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 تطبيق استراتيجية التعميم عن ُبعد في تدريس المقررات اإلعالمية
 الطالبوعالقتو بفيم وتذكر المعمومات لدي 

 ()أ.م.د/ وائل صالح نجيب عبد اهلل
 ممخص البحث:

في تدريس  ُبعدمدي تطبيؽ استراتيجية التعميـ عف إلى الكشؼ عف  ىدؼ البحث    
في  المقررات االعالمية لدي طالب االعالـ التربوي بكمية التربية النوعية بجامعة المنيا 

، وتـ المعمومات لدي الطالبوعالقة ذلؾ بفيـ وتذكر فيروس كورونا  ظؿ انتشار 
مفردة ( مف طالب  444استخداـ المنيج الوصفي، وتـ استخداـ عينة عشوائية قواميا )

وتوصمت نتائج البحث  مف كؿ فرقة(044قسـ اإلعالـ التربوي مف الفرؽ االربعة بواقع )
 تطبيؽ استراتيجية التعميـبيف ذات داللة إحصائية ارتباطية عكسية عالقة وجود  إلى

ووجود  في تدريس المقررات اإلعالمية وفيـ وتذكر المعمومات لدى الطالب ُبعدعف 
استفادتيـ مف التعميـ في معدؿ بيف الذكور واإلناث عينة الدراسة فروؽ غير دالة إحصائًيا 

بيف عينة الدراسة كذلؾ ثبت وجود فروؽ غير دالة إحصائًيا  في مجاؿ التخصص، ُبعدعف 
وفؽ متغير محؿ اإلقامة  في مجاؿ التخصص ُبعدف التعميـ عف استفادتيـ مفي معدؿ 

كما توصمت نتائج الدراسة ايضا الى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف  حضر(.-)ريؼ
في مجاؿ التخصص لصالح  ُبعداستفادتيـ مف التعميـ عف في معدؿ السنوات الدراسية 

 عينة واإلناث الذكور بيف اإحصائيً  دالة غير فروؽ )طالب الفرقة الثانية(. وثبت وجود
 وجود ثبت كذلؾ .ُبعد عف التعمـ ضوء في المعمومات وتذكر فيـ معدؿ في الدراسة
 ضوء في المعمومات وتذكر فيـ معدؿ في الدراسة عينة بيف إحصائًيا دالة غير فروؽ
 .اإلقامة محؿ متغير وفؽ ُبعد عف التعمـ

 المعمومات -التذكر –الفيـ  –االعالمية المقررات –ُبعدالتعميـ عف الكممات المفتاحية: 
 

 

 
 .أستاذ اإلذاعة والتميفزيون المساعد بقسم اإلعالم التربوي كمية التربية النوعية جامعة المنيا 
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Applying strategy of distance education in teaching 

media courses and it's relation with students 

understanding and recalling information 
 

Abstract:                                                                                                                                  
The research aimed at detecting the extent of applying the strategy 

of distance education in teaching information courses for students 

of educational information in faculty of specific education at Minia 

university under Corona Virus spread and the relation of this with 

students understanding and recalling information. The descriptive 

method was used. A random sample of (400 items) from students 

of educational information from the fourth grades was used  as 

much as (100 from each group ) .  The research  findings found  

that there is a reverse correlation between applying the strategy of 

distance education in teaching information and students 

understanding and recalling information and there are non 

statistically significant  differences between males and females (the 

study sample) in their benefit from distance education in the field 

of specialization, as well as there are non statistically significant  

differences between the study sample in their benefit from distance 

education in the field of specialization according to the variable of  

residence (rural–urban). The study findings found also that there 

are statistically significant differences between school years in their 

benefit from distance education in the field of specialization on 

behalf for the (second graders. It was established that there are non 

statistically significant between males and females (the study 

sample) in understanding and recalling information in the light of 

distance education. It was also established that there are non 

statistically significant differences between the study sample in 

understanding and recalling information in the light of distance 

education according to the variable of residence. 
Key words: distance education – information courses – 

understanding – recalling – information.  
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 مقدمة:
جائحة فيروس كورونا وىى مر العالـ بمحنة اجتاحت العديد مف الدوؿ بأجمع 

ية مما أدى الى تعميؽ التعميـ التقميدي، ودفع ذلؾ الى البحث عف بدائؿ الستمرار العمم
 واتخذت الدولةُبعد، ، وكاف احد ىذه البدائؿ التعميـ عف التعميمية داخؿ جميع الجامعات

 المستجد كورونا فيروس وباء أخطار لمواجية الفورية االحترازية القرارات مف مجموعة
 العالي التعميـ وزارة اتخذت، كما االجتماعي التباعد لتحقيؽ أفكار تطبيؽ أىميا مف كاف

 أف دوف التعميمية العممية استمرار لضماف داعمة فورية قرارات حزمة العممي والبحث
 األساليب أىـ مف لواحد الفوري والمجوء ميمية،التع المؤسسات إغالؽ بقرار سمًبا تتأثر

 ىذه ضمف كاف الذى ُبعد عف التعميـ وىو المعمومات، تكنولوجيا عصر في العممية
 .الفورية القرارات

 ىذه تقييـ إلى بالحاجة المسؤوليف استشعر كافية، زمنية فترة مرور عدبف
 الدراسة بشأف المستقبؿ يف مجابيتيا ينبغي التي التحديات أىـ عمى لموقوؼ التجربة؛
 قياـ عمى أساسا احد طرؽ التعميـ الحديثة ويعتمد ُبعدويعتبر التعميـ عف ، الجامعية

 ويستقبؿ االفتراضي، الفصؿ مف المحاضرات الخاصة بو بإلقاء اعضاء ىيئة التدريس
 التعميـ إلى الحاجة وتزداد ،متصؿ بالنت  في بيتو أو في أي مكاف المحاضرة الطالب

 انتشار بسبب اليـو نعيشيا التي الظروؼ ىذه مثؿ الطارئة الظروؼ في ُبعد عف
 .كورونا فيروس

 األساليب ضمف والعمؿ، التعميـ مثؿ ،ُبعد عف األنشطة ممارسة أصبحتف 
 التقدـ أتاح فقد ،”كورونا“ فيروس انتشار تداعيات لمواجية إلييا لجأت التي الرئيسية

 الحاجة دوف كاممة تعميمية دورة إدارة إمكانية تصاالتاال مجاؿ في الكبير التكنولوجي
 -ذاتو الوقت في – والسماح المساحة، مف ضيؽ حيز في والمعمميف الطالب لوجود
  .(1)كورونا انتشار لمنع االحترازية التدابير باتخاذ

وذلؾ مف خالؿ المنصات  ُبعدمواصمة العممية التعميمية عف ب ىتمتاف
عمى أنو مف قبؿ ت النظرة حيث كاف ينظر إلى التعميـ اإللكتروني التعميمية، وقد اختمف

حيث ، في العممية التعميمية صبح ضرورة ىامةألكف اليوـ ، أحد المعينات التعميمية
المستخدمة في التدريس وييدؼ الحديثة االستراتيجيات  أىـأحد  ُبعديعتبر التعميـ عف 
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وفيمو ليتخطى طرؽ التعميـ  عرفة الطالبمومات كأسموب لتعزيز مالى ادخاؿ تقنية المع
 التقميدي.

