيديو ،كمبيوتريةال تعليميةال برامج، الاملحمولة ألاجهزةالتعليمية، 

 ، الانترنت.لكترونيةإلا

 :انعكاسات تكنولوجيا املعلومات

-التعليمية-الاجتماعية-ألاخالقيةالدينية و)السلبية وإلايجابية لتكنولوجيا املعلومات: ر وتقصد بها الباحثة آلاثا     

 .الطفل ثقافة تكوين في( النفسيةو  الصحية

 :الثقافة

 هناك تعريفات كثيرة للثقافة منها: 

  عرف املعجم الوجيز الثقافةCultureوثقف الش يء ظفر به، وثقف العلم:-أي الذكاء-: بمعنى حذق وفطن 

ا فطًنا، وثقف إلانسان أي أدبه وهذبه وعلمه )الخلوفي: 
ً
 (.2117حذقه، وثقف فالن أي: صار حاذق
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  تشمل الصناعات، واملهارات، وقضاء وقت الفراغ، واللباس، والطقوس الدينية، بل أنها تشمل كل جوانب

 (.2115ان في العمل )بوفلجة: الحياة الاجتماعية، كما أنها تدل على الفطنة والذكاء والبداهة في القول وإلاتق

  :(.2114العلوم، املعارف، الفنون، التي يطلب الحذق فيها )مازن 

  :(.2111السلوك الفردي أو الجماعي في الحياة اليومية، والذي ال يتعارض مع تعاليم الشريعة )الجنهي 

  :(.2111نتاج ألادب الفكري والفني )إبراهيم 

 يم املشتركة التي تكون الحياة املشتركة لدى أمة من ألامم )عبد الرحيم، جملة من النشاطات واملشروعات والق

 (.2114وعمر: 

 ( بعض مالمح أساسية للثقافة، منها أنها:2111) مرس يوحدد 

 .مناشط مكتسبة من ارتياد دور العبادة 

 .أفكار مكتسبة كاالعتقاد في هللا والحرية 

 .منتجات مادية كالسيارات، وآلاالت 

  الوسائل التي بواسطتها يعالج العالم املادي(.التكنولوجيا( 

 .ألايديولوجية وهي املعرفة والقيم واملعتقدات التي تضمنها الثقافة 

 ( عن املؤثرات التي تشكل الثقافة في املجتمع، وهي:2111كما تحدث البيني ) 

 .البيئة الجغرافية وإلامكانيات البشرية 

 اعية.تاريخ املجتمع وألاحداث السياسية والاجتم 

 .العقائد والتقاليد ومعايير ألاخالق في املجتمع 

 .درجة الفكر واملعرفة ودرجة العمران والاقتصاد 

 :ثقافة الطفل

 هناك تعريفات كثيرة لثقافة ألاطفال، منها:

  ،منظومة خاصة من العادات والتقاليد واملعتقدات أو ألالعاب وطرق التفكير، والقصص، الروايات، ألاساطير

 (.2111صطلحات، والرموز، وأساليب التعبير )إبراهيم: وحتى امل

  املحصلة النهائية لكل الرسائل الاتصالية التي تصل إلى الطفل عن طريق الوسائط الثقافية املختلفة وتؤثر في

نمو عقل ووجدان الطفل وتكون شخصيته وهويته الثقافية سواء كانت هذه الرسائل مقصودة أم غير مقصودة )عبد 

 (2111 الرحمن:

  الجزء من الثقافة الكلية للمجتمع وتظهر فيه املالمح الكبيرة لثقافة املجتمع والتي تقدم لألطفال كي ينشئوا

 (.2114في بيئة ثقافية وصحية وعلمية وتكنولوجية مناسبة )مازن: 

وماتية ن معلالحديثة ملومات عاملتكنولوجيا قافًيا اعتماًدا على ما أنتجته : تربية الطفل ثعرفتها الباحثة إجرائًيا بأنها

 وأجهزة متطورة.

 كما تطور مفهوم ثقافة الطفل تطوًرا كثيًرا حتى تتواكب مع التطورات العلمية واملتسارعة، فمن مراحلها:

 اللعب مع ألاقران والتفاعل مع املحيط..1
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 قراءة القصص وألالعاب إلالكترونية. .2

 ركة.انتشار أجهزة التليفزيون والرسوم املتح .8

 انتشار أجهزة الحاسوب وألالعاب إلالكترونية..4

 (.2117 غبات:).شبكات الانترنت 5

  :العوملة

 هناك تعريفات كثيرة للعوملة، ومنها:     

  العوملة هي مفهوم إلحكام السيطرة على العالم، والعوملة أسطورة من أساطير العصر، العوملة مجموعة من

 (.2111قدم التاريخ )الجنهي:  ألاساطير، والعوملة ظاهرة قديمة

  :(.144، ص 2111تعبر عن ثقافة الحالة الحضارية املعاشة حالًيا )حجازي 

  وفي اللغة الانجليزيةglobalization.)بمعنى كروي، عالمي، شامل. )قاموس املورد إلالكتروني 

 ( العوملة بأنها: نظام عالمي جديد يقوم على العقل إلالكتروني 2117عرف طوسون ) أو الثورة املعلوماتية

القائمة على إلابداع التقني غير املحدود دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية 

 والسياسية القائمة في العالم.

 :الدراسات السابقة حول تكنولوجيا املعلومات

تناولت  ؛ التيالبحوث والدراسات السابقة الباحثين هناكالكثير من شغل موضوع تكنولوجيا املعلومات اهتمام 

وتقنيات التعلم الرقمي املوجه لألطفال، مثل: الكمبيوتر، والانترنت، وغيرها من التقنيات  تكنولوجيا املعلومات

 والتطبيقات إلالكترونية، ومن هذه الدراسات:

 (:2281) دراسة إبراهيم  -

 أللعابل وإلايجابية السلبية وآلاثار الثقافة، ومصادر ونية،إلالكتر والثقافة الثقافة، مفهوم عن تحدثتالتي  

 الطفل قافةث وبناء إلايجابيات لتفعيل مقترحة لرؤية الدراسة وتوصلت إلالكترونية، التطبيقات وكذلك إلالكترونية،

 .الرقمي العصر في

 :)2281) وناجي شعالن، دراسة - 

 املنهج: الدراسة واستخدمت الرقمي التعلم خالل من الروضة معلمات لدى التدريس مهارات تنمية إلى تهدف     

 ملعلمات يسالتدر  مهارات لتمية الرقمي التعلم على قائم تدريبي برنامج: )الدراسة واستخدمت التجريبي، وشبه الوصفي

: دراسةلا وتوصلت ،(التدريس ملهارات مالحظة بطاقة-الرقمي والتعلم التدريس مهارات لقياس اختبار-ألاطفال رياض

 .والكمبيوتر الانترنت، تطبيقات بعض باستخدام التدريس مهارات على الروضة معلمات تدريب لفاعلية

 :)2281) إلاقبالي دراسة  -

 يتركه لذيا املعرفي ألاثر وإيضاح الرقمي، التعلم إلى التحول  لعملية الضرورية املتطلبات بيان إلى هدفت التي 

: لىإ الدراسة وتوصلت الوصفي، املنهج: الدراسة واستخدمت ألاطفال، على الرقمي التعلم ومخاوف السن، صغار في

 هاراتوم قيم نظام بناء-بنائها وإعادة املعرفة إنتاج: )في وتتمثل الرقمية املنظومة من لالستفادة الخطوات من عدد

 .) املعرفي التكامل منهجية بناء-ذاتية
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 (:2281دراسة عويس ) -

ام الفعلي لألجهزة الرقمية، مثل: )الكمبيوتر، التاب، التليفونات الذكية( لألطفال في بهدف معرفة الاستخد

من طالب التعليم الاعدادي، والثانوي، والجامعي، والتربويين، ووجه  441مجتمعنا، واستخدم الباحث عينة عشوائية 

م النفس ي، وما الاستخدام ألاكثر شيوًعا إليهم أسئلة حول التغير الذي أحدثه استخدام ألاطفال لهذه ألاجهزة على نموه

 بينهم، وهل يجب حجب املواقع الضارة وكيف؟

 :)2284) والنجار العال، عبد دراسة  -

 مهاراته وإدمان الكمبيوتر استخدام مستوى  ضعف من الروضة أطفال مشكالت عالج إلى هدفت التي 

 شبهو  ،الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت روضة،ال ألطفال الكمبيوتر استخدام مهارات مالحظة بطاقة باستخدام

 مرحلة طفالأل  الكمبيوتر استخدام مهارات تنمية في املستخدم ألالعاب برنامج فاعلية إلى الدراسة تلوتوص التجريبي،

 .الرياض

 (:2224دراسة كريمان ) -

رأي أمهات  ن خالل استطالعالتي وضحت تأثير البرمجيات إلالكترونية باستخدام الكمبيوتر في تثقيف الطفل م  

ألاطفال ومعلماتهم لتحقيق التفاعل والتكيف الاجتماعي والنمو املتكامل اللغوي، العقلي، املعرفي، الرياض ي، والقدرة 

 على التعبير الشفهي نتيجة الستخدام البرمجيات.

 :إجراءات البحث

 وتتمثل إجراءات البحث فيما يلي: 

 راسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات البحث، بغرض تحديد إلاطار النظري للبحث.تحليلية لألدبيات، والد دراسة.1

 ما أهم التطبيقات التربوية لتكنولوجيا املعلومات في عملية التعلم في مرحلة الطفولة؟،عن السؤال ألاول وهو:  لإلجابة.2

 :التالية إلاجراءات الباحثة ستتبع

 ؛ خميس:2114حميد: ؛ 2113آل حمود: ؛ 2113ملجيد، وإبراهيم: بد اع؛ 2111 الن، وناجي:عشتحدث كل من ) 

كثر ألا التطبيقات والتقنيات إلالكترونية والرقمية التربوية،عن  ؛;Ferriman, J. : 2019) (Gohil. : 2018 ، وكذلك(2118

 شيوًعا لدى ألاطفال، وهي كما بالشكل التالي:
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 علومات التربوية(: تطبيقات تكنولوجيا امل28شكل رقم )

 

 :ألانترنت .8

املفيدة وحل املسائل من خالل  وهو عبارة عن أداة محفزة ومسلية لألطفال، حيث يمكن مشاهدة وتعلم املعرفة

 ألالعاب والبرامج التثقيفية والشبكات الاجتماعية.

 ومن أبرز الخدمات التي يقدمها الانترنت في العملية التعليمية:

 كترونية التي تعبر عن أنشطة تعليمية أو معلومات إثرائية أو مقررات تعليمية.املواقع التعليمية إلال 

  املحادثة عبر الانترنت؛ التي تزيد التواصل مع آلاخرين، والثقة والرضا والالتزامGo: 2015)). 

 :ألالعاب إلالكترونية .2

وتستخدم تقنية الوسائط ( بأنها برمجيات تختص بتقديم التعلم من خالل اللعب، 2111عرفها عبد الحميد ) 

والتسلية لتستحوذ على اهتمام ألاطفال، وتثير دافعيتهم للقيام بأنشطة هادفة تعمل على  هاملتعددة املمزوجة بالترفي

 زيادة التحصيل.

 صوتيةال املؤثرات باستخدام غالبا وتمتاز إلكتروني، جهاز طريق عن معها التعامل يتم حاسوبية برامج كما هي

 .(2114 حميد:) محددة تعليمية أهداف تحقيق أجل من النقاط إبراز على لتركيزوا والبصرية

 ( عن مميزات ألالعاب التعليمية بأنها:2116) يمهإبرا، (2111) باسعواتفق كل من    

 .أداة فعالة لتفريد التعليم 

 ًراكثر تأثيتستخدم مؤثرات سمعية وبصرية فهي تستخدم أكثر من حاسة لدى إلانسان مما يجعل التعلم أ 

 أثًرا. وأطول 

 .ممتعة ومن أكثر الوسائل تشويًقا وجذًبا 

تطبيقات 
تكنولوجيا 
المعلومات

األلعاب 
اإللكترونية القلم 

اإللكتروني

ةالسبورة الذكي

الكتاب 
اإللكتروني

القصص 
الرقمية

مج التعليم المبر
أجهزة عرض اإللكتروني

البيانات 
التفاعلية

البرامج 
ية التليفزيون
التعليمية

األجهزة 
المحمولة

برامج 
تعليمية 
كمبيوترية

الفيديو 
التفاعلي

مؤتمرات 
الفيديو
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 .تساعد على التحرر من الخصومة والنزاع أثناء اللعب الفردي 

 .تثير التفكير إلابداعي لدى املتعلم، وتزيد من نموه العقلي 

 لم دافعيتهم لتع تشبع امليل الفطري للمتعلمين إلى اللعب، وخاصة صغار السن منهم، ألامر الذي يزيد من

 مواضيع لم يرغبوا بتعلمها من قبل.

 .تنمي الانتباه البصري، والحس ي والحركي 

 .تساهم في إثبات الذات من خالل اللعب وتحقيق الهدف دون الاستعانة باآلخرين 

 ان. قالتعلم غير مرتبط بزمان ومكان محددين، وإمكانية تكرار ألالعاب في أي وقت حتى يبلغ مرحلة التحكم وإلات 

( أن ألالعاب إلالكترونية التعليمة تجذب ألاطفال باأللوان، والرسومات، واملغامرات، 2111وأضافت إبراهيم ) 

 والخيال.

 (، كاآلتي:2114) حميدوصنفتها  

 :وتهدف عموًما إلى التسلية وشغل الفراغ، وتتميز هذه ألالعاب بأنها مثيرة وجذابة وتشد  ألعاب املتعة والتسلية

 اه، مثل: ألعاب سباق السيارات، والدراجات النارية، وألعاب القتال، والحروب، واملعارك.الانتب

 :تعتمد على تحكيم العقل في اتخاذ القرار، مثل: ألعاب الشطرنج الحاسوبية، وألعاب ألالغاز،  ألعاب الذكاء

 وألعاب التمارين.

 :لم للعب والتعلم، مثل: ألالعاب البسيطة التي تعتهدف إلى تحقيق التوازن بين ا ألالعاب التربوية والتعليمية

 (.2114الطفل ألارقام والحروف، وألعاب تركيب الجمل والكلمات )حميد: 

 :APPSالتطبيقات إلالكترونية  .5

هي برنامج تطبيقي يتميز بأنه متكامل، وهو برنامج في نفس الوقت أو عدة برامج تعمل مع بعض، لكن ليس كل  

فس الوقت، فالتطبيق له تفاعل مع املستخدم، حيث يقوم املستخدم من خالله بتنفيذ املهام برنامج هو تطبيق في ن

وألاجهزة النقالة، وألالعاب : تطبيقات الهاتف املحمول، وألاعمال وغالًبا ما يكون التطبيق محتك باملستخدم، مثل

 برامج التعليمية اللغوية، والقصصإلالكترونية وتطبيقاتها، حيث يمتلئ متجر جوجل بالعديد من التطبيقات، وال

 إلالكترونية، وألاغاني، وبرامج الكتابة والرسم، مثل:

 :( سنوات، وألالعاب التعليمية 7-4الذي يحتوي على القصص املصورة لألطفال من ) موقع تطبيق عصافير

 وتطبيقات الرسم.

 لتعليم اللغة العربية لألطفال من خالل اللعب والتسلية.أ ب ت موقع : 

 وهو موقع تعليمي ترفيهي لألطفال للنكات، وألالعاب، والرسم والتلوين، والقصص  وقع كيدز دوت جو:م

 (.2111 :أبو هيفالوجبات املحببة لديهم )والحكايات، ويقدم نصائح لآلباء بشأن تربية ألاطفال وصحتهم، وأهم 

 ( أن جوجل يقدم مجموعة من الخدمات، ومنها ما يلي:2116وأضافت جرجس )

 للوصول للمعارف في أسرع وقت.محرك البحث جوجل : 

 الذي يقدم خدمة ميسرة للبحث عن ألابحاث العلمية املنشورة في الكتب، واملجالت جوجل الباحث العلمي :

 العلمية، والرسائل وامللخصات.
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 ملعرفة الكتب املنشورة في العالم وبلغات متعددة.كتب جوجل : 

 طريق صور ملتقطة باألقمار الصناعية. : ملعظم مدن العالم عنخرائط جوجل 

 :القصص الرقمية .4

هي عملية الجمع املنظم بين القصص التقليدية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية أو السرد الشفهي واملحتوى 

 (.2117 :عبد هللال الصوت والصورة والفيديو )الرقمي والذي يشم

 :أجهزة عرض البيانات التفاعلية .3

ديو را الوثائقية، والفيالكاميالتكنولوجية، مثل:  البيانات التفاعلية من أبرز املستحدثات حيث تعد أجهزة عرض     

 .((Chen, 2010 التعليمي

 :video interactiveالفيديو التفاعلي  .1

وهو جهاز يسجل ويعرض املادة التعليمية عن طريق الفيديو أو الكمبيوتر، ويسهل التحكم فيه بالتوقف أو تثبيت      

 ة أو تقديم املادة التعليمية.الصور 

 :البرامج التليفزيونية التعليمية  .7

 حيث يوجد آلان انتشار واسع للقنوات التعليمية التي تقدم برامج تعليمية.      

 :ألاجهزة املحمولة الذكية .1

مثل: الهواتف املحمولة التي تحتوي على نظام تشغيل يشبه الكمبيوتر وشاشة عرض تفاعلية وقدرة تخزين 

 (.(Forsythe, 2017اخلية د

 :conferencing video& audioمؤتمرات الفيديو  .1

مرئية، حيث يرى ويسمع كل ما يدور من مناقشات مع أشخاص آخرين في أماكن وهي مؤتمرات فيديو مسموعة و      

 متفرقة من العالم.

 :برامج تعليمية كمبيوترية .82

مين، تعطي الطالب الفرصة للتعلم حسب سرعته، وقدرته لها أشكال متعددة في عرض مادة تعليمية أمام املتعل

 حتى يصل لدرجة إلاتقان عن طريق التفاعل إلايجابي مع تلك البرامج، ومنها أشكال:

 لحل مواطن الضعف عند الطالب. برامج تعليمية تشخيصية:.8

 فهي نماذج تحاكي املواقف الحقيقية في الواقع. برامج ألعاب تعليمية:.2

تعلم الطالب أساليب التفكير السليم، والتدريب على التجارب العلمية من خالل مشاهدة  املشكالت:برامج حل .5

 (.2115 محاسنة:البرامج الكمبيوترية، مثل: القيام بالتجارب الفعلية )

 رةلدائكا ولوجيةكنالت ألاشكال واختيار الحر، الرسم في الرسم برنامج استخدام ألاطفال يستطيع: الرسم برامج .4

 مكانيةإ مع ودمجها ألالوان وتغيير الكلمات وتركيب ألاحرف اختيار وكذلك معين، رسم بناء في وغيرها واملربع والخط

 (.5، ص. 2118)الجابري:  ويسر  بسهولة جزء أي إلغاء

  :القلم إلالكتروني )القلم الدجتال( .88
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ن تضعه على الكمبيوتر الشخص ي، كما يعمل هذا القلم على تخزين كل ما تكتبه على الورق لنستطيع الحًقا أ

يسمح لك أن ترى ما تكتبه في نفس اللحظة على الكمبيوتر، ويمكن استخدامه كفأرة في برامج الرسم فمن خالل هذه 

الوسيلة يتعلم الطفل كيفية الكتابة، ومن مميزات قاعدة هذا القلم أنها متصلة بطبقة شفافة تستطيع وضع أي 

طيع أن تنسخ هذه الرسمة وتنقلها إلى شاشة الكمبيوترعن طريق تمرير القلم عليها ورسمها صورة أو رسم تحتها وتست

 (.81، ص 2115)هاتشباي، وإليس: 

 :السبورة الذكية .82

سبورة تفاعلية بيضاء اللون متصلة بالكمبيوتر وأجهزة العرض مثل: البورجكتور، وبمجرد أن تظهر صورة هي  

السبورة البيضاء(، ويمكننا أن نستخدمها كجهاز كمبيوتر وذلك خالل أننا نستخدم جهاز الكمبيوتر على لوحة العرض )

أصابع اليد للتحكم في الكمبيوتر، ويمكن من خاللها تحقيق شرح ممتاز والعديد من املواقع التفاعلية عبر الانترنت، 

 (.167، ص. 2111ويمكن من خاللها تخزين املعلومات في مجالت )الغريب :

 :لكترونيالكتاب إلا .85

هو عبارة عن كتاب متوفر بصورة رقمية ومبرمج في ذاكرته املعلومات املختلفة التي تستطيع أن نراها على  

الحاسوب املحمول وهو يتكون من جزأين كبيرين ألاول ملف الكتاب إلالكتروني نفسه وهو الذي  حاسوب املكتب أو

للكتب وغالًبا يكون بصيغة، ومن مزاياه أنه يمكن القارئ من والجزء آلاخر برنامج قارئ  PDFيحوي املادة املكتوبة 

تحويل النص إلى صوت باستخدام البرمجيات، مثل: برنامج قارئ للشاشة مما يفيد أصحاب املشاكل البصرية وأصحاب 

 (.1 .فقدان البصر )بسيوني: د. ت، ص قصر النظر وضعف أو

 ستتبع طفل؟،ال ثقافة تكوين في املعلومات لتكنولوجيا ويةالترب الانعكاسات .لإلجابة عن السؤال الثاني: ما5

 التالية: إلاجراءات الباحثة

ية كثير من الانعكاسات إلايجابة؛ الفولتكنولوجيا املعلومات املختل استخدام الطفل للوسائط إلالكترونية 

 آلتي:فيما بينها، ويؤثر كل منها على آلاخر، وهي كا والسلبية، وهذه الانعكاسات متداخلة

: الانعكاسات الدينية وألاخالقية
ً

 أوال

إلاسالم يحثنا على العلم وألاخذ بأسبابه، كما يحث على التفكير في أمور الدين والدنيا، ومن هذا املنطلق    

ينبغي أن يتشكل الطفل املسلم بما يتناسب ومتطلبات العصر؛ لكي يكون إنسان جديًدا يمتلك فكًرا مبدًعا يستطيع 

ه ولصالح ها لصالحتعامل مع تكنولوجيا العصر واملستقبل، وكيف يستخدم هذه التكنولوجيا، ومن ثم توظيفمعه أن ي

 (.2114مجتمعه املسلم )فهيم: 

 ( عن الانعكاسات الخلقية السلبية، وعن خطورة الانترنت على الدين ومنها:581، ص. 2111 :إبراهيم)وتحدثت 

 فال.رؤية مشاهد خادشة للحياء، يقلدها ألاط 

 .التأقلم مع العنف والكراهية 

 .عرض صور غير الئقة، ال تمت لألخالق بصلة 

  :يعرض كل املمنوعات الدينية وألاخالقية التي يحرمها الدين ويرفضها املجتمع بصورة سهلة وبسيطة، مثل

 صور الفتيات، الخالعة، الفسق.