إطالؽ مف خالؿ  ُبعدتفعيؿ التعميـ عف  العاليقررت وزارة التعميـ ومف ثـ 
فى صورة عمييا يتـ رفع المقررات التعميمية والتي  ،المقررات الدراسية منصات

 صور...إلخ( -عروض تقديمية -wordأو  pdfممفات  -صوت -فيديو)محاضرات 
يمكف لمطالب الدخوؿ عمى تمؾ قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لطالب الفرؽ المختمفة، و مف 

مقى المحاضرات تمكنو مف تالجامعة، المنصات مف خالؿ كود يحصؿ عميو مف 
 .وذلؾ حفاظًا عمى استمرارية العممية التعميمية ،الخاصة بالمقررات المختمفة

 مباشرة محاضراتو يمقي أف ألعضاء ىيئة التدريس التفاعمية الفصوؿ تسمحكما 
بالمكاف. حيث قامت  التقيد دوف العالـ أنحاء جميع في الطالب مف اآلالؼ عمى

جامعاتنا بإلقاء المحاضرات االفتراضية وتمكيف الطالب مف متابعة المحاضرات في 
إلى تطبيؽ  بيوتيـ عف طريؽ االنترنت، ومف ىذا المنطمؽ تسعى ىذه الدراسة

في تدريس المقررات االعالمية لدي طالب االعالـ التربوي  ُبعدعف  استراتيجية التعميـ
باعتبارىا أحد الجامعات المصرية التى تطبؽ ىذه  بكمية التربية النوعية بجامعة المنيا
 االستراتيجية في العممية التعميمية.

ولـ تكف كميات ومعاىد وأقساـ اإلعالـ بالجامعات المصرية بعيدة عف ذلؾ 
مقررات التـ تدريس العديد مف سعت جميعيا لمواكبة التطور، حيث التطور فقد 

  ية بيا عف طريؽ تمؾ المنصات.اإلعالم
 -الدراسات السابقة :

سعى الباحث إلي استقراء التراث العممي اإلعالمي المرتبط بموضوع دراستو، 
 لينطمؽ مف أخر ما أمكنة التوصؿ إلية مف دراسات، ولالستفادة مف ىذه الدراسات

ولقد قاـ الباحث بعرض  ،ومناىجيا وأدواتيا وطرؽ اختيار عيناتيا في موضوع الدراسة
عمى النحو  ، وتـ ترتيب الدراسات مف االحدث إلى االقدـمجمؿ الدراسات السابقة

 التالي: 
 درجة بعنوان: (0202) (2)الخطيب عبداهلل ابن السعود، ابراىيم محمد خالد دراسة :  -1

 المناىج بقسمي التدريس ىيئة أعضاء لدى التعميمي الاالتص ميارات ممارسة
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 Covid) كورونا جائحة ظل فى فيصل الممك جامعة الفنية والتربية التدريس وطرق

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بقسمي    ، 19)
ا ارت االتصاؿ المناىج وطرؽ التدريس، والتربية الفنية بجامعة الممؾ فيصؿ لمي

( وتكونت عينة الدراسة مف جميع 11-التعميمي المفظي في ظؿ جائحة كورونا  )كوفيد
عضو ىيئة التدريس،  (32أعضاء ىيئة التدريس الذكور بالقسميف البالغ عددىـ )

،واستخدمت الدراسة مقياس ممارسة  2020-2011لمفصؿ األوؿ مف العاـ الجامعي 
االتصاؿ المفظي، وىي عبارة عف استبانة مف تصميـ  أعضاء ىيئة التدريس لميارات

: أف المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أظيرت الدراسة النتائج اآلتيةالباحثيف، وقد 
أعضاء ىيئة التدريس بقسمي المناىج وطرؽ التدريس، والتربية الفنية بجامعة الممؾ 

(عمى محوري  11-كوفيد)فيصؿ لميا ارت االتصاؿ المفظي في ظؿ جائحة كورونا (
الدراسة ، التحدث وطرح األسئمة، والكتابة كانت مرتفعة، وعدـ وجود فروؽ ذات دالة 

االتصاؿ  مياراتفي متوسط درجة ممارسة   α= 05.0إحصائية عند مستوى الدالة 
المفظي تعزى لمتغير القسـ سواء في مجاؿ ميارات التحدث وطرح األسئمة، أو ميارات 

 ككؿ. الكتابة، أو المقياس 

( بعنوان: 0202)(3)عمية احمد يحي الشمرانى، وموسى مجدوع موسى العريانى دراسة -2
منظومة التعميم الموحدة (  -فاعمية استخدام منصات التعميم عن ُبعد )بوابة المستقبل

وخفض مستوى قمق االختبار لدى طالب وطالبات  المعرفيفى تنمية التحصيل 
اسة الى الكشؼ عف فاعمية استخداـ منصات ىدفت الدر  ،المرحمة المتوسطة بجدة

تنمية التحصيؿ  فيمنظومة التعميـ الموحدة (  -التعميـ عف ُبعد )بوابة المستقبؿ
المعرفي وخفض مستوى قمؽ االختبار لدى طالب وطالبات المرحمة المتوسطة بجدة  

،وتكونت العموـ والدراسات االجتماعية واستخدـ البحث المنيج شبة التجريبي  مادتيفى 
( طالب وطالبة بالصؼ الثالث المتوسط بجدة ، وتـ االعتماد 234عينة الدراسة مف)

،ومقياس قمؽ االختبار وتوصمت الدراسة الى  المعرفيعمى اداتيف اختبار التحصيؿ 
 متوسطي( بيف 4045النتائج التالية وجود فروؽ دالو إحصائية عند مستوى داللو )

 في المعرفيالختبار التحصيؿ  والبعدى القبميلتطبيؽ ا فيدرجات الطالب والطالبات 
، وكذلؾ يوجد فروؽ دالو البعدىالعموـ والدراسات االجتماعية لصالح التطبيؽ  مادتي
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 القبميالتطبيؽ  فيدرجات الطالب  متوسطي( بيف 4045إحصائية عند مستوى داللو )
الدراسة بضرورة واوصت القبمي، لمقياس قمؽ االختبار لصالح التطبيؽ  والُبعدي

تنمية المعارؼ والميارات االدائية المختمفة لدى  فياستخداـ منصات التعمـ عف ُبعد 
  .طالب المرحمة المتوسطة

Zhang, Y., & Lin, C. H. (2020 )دراسة  -3
رضا الطالب والطالبات  :بعنوان (4)

ىدفت ىذه  ،شبكة االنترنتالثانوية حول التعمم االفتراضي ،والتعمم عبر في المرحمة 
الدراسة التعرؼ عمى مستوى رضا الطالب والطالبات في المرحمة الثانوية حوؿ التعمـ 
االفتراضي ،والتعمـ عبر االنترنت، وتـ استخداـ المنيج الوصفي، واستخدـ المنيج 

( معمـ وذلؾ مف مدرسة 05( طالب وطالبة )226الوصفي وتكونت عينة الدراسة مف )
ط مف الواليات المتحدة االمريكية ، وتـ استخداـ اداة افتراضية في الغرب االوس

وجود اتجاىات ايجابية حوؿ : االستبياف وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج منيا
ذلؾ  التعميـ االفتراضي والتعميـ عبر االنترنت ، وتـ التفاعؿ مع محتوى التعميـ ويؤكد

  األسموب.اسموب الرضا عف ىذا 

بعنوان فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل ( 2424)(5)دمدراسة سحر سالم أبو شخي -4
انتشار فيروس كورونا من وجية نظر المدرسين في جامعة فمسطين التقنية 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية التعميـ اإللكتروني في ظؿ انتشار ، )خضوري(
 فيروس كورونا مف وجية نظر المدرسيف في جامعة خضوري، واستخدمت الدراسة

( عضو ىيئة تدريس في 54المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف )
كورونا مف خالؿ نظاـ  فيروسجامعة خضوري ممف قاموا بالتدريس خالؿ فترة انتشار 

وتوصمت الدراسة الى مجموعة داة االستبياف. أالتعميـ اإللكتروني، واستخدـ الباحث 
مية التعميـ اإللكتروني في ظؿ انتشار فيروس كورونا تقييـ عينة الدراسة لفاعنتائج منيا 