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 267 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

 .تعرض ألاطفال للمواقع والصور إلاباحية 

 (.214، ص. 2112ملطلقة، القضاء على القيم واملبادئ النبيلة )الرحباني: عدم الرقابة، الحرية ا 

  من مستخدمي الانترنت في الواليات املتحدة ألامريكية  %35واثبت بعض الدراسات إلاحصائية العاملية أن

تخط تخدموها ألغراض سيئة في اململكة العربية السعودية يس %18يستخدمونها ألغراض جنسية مخلة باآلداب، و

 يستخدمونها ألغراض أخرى. %4ألغراض علمية، و %8وألاخالق، وبالدين 

 ثانًيا: الانعكاسات الاجتماعية

يجابي، وإلا  أما بالنسبة لالنعكاسات الاجتماعية فقد تأثرت التكنولوجيا الحديثة على نفس الوجهان السلبي 

 فمن آلاثار السلبية:

 .فرضت نوع من العزلة الاجتماعية 

  عدم الاختالط مع آلاخرين.الفردية و 

 .الجلوس لساعات طويلة أمام الجهاز وتعلم عادات سلوكية خاطئة 

 .بعد الطفل عن ألانشطة الثقافية والرياضية 

 .يضعف الروابط ألاسرية ويبعد الطفل عن الجو العائلي 

 ين مخالف للعادات والاعرافعيشوه الصور الاجتماعية للطفل عن طريق مشاهدة نمط اجتماعي م 

 الاجتماعية التي تنطلق أساًسا من معايير أخالقية ثابتة.

  :(.581، ص. 2111امليل إلى الوحدة، الانفراد، التوحد، عدم النقاش أو التعبير عن الرأي )إبراهيم 

  وعن آلاثار إلايجابية الستخدام الوسائط إلالكترونية؛ فهي تعد بمثابة أداة تكنولوجية اجتماعية، أي أداة

 (.2114س على مستوى دول العالم، تتخطى حدود املكان، والحواجز بين الدول دون أي قيود )أحمد: اتصال للنا

 ( عن آلاثار إلايجابية لتلك الانعكاسات، ومنها:2115) يلعإسماكما تحدثت دراسة      

 .زيادة الروابط ألاسرية من خالل اشتراك الوالدين مع الطفل في اللعب، وتصفح الانترنت 

 داقات ألاطفال على املنديات والشبكات الاجتماعية.زيادة ص 

  من ألاطفال بآداب الاستئذان في فتح الجهاز. %35التزام 

( أن برامج الشبكات 2118(، ودراسة جعفر )2115(، ودراسة حدادي )2116وأضافت دراسة عبد الكافي )  

نشطة، ومشاركة الاهتمامات والفعاليات، الاجتماعية تساعد على التواصل الاجتماعي املباشر، واملشاركة في ألا

 الاستخدام املفرط لها يؤدي إلى العزلة.

ا: الانعكاسات الاقتصادية
ً
 ثالث

ومن الانعكاسات الاقتصادية ارتفاع معيشة البالد املتقدمة، وانتعاش اقتصادها، وتضاعف دخل الفرد، وفتح   

 (.2115يل: عإسما) عربية، كما تحول الطفل كمستهلكأسواق جديدة في الدول ال

بة ارتفاع أرباح مجموعات بنس أعلنت شركة سوني اليابانية املتخصصة في صناعة إلالكترونيات أنها تتوقعو 

 .(2111 :العقيلييار خالل السنوات املقبلة )مل 231إلى  1,3%
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ة التعليمية، فهو: ( عن فوائد التعلم إلالكتروني في العملي2116سالم )تحدث بن  :: الانعكاسات التعليميةرابعا

)يسهل التفاعل البناء، يدعم التعلم النشط، إيجاد بيئة تعلم حقيقة، يحقق عمق تغطية للمواد الدراسية، يفعل 

 التعلم التعاوني، ينمي التفكير إلابداعي والناقد واملهارات املعلوماتية(.

 والفضائيات، والفيديو التلفاز ل:مث من املتعددة الترفيه ( التي تؤكد أن آالت2113 :رسمةو علي، ودراسة )

  تؤثر آلاالت هذه وكل إلالكترونية، وإلانترنت، وألالعاب
ً
 أكثر تعد يةإلالكترون ألالعاب ولكن التربوية، العملية في سلبا

، فاألطفال املدمنين لتلك ألالعاب أكثر عرضة لإلخفاق الدراس ي، وضعف تطوير املهارات الدراسية  وأشد خطورة
ً
تأثيرا

( عن تأثير استخدام 2111لتركيز لفترات طويلة أمام اللعبة، كما تحدث إبراهيم )جة لالضطراب العصبي الذي يسببه انتي

م الوقوف عد -الانترنت في الجانب الاكاديمي التحصيلي للطفل أنه: )يبعد الطفل عن قراءة الكتب واملطالعة الورقية

 .(581 .ص .ص ،2111: إبراهيم)م( ألاطفال على ألاخطاء قد يرتكبونها أثناء كتابته

( عن دور الوسائط إلالكترونية في عملية التعليم والتعلم، وزيادة التحصيل، 2111 :إبراهيم)كما تحدثت  

 وتحدثت الدراسات عن دور الكمبيوتر في ومقررات الحاسب آلالي في التعليم ومنها:

 .جعل التعليم أكثر واقعية ببيئة الطالب وحياته اليومية 

 عداد الطالب للحياة.إ 

 .إكساب ألاطفال الاتجاهات العلمية املوجبة 

 .املعايشة للحاسوب وتقنية املعلومات 

  كما تساعد ألاطفال على حل املشكالت، والقدرة على التفكير الابتكاري، وزيادة النمو املعرفي، وحل صعوبات

 (.112، ص. 2111التعلم، وزيادة ثقتهم بنفسهم )قاسم: 

املجال التعليمي الكمبيوتر، والاسطوانات، والبرامج، وألالعاب التعليمية، مثل: برنامج )معلم الكسور كما ظهر في 

الاعتيادية(؛ الذي ينقسم إلى سبعة أقسام رئيسية، هي: الكسور، الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، التحليل، املضاعف 

 بلول:ش)يات الحسابية التعليمية لألطفال م العملاملشترك، وكذلك برامج باسم )حديقة الحساب وألالعاب(؛ لتعلي

2117.) 

لية ، وقاب( أن تعلم ألاطفال باستخدام ألالعاب إلالكترونية يعطيهم مرونة ألاعصاب2118) دراركما أثبتت دراسة 

 بطرق مختلفة. الدماغ للتشكيل، والتفكير 

 : الانعكاسات القانونيةخامسا

رنت على انحراف ألاحداث وذكر بعض الوقائع الفعلية عن أحداث ت( أثر ألان2114حجازي )وضحت دراسة  

وكذلك جرائم الاشتراك في نوادي القمار، وتوصلت الدراسة ملجموعة  ،ارتكبوا جرائم عنف وقتل عمد وتهديد بالقتل

 من التوصيات منها:

 .تحذير ألاطفال من إعطاء معلومات شخصية عن أنفسهم لألشخاص عن طريق الانترنت 

 هاز الكمبيوتر في غرفة املعيشة أو أي منطقة مفتوحة في املنزل.وضع ج 

 ئًيا من أو تمنعهم تلقا-تتيح لآلباء معرفة املواقع التي زارها ألابناء عند انشغالهم-برامج-استخدام أنظمة حماية

 الدخول إلى املواقع املحظورة.
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: النصب، والاحتيال، وضياع الوقت مثلومن آلاثار السلبية لأللعاب إلالكترونية أنها تعلم الطفل أمور، 

 (.2111 :املجدوب)

( أن معظم ألالعاب إلالكترونية املعرضة باألسواق ألعاب مغامرة وقتال؛ تعود الطفل على 2111رى إبراهيم )وي 

 مناظر الدم، والقتل.

مة وانتشار الجري ( ترى أن الشبكات الاجتماعية والانترنت يساعد على تفش ي الفساد2116) اص يعالوفي دراسة   

 والسرقات وغيرها من أنواع الجرائم إلالكترونية.

 : الانعكاسات الصحية والنفسيةسادسا

( أن من آلاثار النفسية والصحية الخطيرة على 2111: )إبراهيم بة لالنعكاسات الصحية والنفسية، يرى أما بالنس     

 الطفل:

 رات طويلة أمام التلفاز، وهناك إصابات بالجهاز العصبي البدانة انخفاض اللياقة البدنية: فالطفل يقض ي فت

 والعظمي، وآالم الرقبة، واليد اليمنى، وإرهاق العينين واحمرارها، وضعف إلابصار.

 .تشنجات عصبية: وكذلك عنف وتوتر شديد، وأمراض الصرع الدماغي 

 .التشويش على صفاء فطرة ألاطفال من خالل قراءة أفكار منحرفة 

 وآلايباد الرقمية الشاشة مع والتعامل الزائد الحركي النشاط أعراض ظهور  بين كبيرة قةعال توجد كما 

، 2117 :آيكن) واحدة معرفية قضية في التفكير همتاستطاع وعدم التركيز، على القدرة ألاطفال يفقد كما وآلايفون،

 (.153 ص.

 أوجاع الظهر، ضعف السمع الصداع، الاكتئاب، العزلة، ضعف البصر، الارهاق، ضغط الدم، القلق ،

 (.13، ص. 2111)حمدي، وآخرون: 

( التي ترى ألاطفال الذين يمارسون ألالعاب 2113) الشحروري ومن آلاثار إلايجابية لتلك الانعكاسات دراسة    

 .%21إلالكترونية لساعات محدودة على مدار أشهر تسهم في تحسين القدرة على إلابصار بنسبة تصل إلى 

 تتبعس عن السؤال الثالث: ما الرؤية املقترحة لتطوير ثقافة الطفل إلالكترونية في عصر العوملة؟، لإلجابة.4

 :التالية إلاجراءات الباحثة

وضعت الباحثة في نهاية البحث رؤية مقترحة وهي عبارة عن مجموعة من إلاجراءات؛ لتفعيل إلايجابيات، وعالج  

، ولرسم خريطة جديدة الستخدام الوسائط املتعددة لومات على ثقافة الطفلعتكنولوجيا املالسلبيات، ولتفادي أخطار 

 ، ومن هذه النصائح:ط ثقافي لبناء ثقافة الطفلكوسي

 فسحة،لل معهم ونخرج الجليل، تاريخنا قصص عليهم ونقص معهم، لنتحاور  أوقاتنا؛ من أطفالنا نمنح أن بد ال 

 ألوقاتهم. ونخطط

 حكاتوالض الحقيقية، الفرحة وإنما إلالكترونية، ألالعاب في توجد ال أطفالنا عنها يبحث التي البهجة بأن 

 هستيرية ضحكات وال خادعة، إلكترونية مؤثرات أية بدون  ألابرياء هؤالء أعماق من تنطلق إنما الصافية النقية

 أو خوف ن دو  بالحياة استمتاعهم مدى عن وتتحدث تكلف، بدون  املرهفة مشاعرهم عن بصدق لتعبر مصطنعة،
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 توالبطوال  بالعنف السليمة الفطرة ألخالقيات تخريب وال عدوانية، ألفكار غرس أو للمشاعر، استفزاز ودون  وجل،

 الكاذبة.

 أو صديق أو قريب زيارة أو اجتماعي، مركز أو الكريم، القرآن لتحفيظ حلقة في للمشاركة الطفل توجيه 

 في تربيته فترة تضيع ال حتى له؛ مفيد منشط أي أو والسوق، البيت في ألاهل خدمة أو املفيدة، القراءة أو مريض،

 .املستقبل في يحتاجها سوف كثيرة حياتية مهارات ويفقد واللهو، اللعب إتقان

  الثقافية واملسابقات والبناء، الذكاء، ألعاب وإلى والتفكيرية، التركيبية الطبيعية ذات ألالعاب إلى نوجههم أن 

 .التعليمية ألالعابو الحاسب، برامج في

 .عمل ندوات لألسرة؛ لتأكيد الدور الخطير والسلبي للتكنولوجيا على الطفل، ونفسيته 

 .تحديث مكتبة الروضة باستمرار؛ لجذب انتباه ألاطفال للقراءة 

  التوعية بالعقوبات القانونية املترتبة على الجرائم إلالكترونية، وتعريف الطفل باألخطار والقضايا التي قد

 توقعه في املساءلة القانونية.

  العمل على نشر ثقافة التعلم الرقمي بين معلمات الروضة، وإعدادهم، وتدريبهم على مهارات إعداد املحتوى

 الرقمي التربوي.

  يتعرض لها الطفل. شحة تمنع الفيديوهات املخلة؛ لكيال وجود برامج مر 

 بتعريف الطفل الوضع الصحيح للجلوس أمام  نشر الثقافة الصحية عند استخدام الوسائط التكنولوجية

 الكمبيوتر، والبعد عن شاشة الكمبيوتر حتى ال تضعف بصره.

 .القضاء على التحديات والعقوبات التي تواجه معلمات الروضة 

  إنتاج الوسائط إلالكترونية التي تخدم الجانب التعليمي بعد استشارة التربويين في وضع املحتوى املناسب

 ة الذي يراعي ميوله وقدراته ونموه، ويكون جذاب ومشوق.لطفل الروض

 .غرس القيم الدينية لدى ألاطفال أثناء تعامله مع الوسائط املختلفة، مثل: مراقبه هللا سبحانه وتعالى 

 .الاهتمام بحجب املواقع التي تشوه إلاسالم والدين 

 يات ل القرآن، واملواقع التي تعرفه بالشخصمن املواقع إلالكترونية الدينية الخاصة بتحفيظ الطفدة ر الاستفا

 الدينية، والسيرة النبوية، وقصص ألانبياء، والتاريخ إلاسالمي؛ لتنمية ثقافة الطفل الدينية.

  نترنت.حث ألاطفال على التعامل بحرص مع كل من يراسلونه أو يتحدثون معه عبر ألا 

  والتعاوني.تشجيع التعلم عن بعد وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي 

 .إنشاء مواقع تخص ثقافتنا العربية إلاسالمية على مواقع الانترنت؛ تساعد على انتمائهم ووالئهم لوطنهم 

 .ألاسرة لها دور مهم في ثقافة الطفل، ولها العبء الـأكبر في تحديد آداب التعامل مع الوسائط إلالكترونية 

 تي تحث على استخدام الوسائط فيما ينفع هللا.دور العبادة لها دور بارز في غرس القيم الدينية ال 

 :توصيات البحث

 وفي نهاية البحث توص ي الباحثة: 

 الرقمي العصر طفل ثقافة لبناء املعلومات؛ تكنولوجيا إيجابيات بتفعيل. 
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 الطفل ثقافة على خطارتلك ألا  لتفادي ات تكنولوجيا املعلومات؛سلبي عالج. 

 ولوجيا املعلومات على ألاطفال.عمل الكثير من البحوث حول أثر تكن 

 .وضع البرامج املناسبة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في مرحلة الطفولة 

 .توظيف تكنولوجيا الحاسوب في العملية التعليمية داخل الروضات املختلفة 

 .عدم إلافراط في مشاهدة الطفل للتلفاز أو الحاسوب أو املحمول 

 :خاتمة

اب الحاسوبية، والقصص الرقمية، عت تكنولوجيا املعلومات املختلفة، مثل: ألاللتقنيا ألاطفال استخدام    

 من بعةومتا لرقابة تخضع طاملا ومفيدة آمنة فهي ألاطفال، مع حدين ذو سالحا من التطبيقات هألاجهزة املحمولة وغير 

 عدب وقيمنا سلوكنا اقبةومر  معها تعاملنا طريقة فحسب اليومية، اللعب ساعات عدد لتحديد تخضع وكذلك ألاهل،

 لوسائطا تلك تحمل فقد التربوية، الجوانب من الكثير على بالسلب ينعكس قد رقابة دون ا هدامخاستف، معها تعاملنا

، كما أن لطفلا على وإيجابية سلبية النعكاسات وتؤدي إلاسالمية، العربية الثقافة مع تتعارض أو تتناسب التي ألافكار

ا وليست منها الغايات وتحقيق ،املعرفة توصيلل وسائل التقنيات تلك
ً
 لكت تحليل يجب لذلك ذاتها؛ بحد هدف

 لتفعيل ؛(ةوالديني ألاخالقية الاجتماعية، والنفسية، الصحية القانونية، التعليمية،: )املختلفة التربوية الانعكاسات

 دةجدي خريطة ولرسم الطفل، قافةث على املعلومات تكنولوجيا أخطار لتفادي منها، السلبي وعالج إلايجابيات،

 .الطفل ثقافة لبناء ثقافي كوسيط املتعددة الوسائط الستخدام

  :قائمة املراجع

 :املراجع باللغة العربية

 ،قاهرةال، تربوية في عصر املعلومات ضرورة-واملتعلمينتنمية تفكير املعلمين  :(2116) عزيز مجدي، إبراهيم (1

 دار عالم الكتب.

مجلة  ،لطفل كأحد مستحدثات العصر الرقميالثقافة إلالكترونية ل :(2111) محمد إبراهيم يارا، إبراهيم (2

 .583-524 ،8 ددع، ال2، املجلد التربية وثقافة الطفل

 منشورات اتحاد الكتاب العربي.، دمشق ،و الثقافي وأثره على ثقافة الطفلالغز : (2111) هللا عبد، أبو هيف (8

املؤتمر العلمي الرابع عن التعليم لتكنولوجيا على التربية الخلقية، سات اانعكا :(2114) سيد شكري أحمد،  (4

 والتربية ألاخالقية ألالفية الجديدة.

الجامعة، تخدام الانترنت لدى طالب دور التربية تجاه آلاثار الثقافية الس: (2115) السيد محمد ،إسماعيل (5

 التربية، جامعة سوهاج. كليةمنشورة، تير غير ماجس رسالة

 الوطن في السن لصغار الرقمي التعلم إلى التحول  مقتضيات :(2111) إبراهيم بن أحمد بن حامد، إلاقبالي (6

 .484- 411 ،63 الجزء، التربوية املجلة ،العربي

عملية التعليمية وتحسين أثر توظيف التعلم الرقمي على جودة ال :(2113) يحيى أحمد عليةآل حمود،  (7

 .161-145، 3العدد  لعلوم التربوية والنفسية،لعربية لاملجلة ا مخرجاتها،
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روت، بي ناصر، مصطفى: ترجمة البشر، سلوك الانترنت يغير كيف: السيبراني : التأثير(2117)آيكن، ماري  (3

 .والنشر للعلوم العربية الدار

، دار ع(التوزي-النشر-التأليف-التصميم-إلاعداد-القراءة)بد الحميد )د. ت(: الكتاب إلالكتروني عبسيوني،  (1

 الكتاب العلمية، القاهرة 

 .58-46، 18، مجلة رسالة التربية، العدد التعلم إلالكتروني فوائده ومتطلباته :(2116) داودبن سالم،  (11

 دار املغرب للنشر والتوزيع.: تحوالت ثقافية، الجزائر، (2115) غيات، بوفلجة (11

للتوفيق بين ألاصالة  الفلسفة.رؤية جديدةأصول التربية الاجتماعية والثقافية و  :(2111) محمدالبيني،  (12

 دار الفكر العربي.واملعاصرة، القاهرة، 

 ، جامعة البترا، عماناملعلومات تكنولوجيا عصر في الروضة : طفل(2118) نهيل، الجابري  (18

فاعلية برنامج قائم على النظرية الاتصالية باستخدام بعض تطبيقات : (2116) منصور  ميالد ماريان، جرجس (14

جلة مى طالب كلية التربية جامعة أسيوط، التفاعلية في تنمية بعض املهارات الرقمية والانخراط في التعليم لد جوجل

 .126-121 ،81العربية في التربية وعلم النفس، العدد  الدراسات

 دار املعرفة.: تكنولوجيا الويب، إلاسكندرية، (2118) آالءجعفر،  (15

ملجلد ، امجلة الدراسات إلاسالمية ،العوملة الثقافية في تربية الطفلائل أثر وس :(2111) حجيج بن عيد، الجنهي (16

 .512-441 ،183 ددع، ال41

حداث، ألا داث والانترنت دراسة متعمقة على أثر الانترنت على انحراف حألا  :(2114) بيومي الفتاح عبد، حجازي  (17

 دار الفكر الجامعي.إلاسكندرية، 

العوملة، رؤى مستقبلية في التربية والتنمية، بيروت: املركز الثقافي (: علم النفس و 2111حجازي، مصطفى ) (13

 العربي.

تواصل إلى خطر العزلة الاجتماعية، مجلة دراسات، العدد الشبكات الاجتماعية: من ال: (2115) وليدة ،حدادي (11

86 ،84-81. 

خدام والتأثير، الجزائر، (: تكنولوجيا الاتصال والاعالم الحديث والاست2111حمدي، محمد الفاتح، وآخرون ) (21

 دار النشر للتوزيع.

 الثاني الصف لتالميذ العلوم مادة تعليم في الحاسوبية ألالعاب استخدام ثرأ :(2114) جميل والء ،حميد (21

 التربية. كلية دمشق، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة، ألاساس ي

 الوجيز. معجم :(2117) فاطمة، الخلوفي (22

 العدد ،28 املجلدصادر التعلم إلالكتروني الرقمية، مجلة تكنولوجيا التعليم، م: (2118) عطية محمدخميس،  (28

4 ،1-4. 

مي: تحديات تعليم املواطن التعلم من خالل اللعب في العصر الرق :(2118) هللا عبد محمد هللا عبددرار،  (24

 .131-157 ،6الرقمي، مجلة كلية آلاداب، العدد 

 الرقمي إلالكترونية، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.(: إلاعالم 2112الرحباني، عبير ) (25
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 دار املسيرة للنشر.، القاهرة، طفالمنتجات الثقافة إلالكترونية لأل  (:2117) فضل أحمد، شبلول  (26

دار املسيرة  ،القاهرة، عصر العوملة )ما لها وما عليها(ألالعاب إلالكترونية في  :(2113) حسني مها ،الشحروري  (27

 ع.للنشر والتوزي

ألاطفال  تنمية مهارات التدريس ملعلمات رياض :(2111) سالي فاطمةالسيد محمد إبراهيم، وناجي، شعالن،  (23

 .573-653، 4 العدد ،84 املجلدربية، مجلة كلية التمن خالل التعلم الرقمي، 

 ياضر  ملعلمات التدريس مهارات بعض تنمية :(2111) سامي فاطمة ،وناجي، إبراهيم محمد السيد شعالن، (21

 .573-653 ،4 ، العدد84، املجلد التربية كلية مجلة ،الرقمي التعلم خالل من ألاطفال

ان، معلومات والاتصاالت، عبرامج تكنولوجيا امل في توظيف(: دور إلادارة املدرسية 2111بد السالم )عالشناق،  (81

 دار وائل للنشر.

 25 - 28 ،81 ددع، الطوةخ مجلة ،الرقمي الفضاء في الطفل ثقافة :(2117) ، أحمدطوسون  (81

 دار الفكر العربي. ،القاهرة ،ة املستقبل، املبررات، إلامكانيةنحو علم لدراس :(2116) يوسف ثناء، العاص ي (82
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حتمية ال مفر منها التعليم: ضرورةاستخدام الواقع الافتراض ي في   

 Applying VR In Education : an Inévitable Necessity  
 نفلسطي/فتوحةالقدس املجامعة  /حمد مصطفى سعدأطروب أ.

Taroub Ahmed Mustafa Sa'ed/ Al-Quds Open University, Palestine 

 

 ملخص الدراسة: 

النظر املتأمل في عملية التعليم والتعلم في صفوف أبنائنا، هذا الجيل الجديد واملتجدد بما حوله من تقنيات ومتغيرات الحياة 

، كما يتوجب علينا يتفاعل معها بجدارة وبشكل يومي، توجب علينا البح
ً
ث عن وسائل جديدة تواكب هذا املستوى املتطور ذهنيا وتقنيا

 استخدام تلك التقنيات في الجانب التربوي وفي الصف الدراس ي بدال من قصرها على مجاالت أخرى بعضها قليل النفع ألبنائنا۔

ظمة جديدة ومتطورة للتعليم والتعلم، ومن اهم الحديثة لتكنولوجيا التعليم في ظهور انساهمت هذه التقنيات مع الاتجاهات 

 Virtualمخرجات هذه الاتجاهات الحديثة التعليم الالكتروني.  ومما افرزه التعليم الالكتروني من تطبيقات: تكنولوجيا الواقع الافتراض ي 

Reality اض ي في العملية التعليمية ضرورة حتمية ال ، والتي تهدف الى التغلب على مشكالت الواقع التعليمي.  ويعد استخدام الواقع الافتر 

مفر منها. وتهتم تكنولوجيا الواقع الافتراض ي ببناء العالم الحس ي النشط والفضاء املفتوح عن طريق عرض املعلومات الواقعية ثالثية 

 الابعاد.

 توفير التعليم واعتباره ع في التعليم واهميته في الافتراض ييهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على أنواع بيئات الواقع 
ً
 جاذبا

ً
نصرا

يث يتم تحويل الخبرات املجردة الى خبرات حالذين يواجهون صعوبات في التعليم، ب في مجال تمكين الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

 فتراض يالا بالواقع  – الاحتجاب – الانغماسعالم ونافذة على ال Window on World محسوسة يسهل تعلمها، ومن هذه الانماط

Immersive الافتراض ي:ألاخر بالواقع  والشخص Second- Person VR. 

كما تطرق البحث الى أهم استخدامات الواقع الافتراض ي في التعليم والتي من اهمها: املعامل الافتراضية واملكتبات الافتراضية  

واقع التي تحتاج إلى توظيف جيد في التربية والتعليم: تقنية ال من التقنياتواملتاحف الافتراضية واملشاغل الافتراضية.  وخرج بتوصية ان 

الافتراض ي؛ فلم ال نوظفها في تعليمنا املستقبلي، خصوصا أن هناك تجارب حولنا في هذا العالم أثبتت فاعلية استخدام الواقع الافتراض ي 

 في التعليم.

الشخص ألاخر بالواقع ، الافتراض يبالواقع  – الاحتجاب – غماسالاننافذة على العالم، ، الواقع الافتراض ي الكلمات املفتاحية:

 .ملشاغل الافتراضيةالافتراضية، ااملتاحف  الافتراضية، الافتراضية، املكتباتاملعامل  .الافتراض ي

Abstract : 

The contemplative consideration of the process of teaching and learning in the generation of our children, this new 

and renewed generation with its surrounding technologies and life variables interacts with them in a competent way on a 

daily basis, we had to search for new means that fits this advanced level mentally and technically, and we must use these 

technologies in the educational aspect and in the classroom school instead of limiting it to other areas, some of which are of 

little benefit to our children. 

These technologies, along with the recent trends of educational technology, have contributed to the emergence of 

new and advanced systems for teaching and learning, and one of the most important outcomes of these recent trends is e. 

learning. Among the applications of e. learning: Virtual Reality technology, which aims to overcome the problems of classic 

education methods. The use of virtual reality in the educational process is an inevitable and inevitable necessity. Virtual reality 
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technology is concerned with building the active sensory world and open space by displaying realistic three-dimensional 

information. 

This research aims to shed light on the types of virtual reality environments in education and its importance in 

providing education and considering it an attractive element in the field of empowering students with special needs who face 

difficulties in education, so that abstract experiences are transformed into tangible experiences that are easy to learn. One of 

these types are window on world, immersion and Second-Person VR. 

The research also focused on the most important uses of virtual reality in education, the most important of which 

are: virtual laboratories, virtual libraries, virtual museums, and virtual workshops. The researcher came out with a 

recommendation that among the technologies that need good employment in education: virtual reality technology; Why not 

employing it in our future education, especially since there are experiences in the world that have proven the effectiveness of 

using virtual reality in education.  

KeyWords: VR, Window on World, Immersive, Second-Person VR. Virtual Labs, Virtual Libraries, Virtual Museums, Virtual 

Workshops. 

 :مقدمة

النظر املتأمل في عملية التعليم والتعلم في صفوف أبنائنا، هذا الجيل الجديد واملتجدد بما حوله من تقنيات 

ة تواكب هذا املستوى ومتغيرات الحياة يتفاعل معها بجدارة وبشكل يومي، توجب علينا البحث عن وسائل جديد

، كما يتوجب علينا استخدام تلك التقنيات في الجانب التربوي وفي الصف الدراس ي بدال من قصرها 
ً
 وتقنيا

ً
املتطور ذهنيا

على مجاالت أخرى بعضها قليل النفع ألبنائنا. من تلك التقنيات التي تحتاج إلى توظيف جيد في التربية والتعليم: تقنية 

فها في ألالعاب الترفيهية، فلم ال نوظ على-وسطنا املحلي  في-ي؛ هذه التقنية التي يقتصر استخدامها الواقع الافتراض 

 أن هناك تجارب حولنا في هذا العالم أثبتت فاعلية استخدام الواقع الافتراض ي في التعليم. 
ً
 تعليمنا املستقبلي؟ خصوصا

( او الاتاحة عبر الشبكة. الا انه ال Virtualطلح الافتراضية )ظهر مصطلح الافتراضية على الساحة التعليمية وانتشر مص

يزال مفهوم الافتراضية يشوبه الكثير من الغموض وذلك بسبب التفاوت والخلط بين التعريفات والتشابه بين املسميات، 

يئات متعددة ه بنمط جديد ومتقدم من تكنولوجيا التعليم تتفق التسميات على ان الافتراض يالواقع رغم كل ذلك يبقى 

الوسائط، تشتمل وسائط مختلفة مثل النص والصوت والصور والرسوم والفيديو ثالثية ألابعاد وكذلك هو بيئات 

 ملستوى 
ً
 إلى أقص ى درجه  ويقدم خبرةما  مادييحاكي واقع و  الانغماسمختلفة ألانواع طبقا

ً
للمتعلم يكون فيها متفاعال

 بأنه: محاكاه للواقع من خالل توظيف الصور  الافتراض ية. يعرف الواقع فيها مشاركة نشط ويبحر ويشاركممكنه 
ً
أيضا

الثابتة واملتحركة ثالثية ألابعاد ويصاحب ذلك التقنيات املستخدمة في الحركة والصوت واملوسيقى والرسوم والخلفيات 

 من خالل م
ً
 كبيرا

ً
 حاكاة البيئات املختلفة.  املستوحاة من الواقع بصوره موظفة مع بعضها البعض لتعطي تأثيرا

سنتناول في هذا البحث تعريف الواقع الافتراض ي يلي ذلك سنتناول خصائص الواقع الافتراض ي ثم بيئات الواقع 

الافتراض ي يتبعها اهمية الواقع الافتراض ي في التعليم والتدريب، ثم أهمية استخدام الواقع الافتراض ي للطلبة ذوي 

مكونات تكنولوجيا الواقع الافتراض ي، وفي النهاية نتناول تطبيقات الواقع الافتراض ي في  الاحتياجات الخاصة، ويليها

 التعليم ثم الخاتمة وقائمة املصادر واملراجع.
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: الواقع الافتراض ي
ً

 أوال

 :.تعريف الواقع الافتراض ي8.8

 كمبيوتريةاليات ألابعاد وثالث الاتصاالتنظم  هينقطة التقاء ثالث تقنيات  الافتراض يتعد تكنولوجيا الواقع 

3Ds  من  يالافتراض والوسائط الحديثة. ليس هناك تعريف قياس ي للعوالم الافتراضية، فقد تعددت تعريفات الواقع

( على انه بيئة تكنولوجية تفاعلية متعددة 45: 2111محمود، أ،  )خالدوجهة نظر الباحثين كل حسب اهتمامه. اذ عرفه 

كثر تفاعلية مع املحتوى وكذلك يشارك املستخدم في النشاطات املعروضة مشاركة أيها الاستخدام يكون املستخدم ف

 للخبرات الحياتية الواقعية مع اتاحة 
ً
فعالة من خالل حرية الابحار والتجول والتفاعل، وهذه البيئات تقدم امتدادا

بيئة  انه ( على217: 2111الم، درجات مختلفة من التعامل والاداء للمهمة املطلوب انجازها. كما عرفه )وليد س

تكنولوجية ثالثية الابعاد تحاكي البيئات الحقيقية وتقدم محتوياتها بشكل يتمكن املستخدم من املعايشة والتفاعل مع 

 من خالل حواسه او من خالل بعض الادوات املساعدة مما يجعل املستخدم 
ً
مكونات هذه البيئات املولدة كمبيوتريا

 &Coquillart, S; Welch, Gوعرفه )كوكيالرت، ويلش، وبرينت هذه البيئة ويؤثر فيها ويتأثر بها. يشعر بأنه جزء من 

Brunnett, G, 2011:7 ،انغماسيه( على انه بيئة محاكاة افتراضية 2115:1(بأنه بيئة اصطناعية. وعرفه )محمد عطية 

شاهد وم الكمبيوتر ثالثية الابعاد ينغمس فيها املبواسطة رس بعاد منشأةألاحقيقية او تخيلية ثالثية  ألشياءوتفاعلية 

( بانه بيئة تفاعلية مولدة Stankovich, S, 2016:9باستخدام تكنولوجيات حاسوبية مختلفة. وعرفه )ستانكوفيتش 

ين البيئة ببواسطة برامج الكمبيوتر تدخل املستخدم في عالم مصطنع يظهر وكأنه واقعي نتيجة التفاعالت التي تحدث 

 .فتراضية واملستخدمالا 

 :خصائص الواقع الافتراض ي .2.8

يتميز الواقع الافتراض ي بمجموعة من الخصائص تجعله الخيار الامثل في العملية التعليمية في املناطق النائية 

ولذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبة في التعلم. ومن اهم هذه الخصائص التي اشار اليها الباحثون )وليد 

 (:Brooks, A; Jain, L & Branham, S, 2014:140)بروكس، وجين، وبرنهام (، 2111:213سالم، 

اي شعور املتعلم بانه في بيئة حقيقية وليست اصطناعية حيث يستطيع  :Immersionاملعايشة والاستغراق  .1

راض ي تكون اقع الافتففي بيئة الو  املتعلم التعامل مع مكونات البيئة الافتراضية من خالل الرؤية او الاستماع او اللمس،

 الى الحد الذي يختفي فيه احساس املتعلم بأنه جاملعايشة بدر 
ً
ة كبيرة والاحساس باالستغراق في املوقف يكون قويا

لم في بيئة حقيقية ويزداد هذا الشعور لدى املتعنه يجري التجارب ويراقب النتائج يتعامل مع بيئة مصطنعة، فتظهر وكأ

 د العناصر املكونة لبيئات الواقع الافتراض ي.كلما زاد عد

 في الواقع الافتراض ي دون أن يتحرك : Navigationالابحار  .2
ً
 ومالحظا

ً
حيث يستطيع املتعلم ان يكون مسافرا

املثال  ساليب وطرق مختلفة، على سبيلأن يتحرك داخل هذه البيئة بمن مكانه، فبيئة الواقع الافتراض ي تمنح املتعلم أ

 عل
ً
 أو حيوان.....الخ.مشيا

ً
 ى الاقدام او بمالمسة ماء مثال
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حيث يمكن للمتعلم ان يستعين بمدى واسع من اساليب املمارسة والتعامل والتكيف  :Interactionالتفاعل  .8

مع البيئة الافتراضية، كما يمكنه ان يحرك الاشياء باأليدي وبحركة العين أو الصوت، كما يمكن للمتعلم ان ينشأ بيئة 

 اضية ويغيرها او يعدلها، وهذا يعني ان الشخصيات والاشياء في الواقع الافتراض ي تكون متفاعلة مع بعضها البعض.افتر 

تمكن البيئة الافتراضية املتعلم من تغيير الزاوية التي يرى من خاللها البيئة  :Viewpointموضع الرؤية  .4

نه من تحريك عينيه باي اتجاه وباي زا
ِّ
 وية.الافتراضية بحيث تمك

يتم تقديم بيئات الواقع الافتراض ي من خالل فراغ  :Three Dimension Environmentبعاد بيئة ثالثية ألا .5

ثالثي الابعاد، ويتم عرض الصور والرسومات بمقاسها الحقيقي كما في العالم الحقيقي وهذا يساعد املتعلم على تكوين 

 خبرات حسية وواقعية باقية الاثر.

الخبرات في بيئة الواقع الافتراص ي يتم محاكاتها كالخبرة الحقيقية، حيث من املفترض  :Simulationاملحاكاة  .6

أن يقوم املتعلم باتخاذ القرارات وحل املشكالت والتعامل مع املواقف املختلفة في ضوء املعطيات والظروف التي توفرها 

 بيئة الواقع الافتراض ي.

ى مالءمة استجابات بيئات الواقع الافتراض ي مع متطلبات يتبين مد من خالل الاطالع على هذه الخصائص

ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات في التعلم كما انها تحقق مبادئ التعليم للذين يعانون  املتعلمين

 من صعوبات التعلم.

 :بيئات الواقع الافتراض ي .5.8

 :يلي، كما اض يالافتر يوجد العديد من التصنيفات ألنواع بيئات الواقع 

الغريب )الافتراضية( وفق درجة التفاعل )مستوى مشاركة املتعلم مع البيئة  الافتراض يتصنيف الواقع  -أ

 (:2001:284,283 زاهر،

 Window on World.نافذة على العالم  .1

قعده موهو جالس على  الافتراض يالعالم  فييشارك املتعلم  الافتراض يوهو نظام يعمل من خالل نافذة الواقع 

 على املشاهدة  ثنائي، فيسافر املتعلم خالل فيلم الحقيقي
ً
مواقف  يولدها الكمبيوتر إليجاد التيألابعاد، وذلك اعتمادا

.
ً
 تكون فيها املشاهدة أكثر تفاعال

 :Immersive الافتراض يبالواقع  – الاحتجاب – الانغماس .٢

ألابعاد، ويسمح للمشارك فيه بالدخول إلى بيئة وهو نظام يعمل بشاشة عرض رأسية وبيئة افتراضية ثالثية 

 بالواقع الافتراض يالواقع 
ً
، ويمكن للمتعلم من خالل ذلك أن يتحرك من كل جانب، الافتراض ي، حيث يصبح مغمورا

 متواجدة باملكان. الحقيقيالعالم  فيكما يمكنه أن ينظر إلى الخلف ملشاهدة أشياء 

  Second- Person VRالافتراض يالشخص ألاخر بالواقع  .٣

كين ، ومن ثم يشاهد املشار الافتراض يصورة الطفل وإدخالها بالواقع  اللتقاطوهو نظام يتم فيه توفير كاميرا 

 .الافتراض يصورهم بشاشة العرض حيث يتفاعلون مع ألاشياء املتواجدة بالواقع 
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ومدى توافر  اض يالافتر وفق مدى توافر كل خاصية من خصائص الواقع  الافتراض يتصنيف الواقع  -ب

 :املتطلبات الالزمة لكل نمط

 ( على التصنيف التالي:238-273، ص.2111( و )وليد سالم، 22-91: 2112حمد كامل، أاتفق )

وتتوافر فيه معظم خصائص الواقع الافتراض ي :  Pre -advanced Virtual Realityالواقع الافتراض ي قبل املتقدم.8

بات الالزمة لهذا النمط من ألاجهزة والبرامج فهي قليلة من حيث عددها، وبسيطة بدرجة قليلة، أما بالنسبة للمتطل

 من حيث درجة تعقيدها وتطورها مقارنة بمثيلتها في النمطين القادمين.

وتتوافر فيه معظم خصائص الواقع الافتراض ي  :Semi Advanced Virtual: Reality الواقع الافتراض ي شبه املتقدم .2

 من تلك املستخدمة في النمط السابق. بدرجة متوسطة،
ً
 وأكثر تقدما

ً
 كما أنه يتطلب أجهزة وبرامج أكثر عددا

وتتوافر فيه معظم خصائص الواقع الافتراض ي بدرجة  :Advanced Virtual Reality الواقع الافتراض ي املتقدم.5

 قده.عالية، إال أنه يتطلب تجهيزات خاصة وكثيرة، باإلضافة إلى برامج متطورة ومع

وهناك غيرها الكثير من التصنيفات حسب معايير مختلفة، وعلى الرغم من الاختالفات التي تظهر في التصنيفات 

ر ها هو درجة توفمن التصنيفات الا ان بعض الانماط واحدة حيث جوهر الاختالف بين الاصناف جميع السابقة وغيرها

 الى درجة الانغماس. فةباإلضادوات والتكاليف التي تتطليها هذه املعدات ألا 

 :همية الواقع الافتراض ي في التعليم والتدريبأ .4.8

ُيعد الاهتمام بجودة التعليم أحد مؤشرات تقدم أي دولة، وفي آلاونة ألاخيرة أصبح الاهتمام كبيرا بتطبيق تقنية 

تجويد ؤسسات التعليمية و التعليم بأشكالها املختلفة حسب إلامكانات املتوفرة، وباعتبارها ألاساس للتطور في امل

م ورد هاشم عمر ابراهيأاملخرجات التعليمية، وما تعكسه من ضرورات لتطوير نظام التعليم وبرامجه وأساليبه. وقد 

عبر موقع "تعلٌم جديٌد" أهمية استخدام الواقع الافتراض ي في  "VR in education"في مقالة له عبر الانترنت بعنوان 

 ر منها ما يلي:نذك ،التعليم والتدريب

  هو وسيلة فعالة ملحاكاة بيئة التعلم التقليدي مهما كانت ظروفها وصعوبتها، فمن خاللها يمكن إنشاء بيئات

، فال يمكن للمتعلم أن يعيش البيئة 
ً
مختلفة تحاكي الواقع الذي ال يمكن للمتعلم الوصول إليها أو التعايش معها مثال

 في املدرسة، وهنا
ً
ة يأتي دور بيئة التعلم الافتراضية ثالثية ألابعاد في تكوين بيئة تماثل البيئة التقليدي الفضائية واقعيا

 .وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه في البيئة التقليدية

  يعمل على تبسيط الواقع الحقيقي املعقد، فالواقع الحقيقي معقد ومليء باألحداث والتفاصيل التي تشتت

 .بيئة الواقع الافتراض ي ما هو مطلوب التركيز عليه فقطالانتباه، بينما تتبنى 

  يساهم في زيادة التفاعلية والتحكم والتفريد، حيث يتطلب الواقع الافتراض ي مستويات عالية من التفاعلية

د، يوالتحكم التعليمي، ألن املتعلم هو الذي يقرر ماذا يفعل، فزيادة التفاعلية والتحكم يؤديان إلى زيادة مستوى التفر 

 .وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التعلم

  املساهمة في تنويع استخدام استراتيجيات وأساليب التعلم داخل بيئة التعلم الافتراض ي، حيث يمكن تقديم

استراتيجيات التعلم التعاوني والتشاركي، واملناقشات ولعب ألادوار، والتعلم القائم على املشروعات، وحل املشكالت، 

 .لها استخدام ألاساليب التعليمية التقليديةكما يمكن من خال
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  تساهم في التدريب على ممارسة املهارات التي يصعب التفاعل معها في البيئات الواقعية مثل: التدريب على

إجراء عملية في القلب، فمن خالل الواقع الافتراض ي يمكن إنشاء قلب افتراض ي يتدربوا عليها قبل إجراء عملية القلب 

 .الفعلية

  املحتوى الدراس ي بحيث يستطيع املتعلم أن يدخل ويغادر البيئة ويتجول حول املعلومات في أي وقت وفي  توفير

ض ي )هاشم عمر ابراهيم، الواقع الافتراأي مكان دون اللجوء إلى تحديد ميقات ملواعيد الدراسية كما في البيئة التقليدية. 

 VR في التعليم

 in Education ،التعليم-في-الافتراض ي-لواقع ،21/12/2121، شوهد في 17/4/2121، تعليٌم جديٌد--in-vr

education :متاح على الرابط التالي ،educ.com-www.new 

 :الخاصة همية استخدام الواقع الافتراض ي للطلبة ذوي الاحتياجاتأ . 3.8

ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمكن الحصول على العديد من املزايا عند استخدام الواقع الافتراض ي ل

 املزايا:هم هذه أومن  التعلم.يواجهون صعوبة في 

  أداة مثيرة تنطوي على بيئة آمنة وداعمة لنقل املعرفة بين العاملين الافتراض ي والحقيقي. )مصطفى عبد

 (2114:247، وآخرون السميع،

  الظواهر )يا العلوسيلة ناجحة لتزويد الطلبة بالفرص التعليمية لتحقيق امكاناتهم وتطبيق مهارات التفكير 

 املعقدة( ومهارات حل املشكلة.

 .تشجيع هذه الفئة على املشاركة النشطة في التعليم 

 .تساعد على التمثيل الواقعي للمصطلحات 

 ي قد تكون بعيدة عن متناول ايديهم في الحياة الواقعية.تمكن الطلبة من زيارة الاماكن الت 

 .تنويع املثيرات من البسيط الى املزيد املعقد 

  .زيادة الدافعية لدى املتعلم(Florian, L & Hegarty, J,2004:96) 

 .تعزيز مهارات الادراك الحس ي الحركي والقدرات الادراكية املكانية 

  عية الحياة.تعزيز املشاركة املجتمعية وتحسين نو 

  ،248، ص. 2115ضمان التعلم في بيئة آمنة والقدرة على تقدم التعلم الفردي. )حسن ربحي( 

 .تقلل من نقص الانتباه والاضطرابات السلوكية لدى فئة املتعلمين Khushalani, 2010:5) ) 

 .تسمح بالتعرف على نقاط القوة لدى الطالب 

ض ي لفئة الطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم يحقق العديد ن استخدام الواقع الافتراأيتبين مما سبق 

 جديدة نحو تعلم 
ً
 كثر فاعلية تجعل الاطفالأمن املزايا، حيث يعتبر الواقع الافتراض ي اداة تفتح امام الطلبة افاقا

  بأنهميشعرون 
ً
 علىجزء من بيئة التعلم فهي تعتبر محاكاة شبه كاملة للموقف التعليمي تؤثر تأثيرا

ً
الحواس  كبيرا

 فتجذب املتعلم للعملية التعليمية ويصبح لديه دافعية أكبر للتعليم.