مف وجية نظرىـ كاف متوسطًا، وجاء تقييميـ لمجاؿ استمرارية التعميـ اإللكتروني 
ومجاؿ معيقات استخداـ التعميـ اإللكتروني ومجاؿ تفاعؿ أعضاء ىيئة التدريس مع 

اإللكتروني متوسطًا، التعميـ اإللكتروني، ومجاؿ تفاعؿ الطمبة في استخداـ التعميـ 
وأوصى الباحثوف بعقد دورات تدريبية في مجاؿ التعميـ اإللكتروني لكؿ مف المدرسيف 
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التي تحوؿ دوف االستفادة مف نظاـ  المعوقاتوالطمبة والمساعدة في التخمص مف كافة 
 .التعميـ اإللكتروني المتبع

 في والتربويين يمييناألكاد بعنوان تصورات (6)(0202).صالح تياني دراسة العنزي، -5
 عن الناجمة الدراسة تعطل مشكمة لمواجية االفتراضي التعميم حول الكويت دولة

 دولة في والتربوييف األكاديمييف تصورات عمى التعرؼ الدراسة ىدفتكورونا،  فيروس
 فيروس عف الناجمة الدراسة تعطؿ مشكمة لمواجية االفتراضي التعميـ حوؿ الكويت
 عينة وتكونت. الوصفي المنيج استخداـ وتـ. ذلؾ في الدراسة غيراتمت وأثر كورونا،
 العامة والييئة الكويت جامعة في العامميف مف وتربوي أكاديمي( 568) مف الدراسة
 لدييـ الدراسة عينة مف%( 7809) أف النتائج وأظيرت. التربية ووزارة التطبيقي لمتعميـ
 وأف قبؿ، مف استخدموه قد%( 3502) وأف االفتراضي، التعميـ عف سابقة معارؼ

 وأف اإللكتروني، والتعميـ االفتراضي التعميـ بيف فرقاً  ىناؾ بأف معارؼ لدييـ%( 7404)
 معارؼ لدييـ%( 5305) وأف االفتراضية، المختبرات عف معمومات لدييـ%( 4307)

 تقنية استخداـ ضرورة الدراسة عينة مف%( 8509) ويرى االفتراضية، المكتبة حوؿ
 دالة فروؽ وجود النتائج أظيرت كما. كورونا فيروس تفشي ظؿ في االفتراضي التعميـ

 لمتغيرات تعزى االفتراضي التعميـ حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات بيف إحصائياً 
 الدراسة.

فاعمية التعمم عن ُبعد مقارنا  ( بعنوان0202)(7)وآخرون خالد عودة محمددراسة  -6
التعميم المباشر في تحصيل طمبة الصف األول ثانوي في مادة المغة العربية في ب

سعت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية التعمـ عف ُبعد مقارنا بالتعميـ ، األردن
المباشر في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ ثانوي في مادة المغة العربية في االردف، 

( طالبا مف مدرسة جبو الثانوية 35ة مف )عينة مكون ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار
ـ، مف خالؿ مقارنة تحصيميـ في مادة المغة في 2424الدراسي   لمبنيف لمعاـ

الفصميف األوؿ والثاني في )النحو والصرؼ، البالغة والنقد، قضايا، أدبية(، وُبعد إجراء 
المباشر مقارنا األساليب اإلحصائية بالبيانات أشارت النتائج إلى توفؽ طريقة التعميـ 

بالتعمـ عف ُبعد في تحصيؿ أفراد عينة الدراسة. وفي ضوء تمؾ النتائج أوصى الباحث 
بضرورة تبني استخداـ طريقة التعمـ المتمازج مف خالؿ الدمج بيف الطريقة التقميدية 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF';search();
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واإللكترونية في تدريس مبحث المغة العربية وضرورة إعادة تصميـ المحتوى التعميمي 
 ومبدأ التعمـ عف ُبعد. بما ينسجـ

"اعتماد طمبة الجامعات عمى وسائل بعنوان  ، (0202)(8) حسام فايز عبد الحي دراسة  -3
وعالقتو  (25كوفيد )اإلعالم الجديد في استقاء المعمومات واألخبار عن جائحة كورونا 

مبة ىدؼ البحث الحالي إلى قياس العالقة ما بيف اعتماد ط ،باالندماج األكاديمي لدييم"
الجامعات عمى وسائؿ اإلعالـ الجديد في استقاء المعمومات واألخبار عف جائحة كورونا 
واندماجيـ األكاديمي، وىي دراسة وصفية جرى تطبيقيا باستخداـ منيج المسح عمى عينة 

( طالب وطالبة، 454عشوائية مف طمبة الجامعات الحكومية والخاصة واألزىرية قواميا )
% مف عينة البحث تابعوا جائحة كورونا عبر وسائؿ 9903: أف نسبة ىوتوصمت الدراسة إل

اإلعالـ الجديد، وجاءت مواقع التواصؿ االجتماعي في مقدمة الوسائؿ التي استقوا منيا 
معموماتيـ عنيا، كما ثبت وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائًيا بيف اعتماد طمبة 

ي استقاء المعمومات واألخبار عف جائحة كورونا الجامعات عمى وسائؿ اإلعالـ الجديد ف
( واالندماج األكاديمي لدييـ، كما ثبت وجود فروؽ دالة إحصائًيا في درجة متابعة 09)كوفيد 

جائحة كورونا عبر وسائؿ اإلعالـ الجديد لصالح الذكور، ولصالح طمبة الكميات النظرية 
نيـ في االندماج األكاديمي، وفي والجامعات الحكومية، في حيف لـ يثبت وجود فروؽ بي

المجمؿ كاف مستوى االندماج األكاديمي لطمبة الجامعات في ظؿ جائحة كورونا منخفض 
  .وفًقا لنتائج البحث

بعنوان تصور طمبة المرحمة الثانوية في  (9)(0202دراسة محمد أحمد مقدادى ) -8
ازمة كورونا الحكومية في االردن الستخدام التعميم عن ُبعد في ظل  المدارس

 الثانوية المرحمة طمبة تصورات عف الكشؼ إلى الحالية الدراسة ، ىدفتومستجداتيا
 كورونا أزمة ظؿ ُبعد في عف التعميـ األردف الستخداـ في الحكومية المدارس في

 عف الثانوية المرحمة طمبة ارت تصو في الفروؽ داللة إلى والتعرؼ،  ومستجداتيا
 الفصؿ في الدراسة تطبيؽ تـ،  الجنس لمتغير وفقا في األردف دُبع عف التعميـ استخداـ
 مجتمع تكوف ، المسحي الوصفي المنيج استخداـ تـ وقد ـ، 2424 الثاني الدراسي
 وتكونت اربد، قصبة لواء في الحكومية المدارس في الثانوية المرحمة طمبة مف الدراسة
 كما) (89الذكور) مف العينة رادأف عدد وبمغ.  طالب وطالبة (067) مف الدراسة عينة
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 إلى وخمصت الدراسة،  البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارىـ تـ (78) اإلناث عدد بمغ
 ( حيث3064-4078) بيف ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات أف : اآلتية النتائج
 في"  لدي التعميـ في اثراء ُبعد عف التعميـ يعمؿ" عمى تنص والتي  الفقرة جاءت
 ساعد"  ونصيا (09الفقرة ) جاءت بينما.(4078) بمغ حسابي وبمتوسط األولى، المرتبة

 بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة"  الطالبية المشكالت مف عمى العديد القضاء في
 في ُبعد عف التعميـ الستخداـ نتائج  الدراسة أف ىناؾ اثر ايجابيا ( أظيرت3064)