  :مكونات تكنولوجيا الواقع الافتراض ي .1.8

 الرئيسيين لتكنولوجيا الواقع الافتراض ي. املكونينجهزة والبرامج تعتبر ألا 

http://www.new-educ.com/الواقع-الافتراضي-في-التعليم-vr-in-education
http://www.new-educ.com/الواقع-الافتراضي-في-التعليم-vr-in-education
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 :
ً
  Hardwareجهزة ألا اوال

 وتنقسم ألاجهزة إلى نوعين أساسيين هما:

  أجهزة الادخالInput Devices:   

جهزة التي تسمح للمتعلم بالتحاور مع الحاسوب، حيث تقوم بهذه الادوات بنقل البيانات من املتعلم الى وهي ألا 

 .Bamodu, O &Ye, X, 2013:767آلالة( )الحاسوب بعد ان يتم تحويلها الى بيانات يفهمها الحاسوب )لغة 

لذي رفعها عن املسطح ا بإمكانيةبعاد: وهي تتميز يح، الفأرة، الفأرة الثالثية ألاتومن تلك الاجهزة: لوحة املفا

تتحرك عليه وتحريكها في اتجاهات مختلفة في الفضاء، بحيث يمكن التعرف على اماكن تواجد الفأرة ونقل هذه املواقع 

 الالزم. إلجراءلى الحاسوب إ

 عصا التحكم وقفازات البيا
ً
دوات التعقب. وتستخدم قفازات البيانات عادة في أنات و ومن تلك الاجهزة ايضا

الاحساس واللمس وتسمح للمتعلم بالتفاعل مع البيئة الافتراضية وملس الاشياء والتقاطها وتحريكها والاحساس بصالبتها 

املدى و  خبار الحاسوب بالحدإتقوم بونعومتها وذلك عندما يحرك اصابعه داخل القفاز الذي يحتوي على الياف ضوئية 

 .(2115:246ربحي،  )حسنالذي تتحرك به الاصابع داخل القفاز 

   :Output Devicesخراج إلا جهزة أ

 دوات التي تقوم بنقل النتائج النهائية لبيئة الواقع الافتراض ي من الحاسوب الى املتعلم.ألا وهي 

 دوات الاخراج: أهم أمن 

 : Head Mounted Displayوحدة العرض املحمولة على الرأس  .1

عبارة عن جهاز يوضع على الرأس كالخوذة ويتكون من شاشتي فيديو صغيرتين وتوضع على مسافة قصيرة أمام 

العينين، ومن اهم فوائد هذه الاداة اعطاء رؤية مجسمة واضحة في بيئة الواقع الافتراض ي كما تعمل على عزل 

 (237: 2111 املستخدم عن البيئة الخارجية وتوسيع الرؤية. )الغريب زاهر،

 : Cavesالكهوف .2

الكهف عبارة عن غرفة مكعبة الشكل مزودة بثالث شاشات للعرض الخلفي واحدة في املقدمة وأخرى على 

 أربعةبالى شاشة عرض سفلية وهي قريبة من ارضية الكهف، كما ان الكهف مزود  باإلضافةاليمين والثالثة على اليسار 

عرض املجسم وكل هذه التجهيزات تساعد على ان تتحرك الصور وتحيط املتعلم جهزة عرض فيديو وهو ما يسمح بالأ

 (247: 2115، في البيئة الافتراضية. )حس ربحي من كل جانب وتشعر املتعلم باملعايشة

 (marcincin, J, 2010:61): تستخدم هذه الشاشات للعرض الفردي والجماعي. Monitorsالشاشات التلفازية .8

رى الافتراض ي، ون الواقعن ادوات الواقع الافتراض ي متعددة وكل اداة تحقق هدف معين في بيئة من هنا يتبين ا

الذين يعانون من صعوبات في التعلم لهم خصائص يجب مراعاتها عند اختيار  ان الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

 لسماعات وشاشات الحاسوب.النظارة ثالثية الابعاد واوات دومن هذه ألا  أدوات بيئات الواقع الافتراض ي،
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: البرامج 
ً
  Softwareثانيا

: وهي عبارة عن مكتبة من البرامج محددة الوظائف System Developing Tool Kitsدوات مطور البرامج أحقائب .1

ون كمصحوبة بعدد من البرامج الثانوية التي قد يحتاج اليها املتعلم ويستلزم استخدام هذه النوعية من البرامج أن ي

 لدى مستخدمها خلفية بعملية البرمجة.

جهات رسومية : ويعتبر هذا النوع برامج كاملة ذات واAuthoring Software Systemمنظومات برامج التأليف  .2

نشاء بيئات افتراضية دون اللجوء إلى برمجة تفصيلية اي ال تحتاج إلى وجود خلفية في البرمجة لدى تستخدم إل

 .Corel Video Studio X9ج املستخدم مثل برنام

 :عناصر الواقع الافتراض يثالثا: 

الاجهزة والبرامج )املكونيين الرئيسيين لتكنولوجيا الواقع الافتراض ي(، هناك ما يسمى بعناصر الواقع  ضافة الىباإل 

رمان، اشار )شي الافتراض ي والتي تساهم في خلق املحاكاة للعالم الحقيقي، اذا ال تكفي البرامج واملعدات لذلك، وقد

 ( الى هذه العناصر والتي اهمها:11-1: 2115( و )وائل الهالوي، Sherman, W & Craig, A, 2003:6وكريج 

العناصر الرسومية: وهي كافة املجسمات ثالثية الابعاد او الاسطح املستوية التي يتم اضافتها الى املشهد  -1

 الافتراض ي.

لونية التي تضفي على سطح الجسم طبيعة مادية معينة سواء كان الخامات وخصائص املواد: هي املكونات ال -2

 و خشبية أو غير ذلك.أمادة معدنية 

ضاءة: بحيث تتم اضافة مصادر اضاءة صناعية داخل املشهد تشبه الى حد كبير مصادر الاضاءة في مصادر إلا  -8

 سطح واملجسمات.ى ألا رتب عليه مدى تأثير الضوء علالواقع، فمصدر الضوء له موقع معين في الفراغ ي

بحار: ويمثل هذا العنصر الطريقة التي يمكن من خاللها استكشاف العالم الافتراض ي والحركة داخل نمط إلا  -4

يران قدام والطاملش ي على ألا ذلك:ضافة الى نمطها. كمثال على لك على سرعة الحركة املتوفرة باإل املشهد، ويعتمد ذ

 وغير ذلك من الامثلة.

 أو مطار و ألا أضافة الرياح إلى املشهد مثل إضافتها إصة: وهذه تمثل العوامل الطبيعية التي يتم املؤثرات الخا -5

 منظر الدخان.

هذا العنصر من اهم العناصر الذي يضفي الواقعية على مشاهد البيئة الافتراضية وخاصة  صوات: ويعتبر ألا  -6

ا الى تغيير و الابتعاد عنهأل املشهد بحيث يؤدي الاقتراب ترتبط بموقع معين داخ بعاد والتيألاالاصوات الفراغية ثالثية 

 في مستوى الصوت.

ر عناصر رسومية يتم تغيي العناصر املتحركة: هي مجموعة من العناصر القابلة للتغيير مع الزمن فقد تكون  -7

ر التي يمكن ان شكلها على مر الزمن. او عبارة عن شدة اضاءة مصباح او كثرة ضباب او غيرها من العناص أو موضعها 

 تتغير مع الزمن.

 حداث داخل املشهد عن طريق التفاعل مع املتعلم.ر على مجريات ألا العناصر التفاعلية: هي العناصر التي تؤث -3
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 :تطبيقات الواقع الافتراض ي في التعليم .7.8

م بيئات ه ييهئ للمتعلمن الواضح بأن استخدام الواقع الافتراض ي في العملية التعليمية له أثر فعال وجذاب، ألن

تعليمية افتراضية متنوعة من الصعب الوصول إليها في البيئة الحقيقة، حيث تسمح له بالتفكير والتصور البصري 

للمفاهيم املجردة مثل مشاهدة ومالحظة انبثاق البركان من أسفل القشرة ألارضية حتى ثورانها نحو سطح ألارض، 

 لخطورتها أو ارتفاع تكاليفها أو لبعدها الزماني واملكاني أو والتفاعالت مع الخبرات التي يصعب د
ً
راستها في الواقع نظرا

 سرعة وبطء حدوثها في الواقع.

ومن خالل استخدام تطبيقات الواقع الافتراض ي في التعليم والتدريب، ظهر ما يطلق عليه املعمل الافتراض ي 

Virtual Laboratory  والجولة الافتراضيةVirtual Round  واملتحف الافتراض يVirtual Museum  وغيرها من التطبيقات

تطبيقات الواقع الافتراض ي في التعليم، تعليٌم جديٌد، )هاشم عمر ابراهيم،  البند.التي سوف نتطرق اليها في هذا 

 (https://bit.ly/3zdHpGZ، 22/82/2228 في:، شوهد 24/1/2222

 : Virtual Roundsالجوالت الافتراضية  .8

، حيث كان يتم 1114ة من التطبيقات الحديثة التي ظهرت من خالل الانترنت وكان اول ظهور لها عام واحد

تطبيقها عبر الواقع الافتراض ي حتى اصبحت الجوالت الافتراضية وسيلة فعالة تستخدم عبر الانترنت لزيارة يعض املواقع 

، وكذلك يمكن الاستفاد
ً
ي ة منها في البيئات التعليمية حيث تساعد املتعلمين فالاثرية والسياحية واملتاحف افتراضيا

ي مقرر لسابقة فا التاريخيةحداث شرحها بالرموز والالفاظ مثل: ألا  استيعاب بعض الدروس التي يصعب الرجوع اليها او 

 في محاضرة الكواكب والعوالم الخارجية.التاريخ
ً
 ، وجولة في الفضاء الخارجي مثال

 الجوالت –ة مسميات يشير كل منها الى نفس املعنى مثل: البانوراما الافتراضية وفي الواقع يوجد لها عد

جولة  –درجة  861جولة  –الجولة الافتراضية املباشرة  –جولة الواقع الافتراض ي  –الجوالت الافتراضية  –البانورامية 

 دينة روما وانت جالس في بيتك.: جولة في مالامثلة على استخدام هذا التطبيق. من Quick Time Roundكويل تايم 

 :Virtual Museumsاملتاحف الافتراضية  .2

جل التعريف بمتحف ما، وتعتمد على التكنولوجيا السمعية أمن ها عن طريق الانترنت هي متاحف يتم تطوير 

 على ارض الواقع، والهدف من هذه املتاحف الحفاظ على القطع الا
ً
ة ثريوالبصرية، وقد ال يكون هذا املتحف موجودا

 منها. لإلفادةوالبحث في تاريخها والحصول على معلومات حولها ونشرها 

يصال إبعاد يتم فيه داخل عالم فضائي تفاعلي ثالثي ألاومن حيث التصميم، فان هذه املتاحف تصمم 

ف ملتاحه ااملعلومات بطريقة سهلة من خالل جولة افتراضية داخل ارجاء املتحف. ويتم التجول الافتراض ي داخل هذ

 من خالل مجموعة من الخيارات.يقونات وألا من خالل ألا 
ً
 سهم ويمكن الحصول على اي معلومات اضافية ايضا

 :Virtual Theatersاملسارح الافتراضية  .5

، جمهور و البيئات الخيالية للأية يتم في هذا النوع من التطبيقات تقديم بيئة افتراضية تجسد البيئات الواقع

وع من العروض املسرحية او عروض السيرك ولكنها تعتمد على عملية محاكاة تتم من خالل الحاسوب، حيث انها تعتبر ن

.أبحار فيها في زمن حقيقي ون هذه العملية تفاعلية ويمكن إلا وتك
ً
 و في زمن مسجل مسبقا
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ها ر ويتم تقديم هذه العروض على خشبة مسرح حقيقية تستخدم فيها شاشات العرض وكاميرات الفيديو وغي

 من الوسائط املتعددة يشاهدها الجمهور عن طريق ارتداء نظارات الواقع الافتراض ي.

مثال: عمل مسرحيات تجسد املعارك القديمة مثل معركة حطين او فتح مكة او مسرحية قديمة لشكسبير مثل تاجر 

 و تجسيد املخلوقات الخطيرة التي انقرضت مثل الديناصور.أالبندقية، 

 :Virtual Reality In Librariesض ي في املكتبات الواقع الافترا .4

يجذب عالم الواقع الافتراض ي في املكتبات فئات الناس من املجتمعات املختلفة من خالل السماح لهم بالسفر 

جزاء من التاريخ والادب عن طريق الانفتاح على تجارب الاخرين، حيث أالى ازمنة واماكن اخرى والعمل معا ملعرفة وبناء 

نه مضاد للعزلة ووسيلة لجلب الزوار من املجتمعات املختلفة الى املكتبة ألى عن النظر هنا الى الواقع الافتراض ي يمك

 لتبادل الخبرات الافتراضية، وبناء التعاطف والتفاهم بين الناس.

تمحور ت حول التعليم والخبرة بنفس القدر الذيمجتمعية تتمحور  ز لى مراكإتتجه مكتبات اليوم نحو التحول 

 ةجهز أصبح رواد املكتبات يزورون املكتبات بهدف الوصول املجاني الى خدمات الواي فاي و أفيه حول الكتب، اذ 

بعاد وغيرها من الخدمات التي ال تتعلق بالكتب والدوريات املتوفرة على رفوف املكتبات، ية ألاثالكمبيوتر والطابعات ثال

 ال يقومون بزيارة املكتبة ا
ً
لواقعية الفعلية في كثير من الاحيان وانما يستفيدون من هذه الخدمة عبر شاشات وهم اصال

 الحاسوب.

ن الكثير من املكتبات تسعى نحو رقمنة املواد والكتب أونحن عندما نفكر بما يسمى مكتبات املستقبل، نرى 

 ملحنترنت مما يؤهل اتاحتها على شبكات ألا إلى رفوفها و املادية املتوفرة ع والدوريات
ً
توى ملكتبات لكي تصبح مصدرا

 حداث التاريخية في املستقبل.در رئيس ي لأل تقنيات الواقع الافتراض ي والتي يمكن استخدامها كمص

 :Virtual Education Gamesلعاب الافتراضية التعليميةألا .3

ي خيالهم عمق فتسنى لهم التلعاب وتطبيقات ذات قدرات كامنة وعظيمة للمتعلمين ليأيقدم الواقع الافتراض ي 

عاب والعوالم الافتراضية تمكننا من دعم مجتمعات التعلم الخاصة بنا وتوسيع لن ألاأشياء املتوفرة، حيث مع ألا 

وار دة. وكمثال على ذلك شخصيات لعب ألا شبكاتنا من املتعلمين وتقديم ادوات لنشاط التعلم الابداعي وتصميم الخبر 

 .تهمايث يمكن للطالب ان يجروا مقابالت مع هؤالء العلماء وهم يتحدثون عن نظريداث، ححفي التاريخ واعادة تمثيل لأل 

 :Virtual laboratoriesاملعامل الافتراضية  .1

هم التطبيقات في مجال التعليم، لذا سيتم تسليط الضوء على أاملعامل الافتراضية هي من  أنتعتبر الباحثة 

 لبحث.هذا النوع من التطبيقات في القسم التالي من ا

 :تعريف املعامل الافتراضية -8

يجد املتتبع للتطورات املتسارعة واملتالحقة في مجال استخدام الحاسب آلالي في التعليم أن قطاع التعليم لم 

يشهد وسيلة تعليمية قدمت لعملية التعليم ما قدمه الحاسب آلالي في فترة زمنية قصيرة، فاإلمكانات التي يقدمها 

دخل فيها الصوت والصور الثابتة واملتحركة تتمثل في أعلى الدوام ووصلت إلى أنماط جديدة الحاسب آلالي تتطور 

متداد منطقي للتقدم التكنولوجي للحاسب إوالبيئة الافتراضية هي  .املحاكاة والتي كانت نواة إليجاد البيئة الافتراضية

ستخدم من التفاعل معها؛ سواء كان يتفحص ما آلالي؛ فهي بيئة يتم إنتاجها من خالل الحاسب آلالي، بحيث تمكن امل
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تحتويه البيئة من خالل حاستي البصر والسمع، أو باملشاركة والتأثير فيها بالقيام لعمليات تعديل وتطوير. )دعاء 

 (127: 2111الحازمي،

تخدام تقنية اس تعتبر تقنية املعامل الافتراضية أحد ثمار دمج التقنية في تعليم العلوم وأحد إفرازات التوسع في

 أو من حيث  .املعلومات والاتصاالت
ً
إن مواد العلوم من أكثر املواد الدراسية ارتباطا بالتقنية سواء كان ارتباطه معرفيا

دمج التقنية في نمو الطالب العلمي املتكامل الذي يسعى أن يكون تعليمه ذا معنى، ولقد أفرزت التطورات الكبيرة في 

ة وانتشار الشبكات الحاسوبية والتوسع والتطور الكبير في برمجيات الوسائط املتعددة مجال الاتصاالت الرقمي

 وبرمجيات املحاكاة الحاسوبية في إمكانية تأسيس املختبرات الافتراضية.

 
ً
تعد املعامل الافتراضية واحدة من التطبيقات الواقع الافتراض ي التي ظهرت في الفترة الاخيرة وهي تحاكي تماما

 ل الحقيقية وقد انتشر استخدامها في مجاالت متعددة مثل الصيدلة والطب والعلوم والكيمياء والفيزياء...الخ.املعام

رات ملختبوقد ظهرت الحاجة الى استخدام هذا التطبيق للتغلب على مشكالت املختبرات التقليدية حيث ساعدت ا

ت على لى الواقع، كما ساعدإقرب أتعلمين في صورة حسية ذهان املأى لإشياء املجردة وتقريبها الافتراضية على تعلم ألا 

 املختبرات الكيميائية والفيزيائية.
ً
 التغلب على املخاطر التي تواجه الطلبة في املختبرات التقليدية خصوصا

ا هيمكن تعريف املختبرات الافتراضية بأنها: "عبارة عن بيئة تفاعلية افتراضية تحاكي املختبر الحقيقي، وتتوفر في

ألاجهزة وألادوات املختبرية وتتيح للطالب إجراء التجارب بنفسه عدة مرات دون التعرض ألي مخاطر". )دعاء 

 (123، 2111الحازمي:

فهي عملية محاكاة لبيئة واقعية أو خيالية يتم تصورها وبناؤها من خالل إلامكانات التي توفرها التكنولوجيا 

 .الحديثة

تعتبر واحدة من أهم املميزات التطبيق نظم الحاسب آلالي في تدريس العلوم،  إن التجارب وعملية محاكاتها

فاستخدام الحاسب آلالي في املحاكاة تم تطوره بشكل ثابت، وذلك يرجع إلى التطوير املستمر في كيفية استخدام 

 .الجرافيك في عملية املحاكاة

 ن يتم تصميمها وفق مبادئ تصميم علمية، ففيفاملختبرات الافتراضية هي عبارة عن برامج حاسب آلي يفترض أ

هذا الجانب يجب أن يكون التصميم ألي برنامج وفق نظريات التعلم، ويتضمن التصميم عملية تحديد شروط التعلم 

وتحديد املواصفات التعليمية، باإلضافة إلى عملية التخطيط؛ كذلك يجب أن يتضمن التصميم توظيف مبادئ الانتباه 

تذكر، وأن يحدد التصميم تبعا لنوع الوسيلة ومهمة التعلم. أن من أهم ما يميز املختبر الافتراض ي هو توفير وإلادراك وال

املستلزمات ألاساسية املطلوبة للقيام بأداء التجربة العلمية أو البحثية دون الحاجة إلى عملية تحضير مسبقة، ودون 

 الحاجة إلى تواجد أمين املختبر.

 :الافتراضية استخدامات املعامل -2

يستخدم املختبر الافتراض ي في حالة عجز املختبر التقليدي عن توفير ألاجهزة وألادوات الالزمة إلجراء التجارب، 

وهو عبارة عن أحد بيئات التعلم عن بعد، وعلى نحو موجز يمكن النظر إلى املختبر الافتراض ي على أنه بيئة تعليم وتعلم 

 .العمل املختبري لدى الطالبافتراضية تستهدف تنمية مهارات 
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واملختبرات الافتراضية تدعم وتعزز الخبرات التعليمية، من خالل تزويدها للطالب بخبرات إضافية وتمهيدية 

للمختبرات الفيزيائية فهي تسمح لهم باإلجراء الفعلي للتجارب وتجميع البيانات وإعداد التقارير وتزيد من مشاركة 

 املحاوالت الخاطئة وتصحيحها للوصول إلى الحقيقة.الطالب واهتمامهم عن طريق 

 (158، ص.2111 :)دعاء الحازمي :ويمكن ايجاز استخدامات املختبر الافتراض ي فيما يلي

  إتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور حصص املختبر املعتاد ملمارسة ألانشطة املعملية التي

 .فاتتهم من خالل املختبر الافتراض ي

 احة الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من استكمال ألانشطة املعملية في املختبر املعتاد من استكمالها، عن إت

 .طريق املختبر الافتراض ي

 يمكن الطالب من إنجاز بعض التكليفات املختبرية في منازلهم. 

 طورة، أو الخاستخدام املعلم للمختبر الافتراض ي في توضيح وعرض بعض التجارب خاصة تلك التي تتسم ب

 .ارتفاع التكلفة، أو التي يستغرق إجراؤها وقتا كبيرا في املختبر املعتاد

  استخدام املعلم للمختبر الافتراض ي في توفير الوقت والجهد الالزم للحصول على املعرفة وتيسير عملية البحث

 والحصول على النتائج.

 من املرونة والسالسة في إلاعدا 
ً
 د والتخطيط للتجارب.يجعل املعلم يكتسب نوعا

 .يستطيع املعلم أن يشرح أكثر من تجربة في حصة واحدة 

  إشباع حاجات املتعلم وحبه لالستطالع آلامن في التجريب، واملحاولة والخطأ فالتعلم الاستكشافي في املختبرات

 التقليدية قد يتضمن عامل الخوف من التجريب أدى إلى نتائج ال يمكن إصالحها.

  ق الفردية بين الطالب.مراعاة الفرو 

  يستخدم في إتاحة الفرصة لتطبيق بعض املهارات التي تم تعلمها في مواقف ربما ال تتوافر للمتعلم الفرصة

 لتطبيقها في بيئة حقيقية.

 :مزايا استخدام املعامل الافتراضية -5

عض دول مريكية وفي بيعتبر استخدام املختبر الافتراض ي وسيلة تعليمية مهمة، خاصة في الواليات املتحدة ألا 

 للميزات العديدة التي تقدمها هذه التقنية في مجال التربية والتعليم
ً
 .أوروبا، نظرا

فاملختبرات الافتراضية تتميز بميزات عديدة تدعو إلى التأكد على أهميتها وضرورة قبولها وتبنيها كتغير تربوي مهم 

 .(163، ص.2111:ية، ومن هذه امليزات: )دعاء الحازميفي تدريس املواد العلمية، وفي إثراء الجوانب العمل

  ،تقليل الوقت املخصص للمعلمين في إجراء التجارب، والاستفادة منه في أمور أخرى يستفيد منها الطالب

  .وخصوصا في الدراسة النظرية

 القضاء على مشكلة عدم كفاية ألاجهزة املختبرية وخاصة الثمينة منها أو غير املتوفرة. 

 اء على مشكلة التزاحم أثناء إجراء بعض التجاربالقض. 

  تميز املختبرات الافتراضية بأنها صديقة املستخدم، ويمكن الاعتماد عليها، ويسهل التعامل معها، باإلضافة إلى

 .أنها تتيح خبرات ممتعة وشيقة
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 يتوافر لتجربة بسرعة و توفير الوقت حيث أن املستخدم لم يعد بحاجة إلى تنصيب املعدات وبالتالي يدخل إلى ا

 لديه متسع من الوقت للتركيز على التنفيذ الفعلي للتجارب.

 :أنماط املعامل الافتراضية التعليمية -4

يمكن تصنيف املعامل الافتراضية التعليمية وفقا الخاصية الاستغراق التي يتيحها هذا الواقع للمستخدم إلى 

 ((Cronin: 1997,101-103 ثالثة أنماط

 :الافتراضية التعليمية الاستغراقية املعامل-1

وهي املعامل الافتراضية التعليمية التي يتم التعامل معها من خالل شاشة الكمبيوتر، ویری )کرونين( أن هذا 

 ،
ً
 افتراضيا

ً
النمط هو أكثر أنظمة املعامل الافتراضية التعليمية انتشارا، وأقلها تكلفة؛ وهو عبارة عن كمبيوتر ينتج عاملا

ى املستخدم هذا العالم الافتراض ي مجسما بأبعاده الثالثة من خالل النوافذ املوجودة على شاشة الكمبيوتر، حيث ير 

كما يمكن للمستخدم أيضا أن يتجول خالل هذا العالم الافتراض ي من خالل أجهزة تحكم مثل الفارة )املاوس(. ويضيف 

 إال  ن هذا النمط يتميز بانخفاضأ)کرونين(: أنه على الرغم من 
ً
ن جانب القصور الرئيس له هو عدم أتكلفته نسبيا

 وجود أي إحساس لدى الفرد باالندماج مع العالم الافتراض ي الذي يراه أمامه.

 :الاستغراقية املعامل الافتراضية التعليمية شبه .2

شاركين من امل وكما يطلق عليه )كرونين( أيضا باملعمل الافتراض ي إلاسقاطي، وفي هذا النمط يمكن لعدد كبير 

 181أن يجتمعوا في حجرة املشاهدة لعرض املعمل الافتراض ي على شاشة كبيرة تميل تجاههم بزاوية متسعة تصل إلى 

 باالندماج مع العالم الافتراض ي الذي 
ً
درجة، بحيث تتيح أكبر مجال ممكن للرؤية، وهو ما يمنح املشارك شعورا نسبيا

 يراه أمامه على شاشة العرض.

 :امل الافتراضية ذات الاستغراق الكلياملع.8

هذا النمط من املعامل الافتراضية التعليمية قادر على أن يستحوذ على خيال ألافراد ، حيث يتكون هذا النمط 

، وهذا يعني أن الشخص املوجود داخل وحدة العرض الرأسية يكون عرض بصرية توضع على رأس املستخدممن وحدة 

 عن العالم
ً
 ، فإذا أدار الشخص رأسهالواقع الافتراض ي الذي تم توليفه، ويكون محاطا بالكامل بالخارجي معزوال تماما

 بمعا
ً
حيث  ،يشته للبيئة املعملية الافتراضيةفإن العالم الافتراض ي يتحرك وفقا لذلك إلعطاء هذا الشخص شعورا قويا

 ، إال أن هذا التعايشباملعايشة والاستغراق حساسا قوياأن هذا النمط للمعامل الافتراضية التعليمية يمنح الفرد إ

 والاستغراق يتفاوت وفقا لوضوح الرؤية ومعدل حداثة وقدم الصور املستخدمة في العرض.

 أنواع عديدة للمعامل الافتراضية، وتختلف باختالف الهدف وألاسلوب والتجارب التي تجري فيها ومن 
ً
وهناك أيضا

 (84،2116:ير (، )نه281-283، 2118 محمد:) :أهمها

 :التردديةاملعامل الاستكشافية   .1

وهي طريقة مناسبة لتعلم الاستكشافات العلمية، وتطبيق الطريق العلمية في البحث والوصول إلى نتائج جديدة 

والتي تصف كيفية استخدام التجارب باملحاكاة الكمبيوترية لعرض « روكسانا مورينو»في كل مرة، كما ذكر في دراسة 

لتجارب العلمية الصعبة من خالل التعليم عن بعد، حيث يقوم املتعلم بإجراء تجربة علمية معينة إلثبات وشرح ا

صحة القوانين الطبيعية، وبعد أن يتوصل إلى نتائج معينة، يعيد إجراء التجربة مرة أخرى مع تغيير املقادير أو 
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 ألن املتعلم  القياسات، ثم يالحظ ماذا يحدث، ويتوصل إلى نتائج جديدة وهكذا
ً
بشكل ترددي، والزمن هنا ليس متغيرا

يمكنه إجراء تجربة بالكمبيوتر في دقائق ويعرف النتائج، بينما قد تحدث في الواقع في أسابيع وذلك عن طريق التحكم 

وتعد  .في ألاحداث وإسراعها أو بطئها أو تجميدها على الشاشة، بينما قد ال يمكن التحكم فيها بهذا الشكل في الواقع

 البحوث.هذه املعامل هي معالم املستقبل التي تجري فيها 

 :إلاجرائيةاملعامل  .2

وتهدف إلى تدريب املتعلمين على خطوات وعمليات إجراء التجارب العملية، وتشغيل ألاجهزة الخاصة بها، وهذه 

 رات عديدة في بيئة أمنة وبتكاليفاملعامل تمكن املتعلمين من إجراء التجارب الصعبة والخطرة والنادرة واملكلفة، م

 أقل، كما هو الحال في تجارب تشريح الضفدعة في معمل البيولوجي وغيرها من التجارب.

 :الافتراضيةمعوقات استخدام املعامل  -3

إن ما تم عرضه سابقا من مميزات وإيجابيات تحتم ألاخذ بتقنية املختبرات الافتراضية، وهذا ال يعني عدم وجود 

ول دون الاستفادة منها، فهذه التقنية كغيرها البد أن يكون لها بعض السلبيات واملعوقات التي قد تحد من معوقات تح

 (2111:171الحازمي، استخدام هذه التقنيات وتتمثل في آلاتي: )دعاء 

 .من املحتمل انحصار عمل الطالب في التجارب املحددة املبرمجة في برنامج املعمل الافتراض ي فقط 

 ستحيل تأسيس معمل افتراض ي يتضمن كل إلامكانات التي يحتاجها الطالب في املعمل الحقيقي.من امل 

  .نقص التفاعل الحقيقي مع ألاجهزة وألادوات واملواد واملعلم والزمالء 

 .إن املختبرات الافتراضية التي تعتمد اللغة العربية كلغة للشرح والتوضيح ال تزال نادرة وقليلة 

 اجها يحتاج إلى فريق عمل متخصص من خبراء الحاسب آلالي واملناهج وعلم النفس ومن إن تصميمها وإنت

 متخصصين في فروع العلوم املختلفة. 

 .إنها تتطلب أجهزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة لتمثيل الظواهر املعقدة بشكل واضح 

 :خاتمة

ي آلاونة ألاخيرة أصبح الاهتمام كبيرا بتطبيق تقنية ُيعد الاهتمام بجودة التعليم أحد مؤشرات تقدم أي دولة، وف

التعليم بأشكالها املختلفة حسب إلامكانات املتوفرة، وباعتبارها ألاساس للتطور في املؤسسات التعليمية وتجويد 

 املخرجات التعليمية، وما تعكسه من ضرورات لتطوير نظام التعليم وبرامجه وأساليبه. 

إلى توظيف جيد في التربية والتعليم: تقنية الواقع الافتراض ي؛ هذه التقنية التي يقتصر من التقنيات التي تحتاج 

 أن هناك تجارب  على-وسطنا املحلي  في-استخدامها 
ً
ألالعاب الترفيهية، فلم ال نوظفها في تعليمنا املستقبلي؟ خصوصا

ي يم. من الواضح بأن استخدام الواقع الافتراض حولنا في هذا العالم أثبتت فاعلية استخدام الواقع الافتراض ي في التعل

في العملية التعليمية له أثر فعال وجذاب، ألنه ييهئ للمتعلم بيئات تعليمية افتراضية متنوعة من الصعب الوصول إليها 

ن افي البيئة الحقيقة، حيث تسمح له بالتفكير والتصور البصري للمفاهيم املجردة مثل مشاهدة ومالحظة انبثاق البرك

 
ً
من أسفل القشرة ألارضية حتى ثورانها نحو سطح ألارض، والتفاعالت مع الخبرات التي يصعب دراستها في الواقع نظرا

  لخطورتها أو ارتفاع تكاليفها أو لبعدها الزماني واملكاني أو سرعة وبطء حدوثها في الواقع.
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 الواقع سلبيات من كما نهتم بايجابياتها، اذنهمل الوجه الاخر لهذه التقنية، ونلتفت الى سلبياتها  ال أويجب 

على  الوهمي العالم وتفضيل ألاخرين، مع العالقات واضطرابات ،الاجتماعيةالعزلة  إلى بالطفل تؤدى قد أنها الافتراض ي

 جهزةلشراء ألا  املالية لتكاليف ا الرتفاع نتيجة الاستخدام يمتاز بمحدوديةكما ان الواقع الافتراض ي  .الحقيقي العالم

 التكيف وعدم الافتراض ي العالم بداخل هذا التواجد إدمان من حالة إلى الافتراض ي الواقع ألعاب بعض وتؤدى .املطلوبة

 عامله في ، ويتصرفالافتراض ي بالواقع يفعله كان ملا امتدادا الحقيقي العالم الطفل يعتبر قد  .الواقعي الطفل عالم مع

 الطفل يصاب وقد .للطفل ومشكالت ضارة سلوكيات حدوث عليه مما يترتب الافتراض ي العالم في يفعل كان كما الحقيقي

 .افتراض ي واقع وما هو حقيق هو ما بين التفرقة على القدرة عدم من بحالة

لذا توص ي الباحثة باالهتمام بهذه التقنية الحديثة واملفيدة في التعليم والتدريب التي اصبحت ضرورة حتمية ال 

 خذ بعين الاعتبار السلبيات التي قد تؤثر على طلبة الجيل القادم كما تؤثر سائر التقنيات.بد منها مع الا 

 :قائمة املراجع

  :باللغة العربية املراجع

 برامجه بعض في املعلمين الطالب وأراء وخصائصه الافتراض ي الواقع أنماط .(2112) .الحصري  كامل مد،أح (1

 .7-4(، 12)1التعليم.  ياتكنولوج مجلة  .إلانترنت عبر املتاحة

 دار املسيرة. عمان:. تعلم(. تكنولوجيا التعليم وال ٥١٠٢) . مهدىربحى  ،حسن (2

: دار املناهج للنشر التعليمية. عمان الافتراض ينتاج برمجيات الواقع . إ( ٥١٠١) ". محمود نوفل "أ ،خالد (8

 والتوزيع.

 العلوم ـ الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. املعامل الافتراضية في تعليم ( ــ2111) .الحازمي ،دعاء (4

 .الكتب عالم :القاهرة.وتحديث التعليم املعلومات تكنولوجيا . (2111) .عيلاإسم زاهر يب،الغر  (5

(. تكنولوجيا الواقع الافتراض ي وتكنولوجيا الواقع املعزز وتكنولوجيا الواقع  ٥١٠٢) . عطية خميس ،محمد (6

 .8-1(، ٥٢)1تكنولوجيا التعليم،املخلوط. الجمعية املصرية ل

 دار الكلمة.(. منتوجات تكنولوجيا التعليم. القاهرة: مطبعة  2118) .خميسعطية  ،محمد (7

 عبد السميع محمد، حسين بشير محمود، إبراهيم عبد الفتاح يونس، أمل عبد الفتاح سويدان،  ،مصطفى (3

 بيقات. عمان: دار الفكر.(. تكنولوجيا التعليم مفاهيم وتط ٥١١٢)  الجزار.محمد  ،منى (1

م(" تصميم معمل تصوير ضوئي افتراض ي وتأثير استخدامه على تنمية مهارات 2116طه حسن محمد ) ،نهير (11

التصوير الضوئي لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية". رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات 

 والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.

 باستخدام لغة. الافتراض يمبادىء تصميم املشاهد التفاعلية لتطبيقات الواقع.  .( ٥١١٢)  الهالوى. ،ئلوا (11

VRML.القاهرة: دار الكتب العلمية . 

 دار الفكر العربى. القاهرة:(. التعليم إلالكترونى تطبيقات مستحدثة.  ٥١٠٠)  الحلفاوى.سالم محمد  ،وليد (12
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واصل الرقمي ومهاراتها لدى املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في ثقافة الت

 التعليم عن بعد

Digital Communication Culture and its Skills for the Teacher & Student in light of the 

employment of Digital Technology in Distance Learning 
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 ملخص الدراسة: 

مصطلح  ز في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها من املعلم في عملية التعليم، واستخدام من الطالب في عملية التعلم، وبرو 

حديد مهارات الاتصال والتواصل الرقمي للطالب واملعلم في عملية التعليم في ظل توظيف ، كان البد من تالاتصال والتواصل الرقمي

الورقة البحثية للتعرف عن ماهية الاتصال والتواصل في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم  هذه تهدفالتكنولوجيا الرقمية ، و 

 وأي والطالب،بالنسبة للمعلم  اباإلضافة ألهميتهبعد، عن 
َ
ال والطالب، ومقومات الاتصمهارات الاتصال والتواصل الخاصة باملعلم  ضا

جارب يعتمد تحليل آلاراء والتالذي الوصفي الكيفي املنهج من خالل   الرقمية.ظل توظيف التكنولوجيا الناجح بين املعلم والطالب في 

الضوء على ثقافة التواصل الرقمي ومهاراتها لدى املعلم  السابقة وربط وجهات النظر واستخالص املعلومات للخروج بالنتائج وتسليط

 .والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد

  الاتصال، التواصل، التكنولوجيا الرقمية، التعلم عن بعد، الطالب، املعلمفتاحية: املكلمات ال

   Abstract : 

In light of the spread of digital technology and its employment by the teacher in the education process, the use of the 

student in the learning process, and the emergence of the term digital communication and communication, it was necessary 

to define the communication and digital communication skills of the student and teacher in the education process in light of 

the use of digital technology. 

This paper aims to clarify the nature of communication in light of the use of digital technology in distance learning, in 

addition to its importance for the teacher and student, as well as the communication skills of the teacher and student, and the 

elements of successful communication between the teacher and student in light of the use of digital technology. 

Through the qualitative descriptive approach that depends on analyzing opinions and previous experiences, linking 

viewpoints, extracting information to come out with results, and highlighting the culture of digital communication and its 

skills for the teacher and student in light of the use of digital technology in distance education. 

Keywords : Communication, Digital Technology, Distance Learning, Teacher, Student. 
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 :مقدمة

ال شك في أن الابتكارات التكنولوجية الحديثة مست العديد من املجاالت وامتدت حتى المست املجال التعليمي، 

مة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في العملية التعليمية هو ولعل أهم القطاعات التي أصبحت ملز 

الاتصال والتواصل التعليمي. لهذا نجد أنفسنا أمام حقيقة ال مفر منها، وهي ضرورة الحصول على تعليم أكثر فعالية 

 وأكثر من خالل التكنولوجيا الحديثة.

 تتالءم مع التطور فوجب استخدام وسائل وأساليب اتصال وتواصل تكنول 
ً
وجية حديثة أكثر تقدما وتطورا

الحاصل، واملتمثلة في ألاساليب والتكنولوجيا التي تعتمد على إلادراك، والخبرات املحسوسة، وتشجع على مشاركة 

 .(2019الطلبة واندماجهم بشكل أكبر في العملية التعليمية. )رامي،

 بات من الـصعب مـسايرته ومجاراته من املالحظ بأن التكنولوجيا الرقمية في الزمن 
ً
 كبيرا

ً
املعاصر شهدت تطورا

لفرط ما يعرفه هذا الحقل املعرفي الخصب من اختراعات وابتكارات وإبـداعات، مـا فتئت تنعكس على الحياة اليومية 

 لألفراد واملجتمعات.

 اسا بعالم إلانترنت كأحد أوجهولعل من أكثر دالالت ومؤشرات انعكـاس الثورة الاتصالية الرقمية املتصلة أس 

انتشار التكنولوجيـا الرقميـة على الحياة إلانسانية والاجتماعية، هي ارتفاع نـسب اسـتعمال الوسـائط التكنولوجيـة 

الاتـصالية والتواصلية الرقمية، وشيوع استخدام أوجه الابتكارات الحديثة في هذا املجال حتى في املجتمعات املصنفة 

بأنها فقيـرة وناميـة، كـشيوع تتبـع الفـضائيات، وانتـشار اسـتعمال شبكات التواصل الاجتماعي بمختلـف واملوصوفة 

 .(2020روابطهـا التفاعليـة والتواصـلية منـصور الخـضاري. )حامد،

يجدر الحديث من أن الهدف من استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يجب أن يكون واضح ويحقق 

تعليم، والتي تتمثل في زيادة فرص الوصول للتعلم ورفع نوعية التعليم وتحسين املناهج وتوظيف الطلبة أهداف ال

وتنوع مهارات التواصل الرقمي وتحسين نتائج التعلم وإدارة التعليم وإلاصالح التربوي. وحتى يتحقق ذلك فال بد من 

لتي سيتم جنيها من استخدام تلك التكنولوجيا، وهو وجود معايير ومنهجيات ومؤشرات لقياس كمية ونوعية الفوائد ا

ما يؤكد على أهمية تقييم تجارب التعليم عن بعد فى ظل جائحة عاملية أدت إلى تعطيل العمل باملدارس، والاعتماد 

 .(2020بشكل كلى على التقنيات التكنولوجية في استكمال العملية التعليمية )أثير،

قليدية للتكنولوجيا الرقمية من كونها أداة وعبء ثقيل وإضافة على سير خالصة القول: تغيرت النظرة الت

التعليمية التربوية، إلى كونها حجر زاوية رئيس، ال يمكن تجاوزها، بل يتطلب منا العمل على تجويدها وتحسينها لتحقق 

 ألاهداف املنشودة، من خالل آليات ومتطلبات اتصال وتواصل رصين وفاعل.

 : إشكالية الدراسة

( معطيات جديدة كانت COVID-19فرضت الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا املستجد )

لها تأثيراتها العميقة في املجاالت كافة، ومنها العملية التعليمية، حيث تم اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد عوضا في 
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، وبناًء عليه تكمن مشكلة الدراسة في التنوع التكنولوجي املدارس عن انتظام التالميذ واملعلمين في املدراس وج
ً
اهيا

والرقمي الكبير واملتعدد الذي يخدم العمليـة التعليمية بشتى أشكالها وأنوعها وفي كل النواحي؛ مما أوجب ضرورة توظيف 

ية علـى ل أي أعباء إضافالتكنولوجيا الرقمية حسب أهميتها، ومقدار الاستفادة منها في العملية التعليمية دون أن تشك

ور ثقافة د العملية التعليمية، ومن خالل ذلك يمكن تحديد مشكلة الورقة بوضوح شديد والتي تتمثل في الحديث عن :

ن خالل م، التواصل الرقمي ومهاراتها لدى املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد

 ة:إلاجابة عن التساؤالت الاتي

 ماهية الاتصال والتواصل الرقمي؟ 

  كيف تطورت عملية الاتصال والتواصل؟ 

 ما أهمية الاتصال والتواصل للمعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد؟ 

  عد؟بما املهارات التي ينبغي أن يمتلكها املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن 

 ما مقومات الاتصال الناجح بين املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد؟ 

   :الدراسةأهداف 

 .تحديد ماهية الاتصال والتواصل الرقمي وتطوره 

 .تحديد مبادئ الاتصال والتواصل الرقمي 

 الرقمية في التعليم عن بعد. تحديد أهمية الاتصال للمعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا 

 تحديد املهارات التي ينبغي أن يمتلكها املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية. 

 تحديد مقومات الاتصال الناجح بين املعلم والطالب في ظل توظيف التكنولوجيا الرقمية. 

 :الدراسةأهمية 

 تتمثل أهمية الورقة في أنها:

 دة ملفهوم الاتصال الرقمي؛ ما قد يفيد الدارسين والباحثين في هذا املوضوع.تقدم رؤية واضحة ومحد 

  التربوي.عرض أهم مبادئ الاتصال لرقمي، من أجل مراعاتها من قبل املهتمين باملجال  

 مما يدعم توجه واضعي املناهج التربوية  ،توفير معلومات عن أهمية الاتصال للطالب واملعلم في عصر الرقمنة

 ين موضوعات الثقافة واملواطنة الرقمية في املناهج الدراسية.في تضم

  تساعد الهيئات إلادارية وإلاشرافية في وزارة التربية والتعليم في تحديد مسار الدورات التدريبية والتأهيلية

 لرفع مستوى مهارات الاتصال للمعلمين ضمن خطط تطوير الكفايات املهنية للمعلم.

 يد مدى الفجوة إلالكترونية لدى املتعلمين، ووضع مقترحات لخطط لعالجية تقلص تساعد الباحثين في تحد

 من حجم املشكلة.
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 :للدراسةإلاطار النظري 

ال يستطيع إلانسان العيش بمعزل عن آلاخرين، فمنذ اللحظة ألاولى التي يولد بها ، يبدأ تواصله مع املحيط 

 الحواس حيث قال تعالى : 
ً
 وجعل لكم السمع وهللا حوله ، مستخدما

ً
 أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا

حيث هي الوسائل ألاساسية للتواصل مع ألاخرين وكما نعلم بدأ  ،(78)النحل: وألابصار وألافئدة لعلكم تشكرون 

دت دإلانسان بأساليب بسيطة للتواصل، ثم تدرجت و تطورت عبر الزمن حتى واكبت التطور التكنولوجي وبالتالي تع

مع ظهور املواقع إلالكترونية، وانتشارها بكثرة فجعلتها من العناصر الهامة في حياة أي شخص ليس أشكال التواصل 

 فقط لتحقيق التواصل الاجتماعي، ولكن ملتابعة كل ما يحدث في العالم واملجتمعات املختلفة.

صبح الشخص فأاملفاهيم التي تحكم البشر ،  فمع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم اليوم، تغيرت الكثير من 

حيث تالشت الحدود الجغرافية بين الدول، وبات بعدها العالم أشبه يتواصل مع آلاخرين دون رؤيتهم أو حتى معرفتهم 

، مع التفاوت في نصيب كل دولة من هذا التطور، فعندما توسعت مساحات بفضل التكنولوجيا الرقميةبالبيت الواحد، 

انعكس هذا التطور والتغير امللموس ألاثر الكبير على حياتنا العامة والخاصة، وأصبحت وسائل الاتصال الاتصال 

الرقمية في متناول غالبية ألافراد أينما كانوا، مما أدى ذلك إلى تنويع مصادر املعرفة، وسهولة التعرف على الثقافات 

فات ألاخرى، فأصبح التواصل الرقمي عامل هام في التقريب املختلفة، وبالتالي تقلصت الفجوة وزادت املعرفة بالثقا

 بين ألامم، وتمازج البشر أينما كانت ثقافاتهم وجنسياتهم .

 من خالل  
ً
وبما أن إلانترنت لعب دور خاص في دعم وتشجيع نقل املعارف وتبادل الخبرات واملعلومات خصوصا

 ات والهيئات الدولية املختلفة.اللقاءات واملنتديات والاجتماعات التى تنظمها املنظم

فقد ضمنت وسائل الاتصال الرقمي ملستخدميها الحرية في التعبير بكافة أشكاله الفنية والثقافية والاجتماعية  

والدينية والفلسفية، وبالتالي فهو يضمن التنوع الثقافي، وقد حمت ذلك التنوع، واحترمت اختالف وجهات النظر 

 والثقافات. 