في مدارس تربية  اربد، وبدرجة كبيرة جدا ، كما اظيرت  المستجدة كورنا ازمة ضوء
النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تقدير افراد العينة عمى متوسطات 

 االداء ككؿ وفقا لمتغير الجنس ) الذكور واالناث(.
 في والتربويين األكاديميين تصورات بعنوان (0202)(10).صالح العنزي تياني دراسة -9

 عن الناجمة الدراسة تعطل مشكمة لمواجية االفتراضي التعميم حول يتالكو  دولة
 دولة في والتربوييف األكاديمييف تصورات عمى التعرؼ الدراسة ، ىدفتكورونا فيروس
 فيروس عف الناجمة الدراسة تعطؿ مشكمة لمواجية االفتراضي التعميـ حوؿ الكويت
 عينة وتكونت. الوصفي المنيج خداـاست وتـ. ذلؾ في الدراسة متغيرات وأثر كورونا،
 العامة والييئة الكويت جامعة في العامميف مف وتربوي أكاديمي( 568) مف الدراسة
 لدييـ الدراسة عينة مف%( 7809) أف النتائج وأظيرت. التربية ووزارة التطبيقي لمتعميـ
 فوأ قبؿ، مف استخدموه قد%( 3502) وأف االفتراضي، التعميـ عف سابقة معارؼ

 وأف اإللكتروني، والتعميـ االفتراضي التعميـ بيف فرقاً  ىناؾ بأف معارؼ لدييـ%( 7404)
 معارؼ لدييـ%( 5305) وأف االفتراضية، المختبرات عف معمومات لدييـ%( 4307)

 تقنية استخداـ ضرورة الدراسة عينة مف%( 8509) ويرى االفتراضية، المكتبة حوؿ
 دالة فروؽ وجود النتائج أظيرت كما. كورونا فيروس تفشي ظؿ في االفتراضي التعميـ

 لمتغيرات تعزى االفتراضي التعميـ حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات بيف إحصائياً 
 .الدراسة

 أعضاء لدى الخبيرة السموكية الميارات بعنوان : (11) (0223زياد بركات) دراسة  -04
 لمكفايات ممارستيم توىمس في وأثرىا المفتوحة القدس جامعة في التدريس ىيئة

 السموكية الميارات مستوى معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفتُبعد،  عن لتعميم الالزمة
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 تأثير ومعرفة المفتوحة، القدس جامعة في التدريس ىيئة أعضاء مف عينة لدى الخبيرة
 مستوى في الفروؽ عف والكشؼ ُبعد، عف لمتعميـ الالزمة لمكفايات ممارستيـ في ذلؾ

 روميسزويسكي مقياس طبؽ. المتغيرات بعض ضوء في الخبيرة السموكية اتالميار 
 ىيئة ( عضو097) قواميا عينة عمى الخبير غير والسموؾ الخبير السموؾ لقياس
 السموكية الميارات مستوى أف النتائج وأظيرت. المفتوحة القدس جامعة مف تدريس
 أعضاء لدى شيوعا األكثر خمسال الخبيرة الميارات وأف مرتفع، بمستوى كاف الخبيرة
 استجابات مالحظة: اآلتي الترتيب عمى كانت المفتوحة القدس جامعة في التدريس ىيئة

 واستبصار االستطالع، وحب الدارسيف، عف تصدر التي اإلشارات ومالحظة الدارسيف،
 الميارات تمثمت بينما. المختمفة المثيرات وتمييز الموقؼ، عناصر بيف العالقات

 الحياة في الفشؿ مصادر عزو: في الترتيب عمى شيوعا األقؿ الخبيرة الخمس وكيةالسم
 العمؿ، في ضاغطة مواقؼ مواجية عند والراحة باألمف والشعور خارجية، عوامؿ إلى

 الخبرات وتخزيف باسترخاء، العمؿ وممارسة ما، بميمة المرتبطة البدائؿ واستحضار
 درجات متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود النتائج وبينت. بفعالية واسترجاعيا

 مستوى في فروؽ وجود ُبعد وعدـ عف لمتعميـ الالزمة الكفايات ممارسة في األفراد
 .الخبرة وسنوات لمجنس تبعا الخبيرة السموكية الميارة

نمط التعمم اإللكتروني عن ُبعد بعنوان :  (12)(Naumova et al., 2017)دراسة   -00
 طرؽ التعمـ اإللكتروني التربويةىدفت إلى الوقوؼ عمى مدى فعالية   لمطالب ذوي اإلعاقة

يزات التدريب ، لمعرفة ملمطالب ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة كانت ؽ التقميديةوالطر 
، ، وسموؾ التأقمـ لمجموعة طالبفي ىذا النمط التعميمي والتعميـ، باإلضافة إلى مدى االنتباه

مبحوث،  00وىي دراسة تجريبية جرى تطبيقيا عمى عينة مف الطالب ذوي اإلعاقة عددىـ 
أف تطبيؽ أساليب التدريب النشطة في العممية التعميمية يزيد مف : إلىتوصمت الدراسة 

ويحسف العالقات  ، ويقوي مف قدرة الطالب عمى ممارسة األنشطة االجتماعيةالتعميـ
 .الشخصية

 المعممين تدريب برامج بعنوان تطوير( 2407) (13)قميل العنزي بن خمف دراسة -02
 العربية المممكة في التعميم بوزارة تعاثواالب التربوي التدريب مراكز في ُبعد عن

 في ُبعد عف المعمميف تدريب برامج تطوير الدراسة ىدفت مقترح،  تصور:  السعودية
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 خالؿ مف السعودية، العربية المممكة في التعميـ بوزارة واالبتعاث التربوي التدريب مراكز
 استجابات بيف ةإحصائي داللة ذوات فروؽ ىناؾ ىؿ: مقترح تدريبي لبرنامج تصّور
 التربوي التدريب مراكز في ُبعد عف المعمميف تدريب برامج واقع حوؿ الدراسة عينة

 نوع: )المتغيرات الختالؼ ُتعزى السعودية العربية المممكة في التعميـ بوزارة واالبتعاث
 استخدـ ولقد(. العمؿ مجاؿ التخصص، الدراسي، المؤىؿ المنطقة، الجنس، العينة،
 المتدربيف شجعت التدريبية البرامج أفّ  إلى الدراسة وتوصمت. الوصفي منيجال الباحث
 مف عدد النتائج وأظيرت. فييا التدريبية األساليب تنوعت كما والمناقشة، الحوار عمى

 انعداـ إلى باإلضافة ُبعد، عف المعمميف تدريب أىداؼ تحقيؽ تعوؽ التي التحديات
 وآراء لمقترحات التدريبية البرامج وتجاىؿ. لممتدّربيف ةالراجع والتغذية التشجيعية الحوافز

 عف التدريب بجدوى المتدربيف اقتناع عدـ مع التدريبي، البرنامج نياية في المتدربيف
 أثر بقياس االلتزاـ وعدـ الجودة، معايير إلى االفتقاد النتائج أظيرت وكذلؾ. ُبعد

 المقترح، التصور تنفيذ: أىميا التوصيات، مف عدد إلى الباحث خمص وقد. التدريب
 السعودية، العربية المممكة في ُبعد عف المعمميف لتدريب خاص مركز وتكويف

قرار المحمية، التجربة في وتوظيفيا العالمية التجارب مميزات واستجالب  الرخصة وا 
 .العممية الدراسات مف عدد بإجراء أوصى كما. لممعمميف المينية

ميارات تكنولوجيا المعمومات  بعنوان: (14) (Yalman et al., 2016)دراسة  -03
تعميميم الالىوتي  واالتصاالت لمطالب باستخدام نظام إدارة التعميم عن ُبعد إلكمال

التعرؼ عمى أبرز الميارات المعرفية والمعموماتية التي الدراسة الحالية إلى  ىدفت، الجامعي
اكتسبيا طالب الجامعة الذيف يدرسوف عف طريؽ التعمـ عف ُبعد، وطبقت الدراسة عمى عينة 

االستبياف ( طالب وطالبة مف طالب جامعة دجمة في تركيا، واستخدمت الدراسة 380قواميا )
وجود فروؽ بيف طمبة الجامعة فيما يتعمؽ بامتالكيـ  :وتوصمت الدراسة إلىلجمع البيانات، 

لميارات تكنولوجيا المعمومات وفؽ متغير النوع لصالح الذكور، فيما لـ يثبت وجود فروؽ 
أثبتت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف عينة البحث فيما  وفؽ متغير المستوى االقتصادي. 