 :ل في ظل توظيف التكنولوجيا الحديثةتطور الاتصا

 ( بأنه مر بمراحل كالتالي :   2021قطاطقة:التكنولوجية، قد تطور حيث ذكرت )بفضل املتغيرات والتطورات 

 .استخدم إلانسان في بداياته طرق التواصل املتعددة كالرسم على الجدران وشعلة النار والطبول 

  عن طريق املرسال أو الحمام الزاجل.ثم بعد ذلك ظهرت كتابة الرسائل ونقلها 

 .التي بدأ استخدامها لنشر النصوص الدينية والكتب العلمية 
ً
 ثم ظهرت املخطوطات والكتب املكتوبة يدويا

 .بعد عصر النهضة تم اختراع آلالة الطابعة التي جعلت نشر الكتب أسرع وأقل تكلفة 

 تليغراف والهاتف والبث إلاذاعي.ومع تقدم علوم الكهرباء والدوائر إلالكترونية ظهر ال 

 .ثم اكتشف أسلوب ألالوان العكس ي الذي ساهم في التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير 

 .ثم تطور مفهوم التصوير من إنتاج الصور الثابتة إلى الصور املتحركة وبدأ بثها عن طريق التلفاز 

  م.1973وبعد ذلك ظهر أول هاتف محمول عام 
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 عبر إلانترنت.حيث اختفي بعد ذلك مفه 
ً
 وم البريد التقليدي البطيء ليظهر البريد إلالكتروني ألاسرع واملتاح مجانا

 .يحمل تطبيقات متنوعة تقوم بعدد كبير من املهام اليومية 
ً
 تطور وصف الهاتف ليصبح ذكيا

 .ثم ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي التي قامت بإلغاء الحدود بين البشر على اختالف ثقافاتهم 

 :فهوم الاتصال والتواصل في ظل التكنولوجيا الحديثةم

( بأن الاتصال ضد الانقطاع، وهو عملية أحادية الطرف، يقوم من خاللها املتصل بنقل (2018عرفتها عادل 

معلومات أو رسائل إلى املتصل به من أجل تحقيق هدف ما، وذلك بواسطة لغة مشتركة بينهما، ال يتحقق الاتصال من 

ا، والتواصل بذلك عبارة عن عالقة تقام في ألاساس من أجل إنشاء ارتباط سواء بين ألاشخاص أو ألاشياء، دون توفره

كما يمكننا القول بأن التواصل هو وسيلة يتم استخدامها بغرض نقل وتبادل املعلومات بين جتهي اتصال أو أكثر، وقد 

يقة غير لفظية عن طريق استخدام البريد إلالكتروني، يكون هذا التواصل عن طريق الحديث وتبادل ألالفاظ، أو بطر 

الصحف واملجالت، أو حتى ألاجهزة املرئية والسمعية مثل الراديو والتلفاز، فهو وسيلة أساسية لتطبيق عملية الاتصال 

 سواء من خالل الكتابة أو عن طريق استخدام وسائل التواصل املتعددة.

صاالت الرقمية بأنها: التبادل إلالكتروني للمعلومات، التى تعد من ( الات2018وقد عرف كل من سيد، وعلي )

أبرز  التغيرات التي استحدثتها الثورة الرقمية، فهي قدرة ألافراد على الاتصال فيما بينهم، مهما بعدت ألاماكن وتباينت 

 محدودة من لالتصاالت، إال أن القرن الح
ً
 ألاوقات، ولقد شهد القرن التاسع عشر أنماطا

ً
ادي والعشرين قد شهد تنوعا

  في وسائل الاتصاالت منها: البريد إلالكتروني، والهواتف النقالة، والرسائل الفورية، وقد غيرت خيارات الاتصاالت 
ً
هائال

الرقمية واسعة الانتشار كل خيارات البشر ملقدرتهم على إجراء اتصاالت دائمة ومباشرة مع أي فرد آخر، حيث تتوفر 

أمام الجميع لالتصال والتعاون مع أي فرد آخر في أي بقعة من العالم وفي أي وقت، وعلى أية حال، ال يتوفر فرصة آلان 

 التدريب الالزم لدى كثير من املستخدمين التخاذ القرارات السليمة عند مجابهة خيارات الاتصاالت الرقمية املتعددة.

بادالت ( بأنها وسائل وأساليب تعمل على ن2021عرفتها )شوشة، ل في التِّ
ِّ
اس، وتتمث قل إلاشارات واملعلومات بين النِّ

ة  ة بينهم، وتتمِّ من خالل نقل مجموعة من الرِّسائل من شخص ُمرِسل إلى شخص ُمستقِبل. أما عمليِّ ة والوجدانيِّ الِفكريِّ

مط الذي يتمِّ بين شخصين أو أكثر من أجل الوصول إلى أهداٍف ُم  صال نفسها فهي عبارة عن النِّ
ِّ
نة مفاُدها إيصالات ال عيِّ

صال الحديثة، والتي 
ِّ
ه يتبادر لألذهان وساِئل الات

ِّ
صال فإن

ِّ
ث عن وساِئل الات رسائل واضحة لجميع ألاطراف. وعند التحدُّ

، مثل موقع ) واُصل الاجتماعيِّ صال عن ُبعد، ووساِئل التِّ
ِّ
(، وتطبيقات Twitter(، وموقع )Facebookتشمل وساِئل الات

حادثات، مثل ت
ُ
 الندثار  WhatsApp)طبيق امل

ً
،  إضافة ستخَدمة في العصر الحاليِّ

ُ
صال امل

ِّ
(، وهذا بسبب كونها وساِئل الات

اجل على سبيل املثال، وهذا بفضل ثورة تكنولوجيا املعلومات التي اجتاحت  واصل القديمة، كالحمام الزِّ لوسائل التِّ

 يستطيع إلانسان فيه
ً
ا لته إلى قرية صغيرة جدِّ ل سهولة وُيسر.العالم، وحوِّ

ُ
واصل بك  ا التِّ

: هو تبادل إلكتروني بين مرسل ومستقبل للمعلومات أبرزه التطور 
ً
ومما سبق نعرف التواصل الرقمي إجرائيا

التكنولوجي، حيث يتيح الفرصة أمام الجميع باالتصال والتواصل من مختلف بقاع العالم، وبدون حواجز، وفي أي 

بكة إلانترنت إما عبر الحواسيب أو ألاجهزة الذكية وبصور متعددة من إرسال رسائل وقت بواسطة الوسائل الرقمية، وش

 ومحادثات ونشر محتوى وغيرها وبدوره جعل العالم قرية صغيرة. 
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وإذا أردنا تعريفه في مجال التعليم: هو تبادل إلكتروني للمعلومات والوسائط العلمية التكنولوجية بين مرسل 

ملتعلم بواسطة الوسائل الرقمية، وشبكة إلانترنت في أوقات زمنية وأماكن جغرافية غير محددة ومستقبل هما املعلم وا

 لتحقيق أهداف تربوية. 

 بعد:أهمية الاتصال والتواصل في ظل توظيف التكنولوجيا في التعلم عن 

 ألهمي
ً
ن ة ذلك في الربط بيإن تنمية مهارات التواصل إلالكتروني يعد من ألامور املهمة في الوقت الحالي نظرا

الفرد وبين العالم املحيط به وللتمكن من التواصل عبر إلانترنت بشتى الوسائل، ويرى الباحثون التربويون أن استخدام 

التعلم التقليدي تضاءل في الفترة ألاخيرة خاصة مع استخدام الرسائل إلالكترونية والتليفون وغيرها من أدوات التواصل 

إلى خلق لغة جديدة لتأكيد التواصل الحي بين ألافراد ومن خالل مراجعة ألادب التربوي يمكن  إلالكتروني مما أدى

 تحديد أهمية الاتصال والتواصل للمعلم والطالب في عصر الرقمنة آلاتي:

 :أهمية الاتصال بالنسبة للمعلم

 اسية، املهارات ألاس تحسين عملية تأسيس الطالب: حيث أثبتت وسائل الاتصال فعاليتها في تعليم الطالب

 مثل: القراءة، والكتابة، وإجراء العمليات الحسابية البسيطة.

  د إدخالها في املنظومة ون التعامل مع ألاجهزة التكنولوجية، فمجرِّ م: فاألطفال ُيحبِّ
ِّ
تحفيز الطالب على التعل

هم للدراسة، فقد قض ى استخدام الوسائط املتعددة لشرح املوا ، إذ د للطلبة على رتابة التعليمالتعليمية يزيد من حبِّ

أشارت جمعية علم النفس ألامريكية إلى أنِّ استخدام الطالب للحواسيب وألاجهزة التكنولوجية أتاح لهم التواصل مع 

م املزيد من الثقافات املختلفة.
ِّ
ا أثار فضولهم وألهمهم لتعل  معلمين وطالب من ثقافات مختلفة ممِّ

 رت ال
ِّ
مين عن استخدام سجالت ورقية كثيرة، كما تسهيل عملية التقييم: وف

ِّ
غني املعل

ُ
تكنولوجيا أدوات تقييم ت

ها أتاحت تخزين سجالت الطلبة بشكل دقيق في قاعدة بيانات خاصة باملدرسة، واستخدامها التخاذ قرارات بشأن  أنِّ

 املناهج ونماذج التدريس.

 التسجيل في دورات تدريبية في مجاالت  تسهيل تدريب املعلمين: أتاحت وسائل الاتصال للمعلمين إمكانية

 تخصصهم دون الحاجة إلى أخذ مغادرة أو إجازة من العمل.

  ،ل رأس املال الفكري
ِّ
مث

ُ
دعم الاقتصاد املعرفي: وذلك من خالل تعزيز القدرات على إنتاج املعارف التي ت

 واستخدامها ونشرها من خالل أدوات ووسائل متطورة.

 فايات املعلم يحقق النمو املنهي ورفع ك 

  تتيح للمعلم الفرصة لتقييم نموه الذاتي: الحكم على أدائه من خالل مقارنته بمعايير ألاداء املنصوص عليها

 وتحديد الفجوات في ألاداء ملعالجتها وتطويرها.

 ف و ضمان التواصل اللحظي بين إدارة املدرسة وأولياء الـأمور باستخدام وسيلة آمنة وموثوق فيها وسريعة للوق

 على الوضع التعليمي للطالب. 
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 أدناه:ويمكن اختصارها بحسب الشكل 

 :أهمية الاتصال بالنسبة للطالب

  ن الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
ِّ
م عن بعد، فقد تمك

ِّ
م عن بعد: أتاحت وسائل الاتصال إمكانية التعل

ِّ
التعل

ن أهالي 
ِّ
 من الحصول على التعليم من مواصلة تعليمهم من بيوتهم أو من املستشفيات، كما تمك

ً
املناطق ألاقل حظا

 من 
ً
لت وسائل الاتصال الوصول للمعلومات من خالل البحث عنها عبر إلانترنت بدال دون مغادرة مناطقهم، كما سهِّ

الذهاب إلى املكتبات وإضاعة الوقت في البحث عن موضوع البحث بين الكتب، وتصوير العديد من الصفحات، 

 ب إلى أكثر من مكتبة.والاضطرار إلى الذها

  ز مهارات التخطيط ال لوسائل الاتصال في التعليم ُيحفِّ تعزيز مهارات التفكير: حيث إنِّ الاستخدام الفعِّ

ساعدهم على حلِّ املشكالت، وُيتيح لهم مناقشة الحلول وتجريبها.
ُ
 والتفسير والتبرير التي ت

 ال للتكنولوجيا: حيث ُيتيح استخدام وسائل الاتصال في مجال التعليم تحقيق  تحقيق الاستخدام الفعِّ

 الاستفادة القصوى ملعرفة التعامل مع ألادوات التكنولوجية من خالل تفعيل دورها في النشاطات واملواد التعليمية.

  ع د استخدام جهاز حاسوب أو جهاز لوحي في الصف سُيالحظ املعلم تجمِّ تحقيق التعاون بين الطالب: فبمجرِّ

 هم ونقاشهم.الطالب حوله وتعاون

  حققه وسائل الاتصال بين الطالب ومع ألاجهزة
ُ
ن أنِّ التفاعل الذي ت ة الاحتفاظ باملعلومات: فقد تبيِّ زيادة مدِّ

 بالنسبة لهم، وهذا ُيساعد على الاحتفاظ باملعلومات 
ً
إلالكترونية في الغرفة الصفية يجعل املعلومات التي يتلقونها ممتعة

 دى الطويل.  بكفاءة وفعالية أكثر على امل

  رت وسائل
ِّ
مه املعارف املختلفة، وقد وف

ِّ
التوافق مع أنماط فهم الطالب: فلكلِّ طالب طريقة ونمط محدد في تعل

الاتصال كافة أنماط التعليم املمكنة، كما راعت الفروقات الفردية في مهارات الطالب وأتاحت إمكانية إيصال املعلومة 

ق لهم الاستفا  دة القصوى.لهم بالشكل الذي ُيحقِّ

 يضمن التعلم مدى الحياة للطالب 
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  نون من نشر إنجازاتهم العلمية على املأل والحصول على ردود
ِّ
دعم إلابداع والتعبير عن الذات: فالطالب يتمك

عوا الطالب على الاشتراك  ا يزيد من ثقتهم بأنفسهم، كما أنِّ املعلمين قد يشجِّ فعل إيجابية من الناس حول العالم ممِّ

 ت أكاديمية في املجال الذي يبدعون فيه.بمنتديا

  رت وسائل الاتصال إمكانية دمج الجوانب العملية والنظرية
ِّ
ربط املحتوى النظري بالتطبيق العملي: فقد وف

ز بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، وذلك من خالل محاكاة الكمبيوتر مع ما  للمادة التعليمية باستخدام التعلمِّ املعزِّ

مه املع
ِّ
.عل

ً
ا  لم نظريِّ

  ن الطالب
ِّ
تحسين عملية التواصل: يكون التواصل باستخدام التكنولوجيا أسرع من النمط التقليدي، إذ يتمك

من تسليم أبحاثه واختباراته من منزله والحصول على نتيجتها عن ُبعد، وبذلك يتمِّ استغالل ألاوقات الضائعة في انتظار 

م مزيد من املعلومات، كم
ِّ
ا جعل النتائج في تعل مي املدرس ة وأولياء ألامور ممِّ

ِّ
لت التكنولوجيا تواصل إلادارة مع معل ا سهِّ

 املنظومة التعليمية أكثر سالسة. 

 :يمكن اختصارها بحسب الشكل أدناهو 

 :مهارات الاتصال والتواصل للمعلم

وضعته الجمعية ( املهارات التكنولوجية للمعلمين في مجال التعليم كما 1094-1093: 2020أورد )النافعي،

 الدولية في مجال التعليم والتي تضمنت مجالين وسبعة معايير رئيسة وذلك على النحو التالي:

 املجال ألاول: التمكين املنهي

 ويتضمن هذا املجال املعايير آلاتية:

 : ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية:املعلم املتعلم (1
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  ل ساليب واملداخل التعليمية التي تتيحها التكنولوجيا والتأموضع أهداف تعليمية مهنية الستكشاف وتطبيق ألا

 والفكر والتدبر في فاعليتها.

 .متابعة الاهتمامات املهنية عن طريق إنشاء شبكات التعلم املحلية والعاملية واملشاركة فيها بشكل نشط وفعال 

  ب.املحافظة وإلابقاء على التواصل مع ألابحاث التي تدعم نتائج تعلم الطال 

 : ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية:املعلم القائد (2

  تشكيل وتوسيع وتسريع رؤية مشتركة من أجل تمكين التعلم باستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل

 والتعاون مع املشاركين واملهتمين بالعملية التعليمية.

  ،ة وفرص التعلم، لتلبية الاحتياجات املتنوعالدعوة للوصول العادل إلى تكنولوجيا التعليم، واملحتوى الرقمي

 لجميع الطالب.

  للزمالء للتحديد والتجريب والتقييم والتقويم ويبني ألادوات واملوارد الرقمية الجديدة املساعدة 
ً
يكون نموذجا

 والداعمة للتعلم الفعال.

 : ويتضمن املعيار املؤشرات آلاتية:املعلم املواطن (8

 وعرض سلوك تعاطفي عبر إيجاد تجارب للمتعلمين تمكن ،
ً
هم من تقديم مساهمات إيجابية ومسؤولة اجتماعيا

 إلانترنت لبناء العالقات واملجتمع.

  توجيه وإرشاد الطالب إلى املمارسة آلامنة وألاخالقية والقانونية مع ألادوات الرقمية وحماية حقوق امللكية

 الفكرية واملمتلكات.

 الشخصية والهوية الرقمية وحماية خصوصية بيانات الطالب. إعداد نموذج لتعزيز إدارة البيانات 

 املجال الثاني: تحفيز التعلم

 ويتضمن هذا املجال املعايير آلاتية:

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات ألاتية: املعلم املتعاون: (1

 لوجيا.و تخصيص وتخطيط وققت للتعاون مع الزمالء إليجاد خبرات تعلم تتميز باألصالة وتستفيد من التكن 

  التعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية جديدة وتشخيص املشاكل الخاصة بالقضايا

 التكنولوجية والعمل على حلها.

  استخدام أدوات تعاونية لتوسيع خبرات التعلم الحقيقية والواقعية للطلبة من خالل املشاركة الفعلية مع

.
ً
 وعامليا

ً
 الخبراء والفرق والطالب محليا

  إظهار الثقافة التكنولوجية بكفاءة عند التواصل مع الطالب وأولياء ألامور والزمالء والتفاعل معهم كشركاء

 في تعلم الطالب.

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: املعلم املصمم: (2
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 روق فاستخدام التكنولوجيا إليجاد وتكييف وتخصيص خبرات التعلم التي تعزز التعلم املستقل وتراعي ال

 الفردية وتلبي احتياجات املتعلمين املتنوعة.

  تصميم أنشطة تعليمية أصيلة مع محتوى املعايير للتعلم، واستخدام ألادوات واملوارد الرقمية لتحقيق أقص ى

 قدر وأعظم فائدة من التعلم النشط والعميق.

 علم.رة تعمل على دعم التاستكشاف وتطبيق مبادئ التصميم التعليمي إليجاد بيئات تعليمية رقمية مبتك 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية:املعلم امليسر املسهل:  (8

 .تعزيز ثقافة تولي الطالب ملكية أهدافهم التعليمية ونتائجهم سواء أكانت بصورة مستقلة أو جماعية 

  أو الاتصال  فتراضيةإدارة استخدام التكنولوجيا واستراتيجيات تعلم الطالب في املنصات الرقمية أو البيئات الا

 املباشر او في امليدان.

 .إيجاد فرص تحدي لتعلم الطالب في استخدام عملية التصميم أو التفكير الحسابي لالبتكار وحل املشكالت 

 .إلثراء إلابداع والتعبير إلابداعي لتوصيل ألافكار واملعرفة أو الاتصاالت 
ً
 إعداد نموذجا

 ر املؤشرات آلاتية:ويتضمن هذا املعيا املعلم املحلل: (4

 .توفير طرائق بديلة للطلبة إلثبات كفاءتهم وقدراتهم والتفكير في تعلمهم باستخدام التكنولوجيا 

  استخدام التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من التقويمات التكوينية والختامية التي تلبي

 سب للطلبة.احتياجات املتعلمين وتقديم التغذية الراجعة في الوقت املنا

  استخدام بيانات التقييم لتوجيه التقدم من التواصل مع الطالب وأولياء ألامور وكافة املشاركين واملهتمين

 بالعملية التعليمية لبناء التوجه الذاتي للطالب.

 ويمكن اختصارها بحسب الشكل أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 يلي: ( مجموعة من املهارات ألاساسية ندكر منها ما 2020وذكر )حامد،
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  املعرفة ببرنامج الوردMicrosoft Word  وذلك في تصميم الدروس، لفهم تقنيات التصميم، ثم فيما بعد

 الستخدام برامج أكثر احترافية كبرنامج:
ً
 أو غيرهما من البرامج.  FrontPage ،Dream Weaver الانتقال الحقا

 املعرفة بلغة النص الفائقHyper Text Markup Language   ((HTML  في التعليم الالكتروني يجب أن يكون

املقرر مكون من صفحة رئيسة ،وصفحات ثانوية مرتبطة بالصفحة الرئيسة عن طريق الارتباط التشعبي ،وعلى املصمم 

 ان ينتبه إلى إمكانية العودة للصفحة الرئيسة في أي مستوى من املستويات.

  الوثائق إلكترونيا املعرفة باملعيار العالمي الشهير املستخدم في نشر(PDF) فهو يسمح بتضمين الصور وألاشكال

البيانية وقبول الربط التشعبي، ويحافظ على الشكل العام للملف ألاصلي، ويتميز بأن ملفاته مضغوطة وقابلة للمشاركة 

 .في الشبكة، مع إمكانية منع الطبع أو النسخ املباشر، ويمكن استخدام كلمة مرور لفتح امللف

 من اجل إنجاز دروس جديدة، ملعرفة ماذا أنتج آلاخرون في الاستفاد 
ً
ة من املعلومات التي تم تطويرها مسبقا

 ذلك ومن ثم العمل على التطوير.

  العمل على وجود قائمة املحتويات الرئيسة التي يجب أن تنقل املتصفح إلى عدد من الصفحات القصيرة، حتى

 مات املحددة حسب الحاجة.يتمكن الطالب معه من الانتقال إلى املعلو 

  عدم إلافراط في استعمال الرسومات البيانية كبيرة الحجم أو إضافة مقاطع مرئية أو صوتية غير مالئمة

للعرض، فالصفحات التي يحتاج تنزيلها إلى وقت طويل تؤدي إلى ملل الطلبة، املتعلمين أو املتدربين وقد تضطرهم في 

 لك املواد.بعض الاحيان إلى التراجع عن حفظ ت

  الحرص على زيادة أو تغيير املعلومات حسب الحاجة مع مراعاة أهمية التوقيت الزمني، والتأكد بشكل دوري

 من استمرارية املوقع ومفاتيحه الرئيسة.

 .تقديم معلومات إلكترونية وبشكل كامل عن الدرس، أهداف ومراجعه وكذلك التدريبات أو التمارين الضرورية 

  ات الاتصال املناسبة املكتوبة، او املسموعة او املرئية، كالبريد الالكتروني العادي للتبليغ عن ضرورة توفر قنو

وجود مشاكل أو التزود بمعلومات حول الدروس، ويستحسن العمل على تكوين مجموعات نقاش ليتمكن املتعلم 

 واملتدرب من الاتصال ببعضهم لتبادل املعلومات عند الحاجة.

  بالقيام بواجبات ووظائف منزلية وإرسالها إلكترونيا، وكذلك بتقديم حلول قصيرة للتوجيه مطالبة املتعلم

 واملساعدة على الحل.

 .يمكن كذلك عرض وتغطية املادة كصفحة على الشبكة، أو كملف قابل للتنزيل وبأشكال مختلفة 

 غطي ر الربط مع صفحات أخرى توضع قائمة إلكترونية باملراجع واملصادر املمكنة واملكملة للدرس، كذلك توفي

معلومات عن املوضوع، وكذلك مع الحلقات الدراسية املشابهة التي تكون متوفرة على الشبكة أو مع املكتبات الجامعية، 

 كل هذا من شأنه مساعدة الطالب على فهم وإدراك الحلقة الدراسية.

 :هارات الاتصال والتواصل للطالبم

 ( وفق املعايير التالية:1098-1097: 2020للطالب فتحدث عنها )النافعي،أما عن املهارات التكنولوجية 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية:املتعلم املفوض:  (1

 .يوظف التكنولوجيا في إنجاز أهداف تعلمهم الشخصية 
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 .يعتمد على التكنولوجيا في نقد عملية التعلم لتحسين عملية التعلم 

 دعم تعلمه.يبني شبكات تعلم تكنولوجية ت 

 .يستخدم التكنولوجيا للحصول على التغذية الراجعة إلظهار ما يتعلمه بطرائق متنوعة 

 .يستوعب املفاهيم ألاساسية للعمليات التكنولوجية 

 .يظهر القدرة على اختيار واستعمال واستكشاف التكنولوجيا الحديثة 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: املواطن الرقمي: (2

  يؤسس لذاته هوية رقمية.يبني و 

  ينخرط في سلوكيات إيجابية وآمنة وقانونية وأخالقية عند استخدام التكنولوجيا مثل شبكات إلانترنت وموقع

 التواصل الاجتماعي.

 .للحقوق والواجبات في استخدام ونشر امللكية الفكرية 
ً
 واحتراما

ً
 يظهر فهما

 مية.يدير بياناته الشخصية للحفاظ على الخصوصية الرق 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: منتج املعرفة: (8

 .يوظف استراتيجيات بحثية تكنولوجية لتحديد املعلومات التي تحقق نموه إلابداعي والفكري 

 .يقيم صالحية ومصداقية ودقة املعلومات والوسائط والبيانات التكنولوجية 

 ل أدوات وطرائق متعددة.يستنبط املعلومات من املوارد الرقمية من خالل استعما 

 .يبني املعرفة من خالل الاستكشاف الفاعل ملشاكل الحياة اليومية في العالم الواقعي التكنولوجي 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: املصمم املبتكر: (4

  ل حيستخدم عمليات تصميم تكنولوجية متطورة لتوليد أفكار واختبار نظريات وإجادة أعمال فنية مبتكرة و

 مشكالت واقعية.

 .يستخدم وسائل رقمية لتخطيط معالجة عمليات التصميم التي تأخذ بعين الاعتبار العوائق واملخاطر املتوقعة 

  يظهر القدرة على تخطي الصعوبات واستيعاب النتائج غير املتوقعة عند التعامل مع املشاكل التي ليس لها

 حلول واضحة.

 ية كجزء من عملية التصميم الدورية.يطور ويختبر ويصقل نماذج تكنولوج 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: املفكر الحاسوبي: (5

  يصيغ تعريف املشاكل على تعريف الوسائل التي تعتم على التكنولوجيا مثل: تحليل البيانات في استكشاف

 وإيجاد حلولها.

  اذ سائل متعددة لتسهيل حل املشاكل واتخيجمع البيانات ويستخدم الوسائل الرقمية لتحليلها ويعرضها عبر و

 القرارات.

 .يقسم املشاكل إلى عدة أقسام ويستخرج املعلومات الرئيسة لتسهيل حلها 

 .يفهم العمل املمنهج املتسق ويستخدم التفكير الحاسوبي الختيار حلول تلقائية 
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 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية: املتواصل املبدع: (6

 ناسبة لتحقيق أهدافه إلابداعية والتواصلية.يختار ألادوات امل 

 .يبتكر وسائل رقمية للوصول إلى إبداعات جديدة 

  يوصل ألافكار املعقدة بوضوح وفاعلية من خالل وسائل رقمية متنوعة مثل: الوسائل البصرية أو النماذج أو

 املحاكاة.

 ينشر املحتوى املناسب إليصال الرسالة املرجوة إلى الفئة املستهدفة. 

 ويتضمن هذا املعيار املؤشرات آلاتية:املتعاون العاملي:  (7

 .يستخدم ألادوات الرقمية للتواصل مع متعلمين من خلفيات وثقافات متنوعة 

 .ينخرط مع متعلمين من ثقافات متنوعة في محاولة لتوسيع التفاهم وتبادل الخبرات 

 لخبراء وأفراد املجتمع لفحص القضايا يستخدم التكنولوجيا للتعاون والعمل مع آلاخرين كاألصداء وا

 واملشكالت من خالل وجهات نظر متعددة.

  يسهم بشكل بناء في توجيه الِفرق ذات ألادوار واملسئوليات املختلفة للعمل بشكل فعال في سبيل تحقيق هدف

 موحد.

  إلى حلول يستكشف قضايا محلية وعاملية ويتعاون على استخدام التقنيات للعمل مع آلاخرين والوصول 

 فعالة.
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 :الاتصال الناجح بين املعلم والطالب في ظل التكنولوجيا الحديثة

إن الاتصال الناجح بين طرفي العملية التعليمية يحكم على نجاحه من خالل شروط الاتصال الجيد فقد ذكر 

 )الزهراني( بأن الاتصال التعليمي الجيد يتصف بشروط، تتمثل في: 

 .أو السببيةالتحديد املسبق للهدف  .1

 .رد الفعل أي الاستجابة .2

 .الرغبة والدافعية .8

 .املهارات .4

 نرى بأنه يمكننا الحكم على الاتصال بين املعلم والطالب في كونه ناجح أو ال من خالل سؤال أنفسنا هل 
ً
وأيضا

ية طرفي عملنجحنا في تحقيق أهدافنا؟ وما مدى رضانا عنها؟  وفي ضوء ذلك تتحدد طبيعة الاتصال الناجح ما بين 

التعليم الرئيسين وهما املعلم واملتعلم من خالل امتالك املعلم واملتعلم للمهارات التي سبق عرضها بجانب مهارات 

العالقات إلانسانية، أضف لذلك، ضرورة توافر مقومات تتمثل في بيئة آمنة ومطمئنة تتمثل بما يمكننا تسميته 

احة لتقبل املعلم للطالب ومراعاة حاجاته ومطالب نموه املرتبطة باملرحلة باملوقف إلايجابي، أي قائمة على إتاحة مس

 العمرية التي يمر بها، ويتعدى ذلك ليصل إلى التشجيع وحفز إلابداع.

 وفي ضوء ذلك نستطيع الحكم على الاتصال والتواصل بين املعلم والطالب. 

  :التوصيات واملقترحات

 الرقمي في التعليم من خالل الورش واملؤتمرات العلمية. العمل على نشر الوعي بثقافة التواصل 

  إعداد دليل إرشادي في ضوء ثقافة التواصل باملهارات الالزمة للمعلم واملتعلم في عملية التعلم عن بعد.  يتم

 نشره وتعميمه على املعلمين والطالب. 

 معلم والطالب. اعتماد معايير تتعلق بجانب مراعاة ثقافة التواصل ضمن أسس التقويم لل 

  .تضمين خطط برامج إعداد املعلمين في املعاهد والكليات ملساقات تختص بثقافة التواصل الرقمي 

 :املراجعقائمة 

 

 

تقييم تجربة اململكة العربية السعودية في التعليم عن بعد في ظل جائحة (: 2020، ابراهيم أب عبادة )أثير (1

 ،التربوية والنفسية، كلية التربية باملزاحميةلجامعة الاسالمية للدراسات ، مجلة اكورونا من وجهة نظر أولياء ألامور 

 جامعة الشقراء، السعودية.

هيئة التدريس  أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة أعضاء(: 2020حامد، سعيد الجبر ) (2

 ، جامعة املنصورة، مصر.111الكويت، مجلة كلية التربية، العددفي كلية التربية ألاساسية في دولة 

درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية (: 2019رامي، مروح محمود أحمد ) (8

 ، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق الاوسط، الاردن.من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية في مدارس الزرقاء
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ووسائلهما وأهدافهما، موقع: بحوث. تاريخ ال والتواصل تعريفهما بحث حول الاتص(: 2018عادل، إيمان ) (4

 /https://www.buhoth.com .13/11/2021الوصول: 

  .12/11/2021(: تعريف وسائل الاتصال. منصة إلكترونية: موضوع.  تاريخ الوصول: 2021شوشة، إيمان ) (5

https://2u.pw/HH9R7 

. 13/11/2021(: تعريف الاتصال، منصة إلكترونية: موضوع. تاريخ الوصول 2021قطاطقة، شيرين ) (6

https://2u.pw/9n3Pl 

التواصل  تفاعل الشباب الجامعي على مواقع(: 2018حسين، علي، إيمان عاشور سيد، زينهم حسن ) (7

 -75 ،17 ،كلية التربية النوعية-جامعة املينا ،لبحوث في مجاالت التربية النوعيةالاجتماعي وعالقتها باملواطنة، مجلة ا

125 

الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم كمدخل  معايير  :(2020النافعي، تركي بن خالد بن سعيد) (3

 .1104 -1085بسلطنة عمان، مجلة العمارة والفنون والعلوم إلانسانية،  لصياغة املنظومة التعليمية املستقبلية

. تاريخ تعليم جديد التعليم.  مدونة إلكترونية:تقنيات الاتصال التعليمي و : 2015)الزهراني، إبراهيم ) (1

 https://2u.pw/zX4VT. 13/11/2021الوصول 

https://www.buhoth.com/
https://www.buhoth.com/
https://2u.pw/HH9R7
https://2u.pw/9n3Pl
https://2u.pw/zX4VT
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E-Training Model for the Palestinian Banking Institute Using Zoom 

 نموذج التدريب إلالكتروني ملوظفي املؤسسة املصرفية الفلسطينية باستخدام تقنية الزوم
PhD.Lana R. O. Al-Zeir, Arab American University Palestine (AAUP), Palestine 

Dr.Mohammad Moreb, Arab American University Palestine (AAUP), Palestine 

Iyad Aljayyosi,  General Manager, The Palestinian Banking Institute, Palestine 

 

Abstract: 

The purpose of the study is to identify the  effectiveness of using Zoom Application for distance training that offered 

by the Palestinian Banking Institute (PBI) migration from face-to-face to online training as a result of the coronavirus 

(COVID19) crisis. This research by identified the online training efficiency factors, then reveal the influence of age, gender, 

years of experience, and the educational level of the trainers. During COVID-19 pandemic PBI have a lot of tools and platform 

to implement and empower for training trainees from local regulation and Governmental, the zoom platform chosen based 

in many criteria related to investigation and depends in application features, and based on PBI requirements, the chosen 

depend on the trainer’s opinion worked with PBI during 2020. The result of the study provides new directions for future 

research which is related to trainee requires to investigate the motivation of these requires, which can be qualitative, 

quantitative, or mixed methods, also the result shown that the improvements on the training courses design, and criteria to 

be approved as the formal design for the PBI. 

Keywords:  eLearning, Zoom application, coronavirus, COVID-19, online Training. 

 ملخص الدراسة: 

املعهد املصرفي الفلسطيني تم تطبيقه في للتدريب عن بعد الذي  Zoomتحديد فعالية استخدام تطبيق  الى يهدف هذا البحث

(PBI) لوجه إلى التدريب عبر إلانترنت نتيجة ألزمة فيروس  الوجاهين التدريب لالنتقال م كدراسة حالة، حيث تم تنفيذ التدريبات عن بعد

تأثير العمر والجنس بارتباط املتغيرات بما يشمل ، عن بعدعوامل كفاءة التدريب  من خالل البحث تم أوال تحديد(. COVID19كورونا )

املصرفي الفلسطيني الكثير من ألادوات واملنصات  فر للمعهدكان متو  ،COVID-19وسنوات الخبرة واملستوى التعليمي للمدربين. خالل جائحة 

بناًء على  Zoom اختيار تطبيق، تم املعهداللوائح املحلية والحكومية، وبناًء على متطلبات  مع ببما يتناسلتنفيذ وتمكين تدريب املتدربين 

الدراسة اتجاهات جديدة للبحث املستقبلي  ت نتائجأظهر . 2121خالل عام  املعهدمع  واعمل محددات ودراسات من قبل املدربين الذين

 املتطلبات بما يتماش ى مع احتياجات املتدربين بما يشمل طرق عدة لجمع البيانات سواءالذي يتطلب من املتدرب التحقيق في دوافع هذه 

ريب عن في التعليم الالكتروني او التد ، وكذلك أظهرت النتيجة أن التحسينات على تصميم الدورات التدريبيةالطريقتيننوعية أو كمية أو 

 يحتاج تطبيقها واملوافقة عليها لتصميم املادة التدريبية قبل نشرها.واملعايير التي  بعد

 ، التعليم الافتراض ي11التعليم إلالكتروني، تطبيق زوم، فيروس كرونا، موفيداملفتاحية: الكلمات 

Introduction : 

PBI is a non-profit institution, established by decision of the Palestine Monetary Authority, and in 

cooperation with the banking sector in Palestine in 1999 and headquartered in Ramallah, and its general 

assembly includes thirteen members representing Palestine Monetary Authority, and the banks operating 

in Palestine and its board of directors consisting of nine members, is chaired by the Governor of the Palestine 
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Monetary Authority. Since its establishment, the institute has succeeded in training about 28,000 banking 

and financial employees, through the implementation of 1641 training programs that includes short 

programs, professional certificates and diplomas, later it enjoys the confidence and patronage of the 

Palestine Monetary Authority and all banks operating in Palestine and members of its public body, and has 

all the capabilities to hold training programs, and it holds its programs in all governorates of the country.  

results of this study will help PBI to redesign their online training programs and trainers’ attitudes to 

participate effectively at Zoom application while holding on a training course, since training is one of the 

most favorite aspects, according to UN the COVID-19 pandemic has made the largest perturbation of 

education in history, influencing about 1.6 billion learners in 190 countries (Giusti, 2020). Where many 

researchers argued that Zoom application could be the most appropriate one for distance learning and 

training (Guzacheva, 2020). PBI made an investigation in order to face COVID–19, they found that Zoom 

application is the best application which meet their requirements, Since it has many features that meet 

learning processes (Guzacheva, 2020), trainees have employed active learning tools that showed on the 

research (M. Moreb & Jondi, 2016). 

Increase online training efficiency raise return from training to increase the participants’ interaction 

to develop trainers’ and trainees’ skills using distance learning by illustrating features of Zoom application. 

Namely, it also agreed with the finding of Judith Strother (Strother, 2002) when he answered How Do e-

Learning Instructors Feel? 85 percent of the faculty said their students learned equally effectively online as 

on campus. Some said their students did even better online than in traditional classroom settings. In another 

TeleEducation study of 130 faculty respondents, 62 percent said their students learned equally effectively 

in the online environment ; 23 percent of faculty stated that their students learned better online ; while 90 

percent indicated that they were satisfied with online teaching. One faculty comment was : “Online students 

participate more, perform slightly better than, and are at least as satisfied as their on campus counterparts. 

From that I conclude that online education appears to be very effective !” .  

DISTANCE TRAINING : 

 Although  distance training and education have started in civilized parts of the world according to 

the industrial and electronics revolutions according to French (Worthington, 2013), we are forced to use it 

as due to COVID-19 pandemic and the closure related to it, (Buzzetto-More, 2006) characterized by 

teaching and learning being brought about by media in principle students and their teachers do not meet 

face to face, and we should distinguish between the use of modern technological media that are used in 

distance education can be classified into two categories in terms of the method of employment of media, 
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using the media to access information sources, such as databases, electronic books and electronic libraries, 

and Using media to deliver materials and manage the education process, such as direct online education 

and virtual universities (Al-Fraihat, Joy, Masa’deh, & Sinclair, 2020).  

E-learning can be classified in terms of synchronization in communication into two type, 

simultaneous communication, which is the live communication that takes place between two spatially 

separated parties via the computer at the same time, and here the interaction between the two parties takes 

place directly through the Internet; and asynchronous communication, which is the indirect communication 

where the two parties to the communication are separated in time and space here, and the communication 

takes place through the computer and for you with a time interval between sending and receiving the 

material (Worthington, 2013),  Strother Firms praise online training for corporate educations with less cost, 

comfortable, and efficient deliverable. (Strother, 2002) PBI are interested in the first type of communication, 

in order to keep on achieving their goals stated in their mission and vision.  

EFFICIENT DISTACE TRAINING : 

In order to identify the efficiency of distance training, we should examine what makes training efficient 

and then provide the appropriate application to carry it out. technology should be matched to the 

pedagogical philosophy, as patterns of teaching and learning are identified as suggested by Buzzetto 

(Buzzetto-More, 2006). (Al-Fraihat et al., 2020) showed that different prospects have been considered 

based on their potential of evaluating the success of distance learning, according to quality, and social 

factors that includes support, learner and teacher quality for the users satisfaction and benefits of using the 

e-learning system, these aspects direction components of the existing four ways, the high order sights 

resulting from go deep through the literature are explained in figure 1.  
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Figure(01) : the simplified conceptual model for evaluating the success of E- learning (Al-Fraihat et 

al., 2020). 

 
Depending on EESS model which identify the four approaches (i.e., the DeLone and McLean model, 

the TAM, the User Satisfaction Models, and the e-learning Quality Models), and suggested a more 

comprehensive multidimensional model for evaluating distance learning success, the component describe 

four approaches shown in figure  2. The multidimensional model is comprehensive based on the intention 

to provide a whole picture and different layers of success, in our case the most important criteria to select 

zoom as it cover the  five fundamental security issues (Salem, Moreb, & Rabayah, 2021) related to 

evaluation of Information Security for the users in Palestine, and solve malicious URL cyber-attacks that 

introduce by  (Ateeq & Moreb, 2021), and SEMLIH (Mohammed Moreb, Mohammed, & Bayat, 2020). 

Foundation confined the online training efficiency measurement in 19 different measures, by 

studying the papers and researches published to define online training efficiency factors, and they found 

that the most repeated was learning outcome, and they stated that it happens when participants achieve 

new realizations because of the distance learning, but the definition is often explained in terms of measures, 

and they found that backing and resources, the personnel’ motives and prior experiments and interaction 

between the artefact and the persons that use it for all affect effectiveness, and they discusses whether 

distance Learning and common face-to face method should be evaluated  to the same definitions of the 

ways to effectiveness, ending with a call for learning designers and researchers  to counting what counts for 

them and their partners (Schack Noesgaard & Ørngreen, 2015), also it identified the effectiveness learning 

as a trainees’ knowledge, skills and behavior gained in a training lectures and applying it on their job (Berge, 

2002), furthermore it  define the whole picture of the training efficiency (Lim, Lee, & Nam, 2007) that 

identified the aspects which affect efficacy of online training include the trainee, training content, level of 

communication between trainer and trainee, use  easiness  of online resources and their work environment 
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(Lim et al., 2007), assured that  trainees’ motivation, face-toface meetings and what they trained to directly 

affect learning results. Specifically, motivation directly affects transfer performance, even though face-to-

face meetings and training contents indirectly influence transfer performance (Lim et al., 2007) , and 

showed that the effective virtual training or e-education needs ease of interaction, includes the computer 

self-efficacy, and efficient communication in the virtual perspective as well as institutional factors such as 

support of seniors and continuous learning culture (Lim et al., 2007), furthermore the study (Abuhasan & 

Moreb, 2021) aims to helped in building a better understanding of the bank customers' needs and 

preferences to improving the quality of their services, which’s essential for our bank trainee.  

Figure(02): Multidimensional conceptual Model for Evaluating E- learning system success (EESS) 

 
Arsovic claim that students or trainee learn in many ways (Mbarek & Zaddem, 2013) such as using 

their sense of  hearing seeing, by reflecting and acting, logically thinking or intuitively, by remembering 

spoken or written notes or seen images, and, either steady, if they prefer to step or leap as shown in figure 

03 

Figure(03): Laearning Styles (Mbarek & Zaddem, 2013) 
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The result from (Songkram, 2015) the distance learning progress, affected on the learning transfer 

that proved on its importance of interaction, gained knowledge and use easiness, and socially present on 

distance learning achievement. 

Zoom application : 

Zoom is a video conferencing application, used by business and education institutions, it started in 

2011, by Eric Yuan, and it contain as a tool what makes training efficient, and provide the appropriate 

application to carry it out 2013, while gaining remarkable popularity and moving to run profitably in the 

next yearsas shown in figure 4, while the increased of usage of zoom from 56000 on Jan 2020 to more than 

2 million daily download of the application on march 2020 during the COVID-19 pandemic of as shown in 

figure 5; While the zoom stock market price going from 50$ on April 2019 to 200$ on march 2020 as shown 

on figure 6, the reason for increase the Zoom users across the world turned to keep in touch with social 

distance during the pandemic to stop the spread of the virus, many researchers argued that Zoom 

application could be the most appropriate one for distance learning and training (Guzacheva, 2020), table 

1 list the advantages of the Zoom application (Holmberg, 2005) such as stable connection while using a 

small amount of Internet traffic;  takes up little space of RAM on the device;  provide screen sharing and 

online whiteboard;  available for mobile device;  • support students mini-groups activity;  recording of 

sessions; increasing duration of the free conference to be more than 40 minutes; allow trainer for extra 

practice to learn all the features and subtleties of the app; finally it add more security on users personal data. 

  
In 2020 and after spread of the covid-19 virus which affected all areas of life, including practical, 

educational and training programs and because it is one of the areas that most need a face-to-face meeting, 

that is why  Palestinian institution turned to use elearning applications including the Zoom application, and 

many parts of the world as it shown below in the statistics of zoom users numbers, revenues, stock price 
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and market cab, Zoom helped in the beginning of the virus’s spread to resume the educational process, 

training programs and workshops Therefore, we conducted this study to demonstrate the effectiveness of 

online training using Zoom at PBI according to trainers perspective, and efficiency will be assured through 

PBI Evaluation model Table , which evaluate the trainee behavior, content, zoom usability and trainer 

performance.  

Table(01): PBI Evaluation Model 

Trainee behavior Content  Zoom  Trainer usability performance 

Communication Timely Security Trainer attitude 

Interaction Varity of presentation Reliability Enthusiasm 

Zoom ease of use Attractive Availabili ty Communication 

Motivation Multimedia element Interactive features Responsiveness 

Trainer attitude Understandability User friendly & easy to learn 

and use 

Subjective norm 

Data Collection and Results Analysis 

This study use a mixed  approach include qualitativeand quantities approach were used for data 

collection by involved a number of qualitative methods: an open-ended question survey, focus group 

discussion, social media data, and PBI reports, and depends on descriptive approach, with a noncontrived 

setting, to identify the efficiency of on-line training at PBI using Zoom during 2020, 18 trainers worked with 

PBI evaluated the trainee, content, zoom application, and their performance, through a Questionnaire 

survey tool with minimal interference, we analyzed the data using Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) to finding the arithmetic means, standard deviations, and analysis of variance, figure 7 to figure 10 

summarizing the independent variables of trainers according to gender, age,  years of experience, and age 

academic level. 
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Table (02°): Zoom Feature (Guzacheva, 2020) 

 

 

  
Figure (05): Summarizing sample according to 

gender  

Figure (06): Summarizing sample according to 

age  

  

Figure (07): Summarizing sample according to 

years of experience 

Figure(08): Summarizing sample according to 
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The result show the trainers agreed with a mean of 3.85, with standard deviation of 0.91 for their 

answers as shown in figure 11, communication was clear and direct, and the Trainees interacted positively 

and used zoom easily, and they were motivated with positive attitude. The trainers agreed with a mean of 

4.02, and standard deviation of 0.82 for their answers as shown in figure 12, that time was enough for the 

content, which was attractive and understandable for trainees, and Various presentation methods and 

Multimedia elements were utilized positively.  

The trainers agreed with a mean of 3.98 and standard deviation of 1.01 for their answers as shown 

in figure 13, that using zoom was easy, friendly, secure, reliable and available in all the course sessions, and 

the interactive features were used successfully. The trainers agreed with a mean of 4.01 and standard 

deviation of 0.93 for their answers as shown in figure 14, that they were enthusiastic, subjective and 

positively responsive, their communication was clear and direct, their attitude and re was positive. 

(Hasasneh & Moreb, 2013)analyzing the e-learning experience for the most e-course activities that should 

be used to encourage students to use e-class,  

  

  

  
 

In order to answer the second question: “do the answers of the sample of study individuals differ 

according to the variables of gender, age, years of experience and educational level?”, using analysis of 
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variance ANOVA, we found that There is no significant difference at the level of α = 0.05, between the mean 

of the trainers answer according to age, experience, level of education and gender. For each independent 

variable, the result show that all trainees agree from all categories of age evaluate the trainer, as shown the 

zoom and content have the same value about  3.9 to 4.6, with a differant when they evaluate the trainee, 

younger trainers evaluate a little bit higher, as illustrated in figure 15, where female trainers evaluate a little 

bit higher on all aspects, see figure 16; related to education most evaluation have the same for all aspects, 

see figure 17.  