ؽ بتفضيميـ ألسموب التعمـ )تعمـ تقميدي وجًيا لوجو، أو عف ُبعد، المختمط(، كما أف يتعم
 الطالب لـ يبدو ميميـ وتفضيميـ لنمط محدد عف بقية األنماط.
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 تقييم برامج التعميم عن ُبعد: بعنوان (15)(Tonbuloglu & Gürol, 2016)دراسة  -04
، ىو تقييـ جودة التعميـ المقدـ في التعميـ عف ُبعدالغرض منو   في الجامعات الماليزية
جامعات مف بيف الجامعات التي تتمتع بخبرة تعميمية ال تقؿ عف  5تكونت عينة الدراسة مف 

لبكالوريوس أو برامج درجة درجة ال سنوات ، والتي قدمت مشارًكا واحًدا عمى األقؿ ثالث
،  وطبقت الدراسة األنظمة الماجستير عبر اإلنترنت والتي لدييا إدارة تعميمية متنوعة

المقننة، وتوصمت الدراسة ـ جمع البيانات مف خالؿ المقابالت وت كرة الثمج، ةاستخداـ عينب
عميمية لو في إلى عدـ مالئمة نمط التعميـ عف ُبعد لكافة التخصصات وضعؼ المخرجات الت

  -كثير مف األحياف.
  األنشطة استخدام أثربعنوان: (2403)(16)العمري بمييش محمد عائشة دراسة -21

 طالبات لدى التحصيل عمى ُبعد عن التعميم في المتعددة بالوسائط المدعمة التفاعمية
 التفاعمية االنشطة استخداـ أثر تبياف الدراسة ىذه ىدفتطيبة،  بجامعة التربية كمية

 التربية كمية طالبات لدى التحصيؿ عمى ُبعد عف التعميـ في المتعددة بالوسائط المدعمة
 لمتغير صورة لرسـ الدراسة ىذه سعت وقد. السعودية العربية المممكة في طيبة بجامعة
 األنشطة باستخداـ التدريس طريقة ضوء في التعميمية المخرجات عمى يطرأ الذي

 بوضوح الصورة ىذه ولرسـ. الدراسي التحصيؿ في المتعددة بالوسائط المدعمة التفاعمية
 التقميدية بالطريقة التدريس طريقة: عمى معتمدة التجريب إلى الدراسة ىذه تتّجو

 ضابطة: مجموعتيف إلى مقسّمة عشوائية عينة اختيار تـّ . ُبعد عف بالتعميـ والتدريس
 استخداـ أف عمى الدراسة أكدت وقد. طالبة 24 وتجريبية طالبة، 24 أفرادىا وعدد
 أساليب تنوع خالؿ مف الطالب فاعمية إثارة في تعميميا مفيد المتعددة الوسائط تقنيات
  التعمـ

 جامعات في ُبعد عن التعميم تطوير بعنوان " (2400)(17)العطاس صالح طالب دراسة -06
دراسة ىدفت ال"،  المعاصرة العالمية االتجاىات ضوء في السعودية  العربية المممكة

بعاد أومفيوـ و ، تطوير التعميـ عف ُبعد في جامعات السعودية عمى اسسإلى التعرؼ 
التعمـ عف ُبعد والتعرؼ عمى االتجاىات العالمية الحديثة  في مجاؿ التعمـ عف ُبعد 
ومدي االستفادة مف ىذه االتجاىات وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وقد توصمت 

جاءت نشأة التعميـ الجامعي عف ُبعد في المممكة  :أىميانتائج عدة  إلى الدراسة
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وصت الدراسة أعف الدوؿ المتقدمة و  متأخراً  وأىدافوالسعودية وبعض جوانب فمسفتو 
يتفؽ وثقافة المجتمع  واضحاً  ىداؼ التعميـ الجامعي عف ُبعد تحديداً أبتحديد فمسفات و 

   .السعودي
 مدى فاعمية نظامي جسور وان "بعن (2404)(18) دراسة فيحان دليم بن رازن -07

وتدارس في عمميات التعميم عن ُبعد بالجامعات السعودية من وجية نظر أعضاء 
الدراسة التعرؼ عمى فاعمية نظامي جسور وتدارس في  رصدتىيئة التدريس، 

عمميات التعميـ عف ُبعد بالجامعات السعودية وذلؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة 
 مجموعة نتائجاالستبياف  كأداة لمبحث وتوصمت الدراسة الى  التدريس واستخدـ الباحث

أىميا ضعؼ الدعـ الفني لمنظاميف، وكذلؾ وضع التدريب والتحفيز لرفع كفاءة وفاعمية 
نظامي جسور وتدارس في عمميات التعميـ عف ُبعد مف وجية نظر أعضاء ىيئة 

ستفادة مف تجارب التدريس وقامت الدراسة بوضع مجموعة مف التوصيات منيا  اال
دارة وتطبيؽ التعميـ اإللكتروني، كذلؾ  الجامعات األخرى عالميًا ومحميًا في تخطيط وا 
وجود مصادر تعمـ مختمفة وطالبت ايضا إجراء دراسات لتحديد المشكالت والمعوقات 
التي تواجو استخداـ التعميـ اإللكتروني وتقديـ الحموؿ المختمفة والمناسبة لحؿ جميع 

 .تالمشكال
( بعنوان مدى التفاعل لدى طالبات عمادة 0222) (19)حصة عبدالعزيز العيد دراسة  -08

التعميم عن ُبعد في برنامج االنتساب المطور بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 عمادة طالبات نظر وجيات استطالع إلى الدراسة ىدفت، اإلسالمية من وجية نظرىن

 محمد اإلماـ بجامعة المطور االنتساب نامجبر  في تفاعميف مدى حوؿ ُبعد عف التعميـ
 ُبعد عف التعميـ عمادة طالبات بعض مف الدراسة عينة وتكونت ، اإلسالمية سعود بف

 وقامت طالبة( 544) عددىف بمغ حيث اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ بجامعة
 العينة أفراد مف%( 6805) النتائج أىم ومن ،االستبياف الدراسة أداة بإعداد الباحثة
 أف أيضاً  النتائج وبينت سنتيف، مف أكثر واإلنترنت اآللي الحاسب استخداـ في خبرتيف

 غرؼ االفتراضية، الفصوؿ)  المتزامف التفاعؿ أثناء يشاركف العينة أفراد مف%( 5603)
 غير اإللكتروني التعميـ أدوات تستخدمف العينة أفراد مف%( 7407) وأف(  المحادثة
 وأف المقرر، أستاذ مع لمتفاعؿ( النقاش منتديات اإللكتروني، البريد) مثؿ المتزامف
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 نظاـ في(  المناقشة منتدى)  طريؽ عف بينيف فيما تتحاورف العينة أفراد مف%( 7903)
 العينة أفراد مف%( 94) وأف ، الدراسية المقررات موضوعات حوؿ اإللكتروني التعميـ
 التي الميمة األدوات مف اإلماـ معةجا وطالبات طالب ممتقى منتدى أف يعتبرف