 

 
Figure (09): Trainers evaluation grouped by age  

 
Figure(10): Trainers evaluation grouped by 

gender  

 
Figure(11) : Trainers evaluation grouped by 

academic level 

 
Figure(12) : Trainers evaluation grouped by 

years of experience  

 

Additionally, Experience whose have more than 15 years, has almost stable evaluation for all aspects, 

while medium experience trainer evaluates the content more than other aspect, the less experience the 

trainer leads to evaluate his performance higher than those of zoom the least, see figure 18.   

Our results agreed with the finding of Moore (Buzzetto-More, 2006) noted: “One of the few generalizations 

that can be made about any distance education program – whatever the communications media used and 

the content level – is that a good monitoring and evaluation system is likely to lead to a successful program, 
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and a poor system is almost certain to lead to failure.” Moore describes the three key features of a good 

system which specifying good learning objectives, assignments is the proof and feedback for students’ 

achievements, and a good information system by for both instructors and institute.  

CONCLUSION : 

Trainers evaluation of the online training efficiency identified by grading it with average of 4 over 5, 

as result PBI qualifies trainers to use the features of Zoom to provide the content with the same quality as 

regular training, PBI provides support to trainers in converting thecourse content and activities into content 

and electronic activities. PBI monitors the quality of training sessions through Zoom during the sessions, 

and cooperation with the trainers in using Zoom features in determining the settings for each course 

according to what suits the content offered in the course, Furthermore,PBI guides the trainees on the Zoom 

features, and it prepared for the participants    
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Using an Interactive Learning Model of Teaching Physics Labs due to Corona virus 
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Abstract:  

Due to the corona virus pandemic, with a problem has emerged with courses that need practical laboratories, such as 

physics, chemistry and biology, as they cannot be applied   remotely. Therefore, in this research, we aimed to develop an 

educational and smart system for physics labs, which is considered one of the most difficult subjects. This paper identifies 

how augmented reality can be used to teach the physics labs remotely and proposes a mobile application using the 

augmented reality technique to teach students the physics labs by using mobile technologies. The application provides all the 

options to conduct the experiments of the physics lab 1 and 2 courses. Through a usable graphical interface and augmented 

reality technique, the student enters the mobile app then chooses any experiments that he/she wants to practice and finally, 

the results are recorded. Furthermore, the students can repeat the experiments several times to improve their knowledge and 

skills.     

Keywords: e-lab, Smart phone, Augmented reality, Corona.  

  الدراسة: ملخص 

في ظل جائحة فيروس كورونا، ظهرت مشكلة مع املقررات الدراسية التي تحتاج إلى مختبرات عملية، مثل الفيزياء والكيمياء 

ن ير نظام تعليمي وذكي ملختبرات الفيزياء والذي يعتبر موالبيولوجيا، حيث ال يمكن تطبيقها عن بعد. لذلك هدفنا في هذا البحث إلى تطو 

أصعب املواد. تحدد هذه الورقة كيف يمكن استخدام الواقع املعزز لتعليم مختبرات الفيزياء عن بعد، وتقترح تطبيًقا للهاتف املحمول 

جراء ف املحمول. يوفر التطبيق جميع الخيارات إل باستخدام تقنية الواقع املعزز لتعليم الطالب مختبرات الفيزياء باستخدام تقنيات الهات

من خالل واجهة رسومية قابلة لالستخدام وتقنية الواقع املعزز حيث يدخل الطالب إلى تطبيق  2ومختبر  1تجارب مقررات الفيزياء مخابر 

، يتم تسجيل النتائج. عالوة على 
ً
ذلك، يمكن للطالب تكرار التجارب عدة الهاتف املحمول ثم يختار أي تجارب يرغب في ممارستها وأخيرا

 امرات لتحسين معارفهم ومهاراتهم. ويشكل هذا التطبيق خطوة أساسية في املختبر التعليمي للتدريس في التعليم العالي، والتي يمكن تحسينه

 الفيزياء فقط.  لتكون متوافقة مع املزيد من ألاجهزة الذكية وقابلة للتطبيق في مختبرات أخرى من مجاالت متنوعة وليس

 امختبر إلكتروني، هاتف ذكي، واقع معزز، كورون: فتاحيةالكلمة امل 

I. Introduction : 

By definition, Augmented Reality (AR) is the implantation of a virtual object within a real environment 

in real time. This virtual 3D object appears to be integrated in the real world (Azuma, August 1997) which 
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helps not to isolate the handlers from the surrounding environment as well as the manipulation of the object 

which overlays the reality, (José M. Andújar, August. 2011), Augmented Reality can be categorized into one 

of the following: 1) marker-based, which need particular clues seen via the camera. 2) markerless, in which 

the location information from the mobile is used, then the digital information is superimposed (Harry E 

Pence, 2010). The recent advancements in technology have made Augmented Reality more feasible with 

more noticeable applications in the field of education among other fields (Matt Bower, 2014) (Lee, 2012). 

Furthermore, it is anticipated AR will be increasingly embraced by teachers in coming years since this 

technology has the possibility to encourage learners and provide them with new perspectives, enrich the 

teaching efficiency, and allow the students to learn by practice and experience (Lucinda Kerawalla, 2006) 

Ozarslan, 2012) (Olga Scrivner, 6–7 December 2016). Yuen et al. emphasized these advantages of AR in 

their study published in 2011, stating that planting AR in education, help to merge and prompt the learner to 

discover the educational material from different approaches, which will assist them in studying courses and 

subjects (at their own pace), particularly in situations where it is not easy to gain to real world experiences; 

this will also help the teachers and make the teaching more smooth (Steve Chi-Yin Yuen, 2011)  

In this research, we propose a smart application designed within the mobile phones in order to teach 

the physics labs remotely. Due to Corona virus "COVID-19" that causes Corona virus disease, this disease 

that affects the respiratory system is spreading rapidly. The World Health Organization (WHO) declared the 

outbreak of COVID 19 to be a pandemic at the beginning of March 2020, and it has a direct effect on world 

wide teaching systems and has brought major educational problems in most countries in the world 2. Hence, 

the education in most universities and schools has become electronic. As a result, researchers have 

accelerated the discovery and development of new teaching methods that can help students to continue with 

the education process. However, a problems exists with regard to courses that need practical laboratories, 

such as physics, chemistry and biology, which cannot be applied remotely. Therefore, in this research, we 

aimed to develop an educational system for physics, which is considered one of the “most difficult subjects” 

(Nilsook, July 2015). We aim to  implement our system in physics lab using interactive teaching techniques 

(augmented reality, virtual reality, and multimedia) through which the student can implement physics 

experiments, improve their knowledge, increase their creative thinking and engage in more hands-on 

learning at universities and schools, which will also make the education process simpler and more exciting. 

Moreover, we aim to analyze and include some of the skills. We intend to present these skills by utilizing 

different technology models and practice in delivering lectures. Consequently, the use of the interactive 
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teaching techniques model, which consists of a set of sources for different media such as text, graphics, 

animation, sound / audio, interactive video and video / or animation to explain an idea or make a remote 

experiment, so that these resources are not available in science laboratories. Therefore It can be applied 

remotely by using these techniques. Figure 1 Explains how interactive teaching can build a virtual lab in a 

certain sense and improve knowledge. 

Figure(01): Using AR and VR in Science education 

 

i. PROBLEM STATEMENT : 

Many students suffer from a limited understanding of physics labs as a result of remote education. Due 

to the coronavirus pandemic, problems have emerged with respect to courses that need practical 

laboratories, such as physics, chemistry and biology, which cannot be applied remotely. Therefore, in this 

research, we aimed to develop an educational and smart system for the physics labs, which is considered one 

of the “most difficult subjects”. In addition, there are few such applications for teaching physics labs remotely 

based on augmented reality, which provide students opportunities to conduct experiments remotely.  

The target groups for this application are:  

 Teachers: any user who have the interest to teach the physics lab remotely. 

 Students: any students who take the physics lab 1 and 2 courses.  

 Laboratory assistants:  the teaching assistant of the physics course.  

ii. SYSTEM OBJECTIVES: 

The ultimate goal of this proposal is to develop an interactive learning tool to enhance the teaching of 

Physics’ labs in universities and schools. However, the various objectives include: 

 Develop an automated smart system that can teach students Physics labs remotely. 

 Provide a smart system at low cost, not only for local use but also for global use.   

 Provide opportunities and means for the interested students and teachers to perform the required 

practical activities as outlined in their textbooks. 
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 Make physics teaching affordable. 

 Promote practical-oriented teaching and learning methodologies. 

 Develop an interactive learning tool for some selected courses that can be accessed by students as 

well as their teachers. 

An important question is whether there are similar systems being developed by researchers locally 

and globally, and it is evident that there are. However, team will work to develop a more effective and An 

interactive system for teaching science, specifically physics laboratories, which will distinguish the 

educational system among the universities, particularly at the Near East University. 

II. BACKGROUND : 

Augmented Reality (AR) has been implemented in the field of education in recent years. However, 

most studies address the opportunities, possibilities and challenges that arise from merging the virtual 

element with the real environment in an educational situation (Acevedo, June 2019) as well as the efficacy 

of AR’ implantation in education from the teachers’ perspective (Stavroula Tzima, 2019). In a review 

published by Saltan and Arslan, it was stated that AR is capable of improving academic performance and 

enhancing the learning enthusiasm of the learner (Arslan, 2017). Besides the learning gain, the teachers 

motivate the using of the new technology and new teaching methods, for instance, using the AR with 3Dmax 

and buildAR to teach electro magnetism was very helpful and applicable at the highest level (Nilsook, July 

2015). By using meta-analysis, Ozdemir, Sahin, Arcagok, and Demir showed that learners’ educational 

achievements were improved when AR was used comparing to conventional teaching methods (Ozdemir, 

Sahin, Arcagok & Demir, 2018). 

In 2020, Thees et al. conducted a research in which they used smart glasses combined with an AR 

system in a physics laboratory to examine heat conduction by using an incorporated real - time-data 

visualization presentation format. This research showed an important lesser exceptional intellectual load 

than the conventional case. On the other hand, in a conceptual information check, AR transplantation did 

not constitute a learning advantage. (Michael Thees, 2020). However, Altmeyer et al.’s study showed that 

the AR settings increased the learning compared with the traditional method (Kristin Altmeyer, 2020). 

Another study showed the advantages of imbedding AR in a learning platform, where the results 

indicated that the students’ curiosity and commitment increased when using AR. The AR was implanted as 

a type of mobile application that benefited from location information in order to teach the celestial bodies 

as a type of game. Information about the physical movement and interaction in reality was used to help the 

students by integrating formal and informal learning (Maria Cristina Costa, 2020). 
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iii. Analysis : 

The system is intended for students in diverse contexts and a variety of perspectives. It will be specifically 

designed for learners studying in physics laboratories. 

The software of the mobile application will be created utilizing the new mobile technologies, 

particularly augmented reality, to provide users with openness, reliability, readability and sustainable 

growth, making the teaching process easier and increasing awareness about physics laboratories. It will 

provide students the ability to perform all experiments of physics 1 and 2 remotely by using this application 

on their mobile devices. 

The software is customizable for both Android and IOS platforms. 

MATERIALS AND METHODS:  

I. Data collection techniques : 

It is necessary for all application development to insure the correctness, accurateness and high quality 

of the application data. We had chosen among various data collecting techniques more than one techniques 

as follow :  

Questionnaire: We administered a questionnaire to five physics teaching assistants, where 20% were male 

and 80%  female,  their ages ranged between 20 and 40, and 80% held a master’s degree  and the rest had 

a PhD. 

To understand the necessity of using augmented reality in the teaching process, we asked the teachers  

several questions: 

1. What method is being used this semester to teach physics labs? 

40% using Moodle, 20% power point, 60% videos 

2. How man experiments are performed in the PHY1 and PHY2 courses! 

 PHY1 = 5 and PYY2 = 5. 

3. How satisfied were the students with the teaching laboratories last semester? 

60% excellent, 40% VG. 

4. Have the learning outcomes been achieved in the last semester? 

Due to the coronavirus, no physics labs were held last semester. 

5. Which experiment was the most difficult to implement due to the lack of equipment? 
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100% Coulomb's Law 

6. Have physics labs been canceled this semester due to the coronavirus pandemic? 

100% yes. 

7. In the worst-case scenario, if the universities remain closed, in your opinion, what is the solution to 

continue teaching Physics' laboratories? 

100% the use of virtual labs. 

8. Generally, have you ever heard about the Augmented Reality applications ? 

100% yes. 

9. Have you included Augmented Reality applications in your teaching? 

60% yes and 40% no. 

10. Have you ever conducted an augmented reality program in your class? 

40% yes and 60% no. 

11. If a system is developed to teach physics labs remotely, will it solve the problem of teaching labs? 

60% yes and 40% no. 

12. Will you train your students to use the developed system? 

100% yes 

13. Do you have any suggestions to help us in developing the system? 

The teachers suggested that there should not be a specific period for the experiment, which enables students 

to repeat the experiment as many times as they want and it would be beneficial to use this application in 

the future, in case the school remains closed to avoid cancellation of the lab. 

 Sources of books and electronic websites: We have read several books, scientific articles, and similar 

electronic applications to develop a distinctive smart application for teaching physics labs remotely, using 

augmented reality technology. 

To conclude, after we analyzed the questionnaire, we found that both physics labs 1 & 2 were stopped due 

to the coronavirus pandemic. There is currently no alternative at Near East university for teaching the lab 

remotely. Therefore, we decided to develop this system using Augmented Reality technology as the best 

way of teaching practical laboratories remotely, particularly the Physics Labs. 
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Recommendations: 

After analyzing the data, we found the following results: 

The master’s physics experiments are classified as follow: 

1. Physics lab1 : 

A. One Dimensional Motion with Constant Velocity. 

B. Straight Line Motion with Constant Acceleration. 

C. Projectile Movement. 

D. The Rules of Newton. 

E. Conservation of Energy. 

F. Conservation of Linear Momentum. 

2. Physics lab2 : 

A. Coulomb’s Law  

B. Calculation of the Coulomb’s Constant.  

C. Ohm’s Law. 

D.  Resistive Circuits and Measurement of Voltages and Currents. 

E. The Kirchhoff’s rules. 

F. Charging and Discharging of RC circuit. 

G. LORENTZ FORCE LAW. 

The following tables show samples of the experiments’ equations for physics labs 1 & 2 

Table(01): Physics lab 101 

 Physics lab 101 

# Name of the experiment 

 

Equations Meaning of the variables 

1. One Dimensional Motion with Constant 

Velocity 

 

�̅� =
∆𝑥

∆𝑡
 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 

�̅� average 

∆𝑡 time interval 

∆𝑥 displacement 

x and xo are the last and first 

positions of an object 

2. Straight Line Motion with Constant 

Acceleration 

𝑣𝑓 = 𝑣0 − 𝑎𝑡 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 +
1

2
𝑎𝑡2  

𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0) 

-vf and v0 are the final 

and initial velocities. 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 327 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 ثالث عشرالعدد ال  

2222 

-x and x0 are the last and 

first locations. 

- a is the acceleration of 

an object and t is the 

time taken. 

 

3. Projectile Motion 𝑣𝑥 = 𝑣𝑥0 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥0𝑡 

𝑣𝑦 = 𝑣𝑦0 − 𝑔𝑡 

𝑦

= 𝑦0 + 𝑣𝑦0𝑡

−
1

2
𝑔𝑡2  

𝑣𝑦
2

= 𝑣𝑦0
2 − 2𝑔(𝑦

− 𝑦0) 

𝑣𝑥0 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃0  

𝑣𝑦0 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝜃0  

𝑅 = 𝑣𝑥0𝑡𝑓  

 

- acceleration due to 

gravity (g) 

- R of the projectile 

motion. 

-tf is the time of flight. 

- vx and vy are the 

velocities on the -x and y 

axes, respectively. 

-x and x0 are the last and 

first positions on the x 

axis. 

- y and y0 are the last 

and first positions on the 

y axis. 

- t is the time taken 

- 𝜃0 is the launching 

angle. 

 

4. Newton’s Laws 
�̅� =

∑ �⃗�

𝑚
 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥  

∑ 𝐹𝑦 = 𝑚𝑎𝑦  

∑ 𝐹𝑧 = 𝑚𝑎𝑧  

Where ar, stands for 

acceleration, m for the 

mass and ΣF for the net 

force. 

�⃗� is a vector with 

magnitude and direction. 

Fx,Fy and Fz  are the 

components of  �⃗� form 

in rectangular 

coordinates 
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5. Conservation of Energy E = K +U 

𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2 

𝑈 = 𝑚𝑔ℎ 

𝐾𝑖 + 𝑈𝑖 = 𝐾𝑓 + 𝑈𝑓  

 

E: Mechanical energy. 

K: Kinetic energy. 

U: Potential energy. 

i indicates the initial phase 

and f is the final one. 

6. Conservation of Linear Momentum �⃗� = 𝑚�⃗� 

�⃗� = ∑ �⃗�

𝑖=𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑚𝑖𝑣𝑖⃗⃗⃗ ⃗

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

𝑝𝑖⃗⃗⃗ ⃗ = 𝑝𝑓⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝐾𝑖 = 𝐾𝑓  

P is linear momentum. 

m is mass. 

V is velocity. 

i indicates the initial 

phase and f is he final 

one. 

Table(02): Physics lab 102 

 Physics lab 102 

1. Name of the experiment 

 

Equations Meaning of the variables 

2. Coulomb’s Law 𝐹 = 𝑘
𝑞1𝑞2

𝑅2
 

 

q1: Magnitude of the 

charge on the first object. 

3. Calculation of the Coulomb’s 

Constant 
𝐹 = 𝑘

𝑞1𝑞2

𝑅2
 

 

q2: Magnitude of the 

charge on the second 

object. 

4. Ohm’s Law 
𝑅 =

𝑉

𝐼
 

R: distance. 

5. Resistive Circuits and Measurement of 

Voltages and Currents 
Resistances connected in 

series: 

Req=R1+R2+R3 

Resistances connected in 

parallel: 

1

R𝑒𝑞
=

1

R1
+

1

R2
+

1

R3
 

 

K constant and equal to 

8.988×109 N ⋅m2 /C2. 

6. The Kirchhoff’s laws 1) Junction law: At any 

intersection, the number 

of all currents that join 

E: Mechanical energy. 

K: Kinetic energy. 

U: Potential energy. 
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the junction shall exceed 

the amount of all 

currents that exit the 

junction. 

2) Loop law: The sum of the 

potential changes around any 

closed-circuit path shall be 

zero. 

i indicates the initial phase and 

f is the final one. 

7. Charging and Discharging of RC 

circuit 

𝑞(𝑡) = 𝑉𝐶(1 −

𝑒−1/𝑅𝐶) 

𝑉𝑐(𝑡) = 𝑉0(1 −

𝑒−1/𝑅𝐶) 

 

P is linear momentum. 

m is mass. 

V is velocity. 

i indicates the initial 

phase and f is the final 

one. 

8. LORENTZ FORCE LAW 
F=IL*B 

F=ILBsinθ 

F: Lorentz force. 

I: the current on the wire. 

L: length of the wire 

inside the magnetic field. 

B: the magnetic area. 

θ: the angle between the 

magnetic field and wire. 

8. Transformers 𝑉𝑠

𝑉𝑃
=

𝑁𝑠

𝑁𝑝
 P indicates the primary 

coil. 

S indicates the secondary 

coil. 

V: voltage. 

N: number of loops. 
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i. System Functional Requirements : 

After in-depth research to analyze data gathered from different resources, We extracted the functions 

and features provided by the smart system, and through this application, all experiments in physics 

laboratories 1 and 2 needed in the physics course at the Near East University can be done. These Functional 

Requirements are: 

End-user functional requirements  

a. Performing the experiments: the user enters the application and can perform all the experiments in 

Physics labs 101 & 102; the application will calculate all the physics functions on each experiment and the 

students can repeat the experiment several times to improve their knowledge and skills. 

The application offers the user to labs - PHY1 & PHY2; PHY1 includes 6 experiments and PHY2 has 8 

experiments. 

b. Writing the report: the students record the results collected by doing the experiments and finally 

send them to the lecturer. 

c. Teachers put the marks: After receiving the report from the students, the teachers assign the marks 

for the experiments. 

d. Obtain mini-report: Students can generate a mini-report on their grade status based on the results 

teachers have evaluated. 

ii. System Non-Functional Requirements : 

 Secure: nobody can access the users’ files or their personal data. 

 Usability: it offers user guide facilities and is easy to use. 

 Availability: The system is available at any time without stopping. 

 Scalability: The system can expand and accommodate new records, without crashes and with the 

same efficiency. 

vi. App’s Design and Interface : 

A. Database details 

In our system, the database is a core component. It will hold all the normal laboratory test records, and 

display the relationships between the components of a system. The database includes 4 tables representing 

the following entities: Test results, Test, Test students, Experiments and students, 

B. Use Case Diagram 
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We have adopted an object-oriented architecture to construct our system relationships and operations in 

our system for all groups of entities. To illustrate how the system interacts between the main components 

in it, the figure below shows the interaction between the elements of the system and its users. The actor 

may be a learner or a teacher.  

Figure(02): Use case Diagram 

 

C. User Interface Diagram 

We built the software to be effective and user friendly, and to provide all the resources for our program to 

the users. Our program offers guidance and instructions so that users can make the most efficient usage of 

the system. Figure below shows the sequence menus of our software interface. 

Figure(03): Physics lab APP’s                  
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Figure (04): Sign in                                 Figure(0 5): student profile 

 

 

Figure (06): Physics labs        
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D. Augmented reality experiment example 

Experiment 1 in physics lab 1 teaches the students One Dimensional Motion with Constant Velocity, The 

first experiment explains to the student the law of speed, through the experiment he will perform, to 

calculate the time and distance that the object moves from point to point by augmented reality technology 

at real time. Finally, the student can calculate the velocity several times, which will improve their 

knowledge.  

�̅� =
∆𝒙

∆𝒕
 

∆𝒙 = 𝒙 − 𝒙𝟎  

v ̅ average  

∆t time interval  

∆x displacement 

x and xo are the final and initial positions of an object 

 

 

Figure (07): Sign for AR     Figure (08): AR target                           Figure(09): EXP1 with AR     
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IV. SYSTEM IMPLEMENTATION : 

We have used (Unity 2019 and Vuforia Augmented Reality SDK) to develop software, which 

provides many advantages. Vuforia SDK is an open source  software used to develop 3D virtual reality 

apps and Vuforia Project still utilizes computer vision technologies to identify and monitor flat images and 

3D artifacts in real time. Unity continues to support 3D and 2D video computer games, consoles and 

mobile devices ; C-Sharp is used by the engine as the primary programming language. 

In our system, We do not need in this smart system to specify a mark to show the object in experiments, like 

most applications of augmented reality, so that the student can use the application without the need for a 

mark, therefore  we used Vuforia Augmented Reality SDK. 

 ACKNOWLEDGMENT AND FUTURE WORK: 

Mobile apps have changed the world within a short time, particularly educational mobile and 

augmented reality applications. In this research paper, we present a prototype for a mobile app created to 
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implement our system formally within the university curriculum so that we can get feedback from students 

and lecturers in the following semester, and so that we can give all the experiments of the physics lab 
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monitor their knowledge and skills. 
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