 بعضيف مع يتعاوف العينة أفراد مف%( 86) وأف ، بينيف فيما التفاعؿ في يستخدمنيا
 مف تعاوني بشكؿ المطموبة األىداؼ لتحقيؽ تواجييف التي المشكالت حؿ في البعض
 يسيؿ تدارس نظاـ أف يعتبرف العينة أفراد مف%( 93) وأف ، اإلنترنت أدوات خالؿ
 وقت. أي في اإللكترونية المقررات عمى الحصوؿ الطالبات عمى

في المرحمة ُبعدبعنوان "نظام التعميم عن ( 0225) (20)دراسة عادل عايض المغذو  -09
ىدفت الدراسة الى تقديـ مقترح لبرنامج يمكف عف طريقة  ،برنامج مقترح" –الثانوية   

نوية ، وقد لجأ الباحث إلى المنيج وذلؾ في المرحمة الثا ُبعدتطبيؽ نظاـ التعميـ عف 
الوصفي التحميمي وشبة التجريبي  واستخدـ أداة االستبياف وتوصمت الدراسة الى عدة 

عمى نقؿ المعرفة الى الدارس أينما وجد، لدي  ُبعدعف  : تبنى فمسفة التعميـ نتائج أىميا
لدى  ُبعديـ عف الطالب االستعداد النفسي لمتعامؿ مع المعمومات، اىـ ما يعيؽ التعم

طالب المرحمة الثانوية محدودية القدرة عمى انشاء شبكات واسعة النطاؽ، ضرورة اقامة 
   مراكز متخصصة لتطوير المناىج وتحويميا الكترونيا.

امكانية استخدام التعميم عن ُبعد في  (21)دراسة خميل ابراىيم السعادات بعنوان   -24
لمجتمع بجامعة الممك فيصل باإلحساء دارسو برامج كمية الدراسات التطبيقية وخدمة ا

ىدفت الدراسة الي استطالع اراء عينو ، استطالعيو كمية التربية جامعة الممك فيصل
مف طالب وطالبات كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الممؾ فيصؿ 

ت عينة باإلحساء نحو امكانية استخداـ التحكـ عف ُبعد في برامج التعمـ وقد تكون
دارس بكمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع واستخدـ الباحث ( 045)الدراسة مف 

ف استخداـ التعميـ عف أ ىمياأوتوصمت الدراسة الي مجموعة النتائج اداة االستبياف 
ُبعد في برامج الكمية يؤدي الي تنمية ميارات استخداـ الحاسوب والحصوؿ عمي 

نو يوفر أماتية وانو سيجعؿ برامج الكمية تتصؼ بالمرونة و معمومات مف الشبكات المعمو 
وقت وجيد المعمميف كما اشارت النتائج الدراسة ضرورة وجود الوسائؿ التعميمية 

 .وتقنيات التعمـ الحديث
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ىدفت الدراسة إلى تقديم  Anna Sun and Xiufang (22) (0224) -دراسة   -20
، حتى يتمكنوا دورات عبر االنترنت اقتراحات عممية ألولئك الذين يخططون لتطوير 

( منشورًا عف 47مف اتخاذ قرارات مستنيرة في عممية التدريس، واستعرضت الدراسة )
مع التركيز بشكؿ أساسي عمى كيفية ، 2448التدريس والتعميـ عبر االنترنت منذ عاـ 

عمى  تطبيؽ النظريات والممارسات والتقييمات عمى بيئة التعمـ عبر اإلنترنت.. بناءً 
محتوى الدورة ، النتائج ، أشار المؤلفوف إلى أف التعميـ الفعاؿ عبر اإلنترنت يعتمد عمى

المصمـ جيًدا، والتفاعؿ المحفز بيف المعمـ والمتعمميف ، والمدرسيف الُمجيزيف جيًدا 
التقدـ السريع ، و خمؽ اإلحساس بمجتمع التعمـ عبر اإلنترنت، و والمدعوميف بالكامؿ

. مف خالؿ القياـ بذلؾ ، مف المأموؿ أف يحفز ىذا النقاش المستمر حوؿ لمتكنولوجيا
االستراتيجيات الفعالة التي يمكف أف تعزز نجاح الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس في 
االنتقاؿ إلى التدريس عبر اإلنترنت. في ظؿ االقتراحات الحالية حوؿ تكمفة وجودة 

 .لدراسة في تحسيف التعميـ العالييمكف أف تساعد ىذه او التعميـ العالي ، 
 :عام عمى الدراسات السابقةالتعميق ال

 األطرالحالية مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى بعض  الدراسةستفادت ا
الدراسػات التػي سػبؽ  ارتكػزتو  .العممية التي تناولتيا تمؾ الدراسات واألدوات النظرية

 ُبعداإلعالمي الستراتيجية التعميـ عف التناوؿ  عمى عرضػيا مػف حيػث الموضػوع
 ُبعدباعتبارىا ىي االبرز في الفترة االخيرة، وركز بعضيا عمى منصات التعميـ عف 

وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ  (2424مثؿ دراسة عمية أحمد وموسى مجدوع )
مة لدي الطالب، ومنيا تناوؿ التعميـ االفتراضي لمواجية مشك ُبعدمنصات التعميـ عف 

(، ومف الدراسات مف 2424تعطيؿ الدراسة فى ظؿ جائحة كورونا مثؿ دراسة العنزى )
مثؿ دراسة عايض  ُبعدقدـ مقترح لبرنامج يمكف عف طريقة تطبيؽ نظاـ التعميـ عف 

مقارنتا بيف التعميـ المباشر في  ُبعد(، ومنو مف تناوؿ فاعمية التعميـ عف 2449)
، كما نالحظ عمى (2424ثؿ دراسة خالد عودة )التحصيؿ الدراسي لبعض المواد م

الدراسات السابقة، تركيز معظميا مف حيث األىداؼ عمى فاعمية المنصات التعميمية ، 
ومنيا مف تطرؽ إلى تصور االكاديمييف حوؿ التعميـ االفتراضي ، وىدؼ البعض إلى 

كتروني في ظؿ ، كما ىدؼ البعض إلى فاعمية التعميـ اإللُبعداسس تطوير التعميـ عف 
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أنتشار فيروس كورونا ، كما سعى البعض الى تقيـ جودة التعميـ المقدـ في التعميـ عف 
كما ركزت بعض الدراسات عمى اثر استخداـ االنشطة التفاعمية المدعمة بالوسائط  ُبعد

المقررات اإلعالمية بفيـ  السابقة ربطلػـُ تشػر أي مػف الدراسػات ، و ُبعدفي التعميـ عف 
ممػا يؤكػد ، ذكر المعمومات لدي الطالب في ظؿ  الظروؼ الحالية وجائحة كوروناوت

في تدريس المقررات  ُبعدتطبيؽ استراتيجية التعميـ عف  عمى أىمية إجراء البحث الحالي
 اإلعالمية وعالقتو بفيـ وتذكر المعمومات لدي الطالب.

 
  :مشكمة الدراسة

مف انتشار فيروس كورونا المستجد مما  يعانى العالـ بأكممو في الوقت الراىف
وذلؾ الستمرار العممية  ُبعداضطرت المؤسسات التعميمية الى التحوؿ لمتعمـ عف 

 التعميمية ، واستخداـ شبكة االنترنت وقد وضعت الجامعات خطة لتطبيؽ نمط التعمـ
 عالـ التربوي بجامعةويعتبر طالب قسـ اإلـ، 2424/2420عف ُبعد لمعاـ الجامعي 

وقد اثبتت فكرة تطبيؽ التعميـ  ُبعداستراتيجية التعمـ عف  طبقتاالقساـ التي  حدأالمنيا 
قرىا المجمس االعمى لمجامعات بتاريخ أبالجامعات المصرية والتي  ُبعدعف 

وذلؾ استجابة لتحقيؽ جودة التعميـ في ظؿ االعداد المتزايدة لمممتحقيف ـ 20/7/2424
جائحة كورونا مف ضرورة التباعد االجتماعي، وييدؼ  بالجامعات، وكذلؾ ما فرضتو

ة التحتية إلى تقميؿ الكثافة الطالبية وتحقيؽ االستفادة مف البيئ ُبعدالتعميـ عف 
 :فيعمى فإف مشػكمة الدراسػة تػتمخص  وقياسًا عمى ما سبؽالتكنولوجية بالجامعة، 

 بفيم وعالقتو عالميةاإل المقررات تدريس في ُبعد عن التعميم استراتيجية تطبيق
 الطالب. لدي المعمومات وتذكر

 
 االطار النظري والمعرفي لمبحث:

 : Distance Training ُبعد من مفيوم التعمـيم
دى تطور الوسائؿ التكنولوجية الى تحديث استخداـ وسائؿ االتصاؿ أ لقد  

بأف ىذه وشبكات  االنترنت حيث أثرت جوىريا عمى الحياة المعاصرة ، ويمكف القوؿ 
، االدوات والوسائؿ التكنولوجية قد اثرت فى التربية والتعميـ بصفة عامة اثراء وتطويراً 
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تعريفات التعميـ  ، واختمفت(23) ُبعدوكاف مف نتائج ذلؾ االثراء ظيور نظـ التعميـ عف 
نمط  بتعريؼ عمى أنو، (24) سارة العرينيكؿ مف  قامتمف عالـ ألخر ، حيث  ُبعدعف 

 ، يسي يعتمد عمى التعمـ الذاتي مدعمو بالتكنولوجيا الحديثة ىدفو االتقافواسموب تدر 
ويعمؿ عمى نقؿ المادة التعميمية بيف المعمـ وطالبو وبيف الطالب مع بعضيـ البعض 

 .متخطيًا العوائؽ المكانية والزمانية
نو " ذلؾ النوع مف التعميـ الذي يقدـ فرص أب فيعرفو أحمد محمد سالم أما

ة إلى المتعمـ دوف إشراؼ مباشر مف المعمـ ودوف التزاـ بوقت ومكاف محدد تعميمي
ويعتبر بدياًل لمتعميـ التقميدي أو مكماًل لو ، ويتـ تحت إشراؼ مؤسسة تعميمية مسئولة 
معتمدا عمى وسائط تكنولوجية عديدة يمكف أف تساعد في االتصاؿ ذو االتجاىيف بيف 

تعريؼ التعميـ  ابتسام القحطانيولقد أوردت الباحثة ، (25) الطالب وعضو ىيئة التدريس"
ى إل" بأنو نظاـ تقوـ بو مؤسسة تعميمية يعمؿ عمى إيصاؿ المادة التعميمية   ُبعدعف 

 محمد الجينيكما عرؼ  .(26)ماف ومكاف عف طريؽ وسائط اتصاؿالمتعمـ في أي ز 
رس لممكاف والزماف الذي بأنو " نظاـ أكثر مرونة وحرية في اختيار الدا ُبعدالتعميـ عف 

يتعمـ فيو ، ويحاوؿ توزيع التعميـ مف حيث الزماف والمكاف ، معتمدًا عمى وسائؿ 
 .(27)اتصاؿ معينة "

عممية تربوية يتـ فييا كؿ ” بأنو:  ُبعدفقد قدمت اليونسكو  تعريف التعمم عن 
عمى أف غمب التدريس مف شخص بعيد في المكاف والزماف عف التعمـ مع التأكيد أأو 

أغمب االتصاالت بيف المعمميف والمتعمميف تتـ مف خالؿ وسيط معيف سواء كاف 
عممية   تعرفو بأنو:  ُبعدأما الجمعية االمريكية لمتعميم عن .“  أو مطبوعاً  الكترونياً 

اكتساب المعارؼ والميارات بوساطة وسيط لنقؿ التعميـ والمعمومات متضمف في ذلؾ 
 ”.  ُبعدوأشكاؿ التعمـ المختمفة لمتعمـ عف  نواع التكنولوجياأجميع 

ىو أحد طرؽ التعميـ الحديثة نسبًيا، ويعتمد مفيومو األساسي عمى وجود و 
المتعمـ في مكاف يختمؼ عف المصدر الذي قد يكوف الكتاب أو المعمـ أو حتى 
مجموعة الدارسيف، الذي سوؼ يتمقى مف خالليـ التعمـ، وىو يعتمد عمى نقؿ برنامج 

ميمي مف موضعو في حـر مؤسسة تعميمية ما إلى أماكف أخرى، وىذا النظاـ ييدؼ تع
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إلى جذب طالب ال يستطيعوف تحت الظروؼ العادية االستمرار في برنامج تعميمي 
 .(28)ُبعدتقميدي لذلؾ يتجيوف إلى التعمـ عف 

 
ىو النظام الذي يستطيع من التعميم عن بعد التعريف اإلجرائي لمباحث: 

الطالب  الحصول عمى المحاضرات حسب المكان والزمان المناسب لو، لمعرفة خاللو 
 .محتوي المقررات الخاصة باإلعالم التربوي

 

 ساسيات التعمم عن ُبعد:أ
 -ساسيات منيا :األعمى مجموعة  مف  ُبعدتركز استراتيجية التعمـ عف 

ما مسافات مكانية مـ بينيبيف وسائؿ تكنولوجية بيف معمـ ومتع ُبعديحدث التعمـ عف  .0
 .وزمانية

يتـ عف طريؽ مؤسسة تعميمية  جامعة أو معيد أو مركز حيث يتـ مف حالليا تنظيـ  .2
 .اسيةالمقررات الدر 

مف خالؿ عف طريؽ التعمـ االنفرادي حيث يحصؿ عؿ طالب  ُبعديقـو التعميـ عف  .3
 .ونت لمدخوؿ عمى المقررات الدراسةعمى اك

 ومصادر المعمومات . يقوـ عمى التعامؿ بيف المتعمـ .4

ات طبقا لمتوصيؼ المحدد لكؿ يركز عمى معايير الجودة حيث يجب أف تسير المحاضر  .5
 .مادة

 .عدد المقررات وساعات الدراسةالبد مف تحديد  .6

 

 :أىداف التعميم عن ُبعد
 عمى العديد مف األىداؼ سوؼ نقدميا فيما يمى:  ُبعديقـو التعميـ عف 

ستوى الثقافي والعممي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع الغير يساعد في اإلسياـ لرفع الم .0
 .قادريف عمى االستمرار في التعميـ بالطريقة التعميمية التقميدية

يعمؿ عمى سد النقص في أعضاء ىيئة التدريس والمدربيف المؤىميف في بعض  .2
المجاالت كما يعمؿ عمى تالشي ضعؼ اإلمكانيات التي يمكف أف تقع عمى عاتؽ 

 .ؤسسات التعميمية ليقوموا بتوفيرىاالم
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يعمؿ عمى توفير مصادر تعميمية متنوعة  ُبعدكما أف انتشار وتطوير عممية البحث عف  .3
ومتعددة مما يساعد عمى تقميؿ الفروؽ الفردية بيف المتدربيف وذلؾ مف خالؿ دعـ 

 .المؤسسات التدريبية بوسائط وتقنيات تعميـ متنوعة وتفاعمية

توفر رعاية لمطالب لكي يتوفر لو كؿ اإلمكانيات المطموبة لكي  ُبعدعف عممية التعميـ  .4
  .تكوف عممية التعميـ لو مفيدة ويستطيع االستفادة منيا بشكؿ سميـ

خمؽ فرص وظيفية لمف فاتو التعميـ المنتظـ وطرؽ التعميـ التقميدية ممف ىو عمى رأس  .5
 .العمؿ حتى يكوف مفيدًا لو

 المميزة التعميمية الكوادر في النقص أف إذ مميزيف، تذةألسا دروس توفير إمكانية .6
 يمكف كما. الطالب مف محدود جزء منيـ يستفيد و معينة مدارس عمى حكرا يجعميـ
 عف التعميمية القطاعات بعض في والتدريبية األكاديمية الكوادر في النقص تعويض
 .(29)االفتراضية الصفوؼ طريؽ

 .المستمرة نيةوالتق المعرفية التطورات مسايرة .7

 توفير المناىج التعميمية التي تمبي متطمبات سوؽ العمؿ وخطط التنمية. .8

 .(30).توفير فرص التعميـ العالي والتدريب في مختمؼ مجاالت المعرفة والعمـ والثقافة9
 

 :اإللكترونية المنصات
 إطالؽ عف العممي، والبحث العالي التعميـ وزير عبدالغفار، خالد الدكتور أعمف

 – التكنولوجية – الحكومية) الجامعات كؿ تضـ التي لموزارة، اإللكترونية لمنصةا
 في لمطالب، المحاضرات وبث عمييا اإللكترونية المقررات لرفع ،"الخاصة – األىمية
 المنصات تعمؿ، و اإللكتروني بالتعميـ المرتبط اليجيف التعميـ نظاـ تطبيؽ إطار

 وضماف ، الجامعات ب المنصات عبر اإللكترونية المقررات إتاحة عمى اإللكترونية،
 والخدمات المعمومات وتقديـ والطالب، التدريس ىيئات أعضاء بيف التواصؿ سيولة
 األداء مؤشرات قياس وتتيح العممي، المحتوى نشر في والتوسع اإللكتروني، بالنظاـ
 ،ُبعد عف ـالتعم حوكمة وتطبيؽ التدريس، ىيئة وأعضاء الطالب ألداء شاممة برؤية
 اجتماعات توفير عمى تعمؿ أنيا كما التعميمية، األنظمة باقي مع التكامؿ كذلؾ

 .جمساتيا محاضر عمى والتصويت محتواىا توثيؽ يسيؿ مباشرة، افتراضية
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 :مزايا التعميم اإللكتروني
يمكف أف يوظؼ لخدمة برامج التعميـ الذاتي  وتفريد التعميـ حيث يتيح لممتعمـ فرصة  .0

طالب قسـ االعالـ التربوي  ُبعدعمـ بمفردة وبذاتو وفى ىذه الدراسة يساعد التعمـ عف الت
وفى ىذه  ةمجتمع الدراسة فيـ وعرفة المحاضرات التي تبث عف طريؽ المنصة التعميمي

 الدراسة يساعد التعمـ عف طالب قسـ االعالـ التربوي مجتمع الدراسة

ستقبؿ ولذلؾ فيو يتعدى حاجز المكاف ويصؿ يمغى الحدود الجغرافية بيف المرسؿ والم .2
عمى وصوؿ  ُبعدالى المتعمـ في أي مكاف وفى ىذه الدراسة يساعد التعمـ عف  

المقررات الخاصة باإلعالـ التربوي الى الطالب دوف اف يؤثر عامؿ المكاف حيث 
 يصؿ لجميع الطالب 

 يفرز ميارات التعامؿ مع الكمبيوتر واالبحار في االنترنت  .3

 .((31فر التكاليؼ الخاصة باالنتقاالت مف مكاف او بمد الى بمد او مكاف المتعمـيو  .4

 
 :بعد عن التعمم عيوب
 ويمكف بعد، عف التعميـ عيوب أو السمبية الجوانب مف مجموعة ىناؾ الحاؿ بطبيعة

 :كاآلتي تمخيصيا
نتاج تصميـ عمى تقوـ التي المؤىمة البشرية الكوادر إلى االفتقار  -0  التعميمية المواد وا 

 .السميـ بالشكؿ التعميمية العممية سير عمى واإلشراؼ
 وأسئمتيـ استفساراتيـ عف لإلجابة األساتذة مع الجيد التواصؿ فرصة الطالب يناؿ لف   -2

 .بالجامعة الدراسية الفصوؿ مثؿ استفاضة وأكثر أوضح بشكؿ يدرسوه ما حوؿ
 ميامو إنجاز يستطيع حتى الطالب مف بعاً نا كبيراً  والتزاماً  ذاتية رقابة الدراسة تتطمب ػ -3

 .محدد زمني دراسي جدوؿ بدوف وتكميفاتو الدراسية
 .وتجاربيـ خبراتيـ مف واالستفادة الدراسة زمالء مع التواصؿ قمة  -4
 التي والبصرية السمعية المواد بقمة اإلنترنت عمى المقدمة الدراسية المادة تتميز قد  -5

 .الدراسي صؿبالف المعروضة المواد في تتوفر
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 التكنولوجيا باستخداـ كافية دراية عمى الطالب يكوف أف الدراسة مف النوع ىذا يتطمب ػ -6
 .الدراسية بالمادة الكاممة االستفادة مف لمتأكد

 .عنيا البعض إحجاـ إلى يؤدي مما التعميـ في الطريقة ليذه السمبية المجتمع نظرة  -7
 استفادة مدى لتقييـ بعد عف التعميـ اختيار عند االعتبار بعيف أخذىا يجب العيوب فيذه

 (32) التعميمي النظاـ ىذا مف الطالب
 

   :ُبعدمعوقات التعميم عن 

أف التكمفة  ُبعدمف األمور التي تمنع بعض األفراد مف االلتحاؽ ببرامج التعميـ عف  .0
 .لمبرنامج تكوف عالية بالنسبة لمبعض

ف البعض مف األشخاص لـ يعترفوا بيذا نظرة المجتمع إلى ىذا األسموب مف التعمـ، أل .2
 .النظاـ والبعض يعتبروف أنو نظاـ ليس مناسبًا لممجاؿ الذي يدرسو

نظرة المتعمـ إلى أف الفرص الوظيفية ال يمكف الحصوؿ عمييا عف طريؽ ىذا النمط  .3
 .مف التعميـ

 .العربيةمف قبؿ وزارات التعميـ العالي في بعض الدوؿ  ُبعدعدـ االعتراؼ بالتعميـ عف  .4

 أىميا:كما توجد صعوبات قد يصادفيا عضو ىيئة التدريس في التعمـ اإللكتروني  .5

  .بطء الوصوؿ الى المعمومات مف شبكة االنترنت - أ

  .خمؿ مفاجئ في الشبكة الداخمية أو االجيزة لذلؾ ينبغي وجود فنى مقيـ لممعامؿ - ب

 تفاعميـ معو.و  عدـ استجابة الطالب بشكؿ مناسب مع التعمـ اإللكتروني-ج  

ضعؼ المحتوى العممي في بعض المحاضرات ولذلؾ ينبغي تجييز المحاضرات  -د  
 .(33)كافيةبفترة   

 أساليب التعميم عن بعد:ـ

توجد العديد مف أساليب التعمـ عف بعد، ويعبر كؿ أسموب مف ىذه األساليب عف 
بعد، وبسب  مرحمة معينة مف مراحؿ التفاعؿ التعميمي في أثناء تطور التعمـ عف

التطور المتزايد في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الذي انعكس عمى التوسع في 
استخداماتيا التعميمية وظيور أساليب جديدة أكثر فعالية لمتعمـ عف بعد، ومف أىـ 

 :األساليب التي أثبتت جدارتيا في التعمـ عف بعد ىي
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 :أسموب التعمُّم بالمراسمة -0

طبوعة إلى المتعمـ ومف ثـ يقـو المتعمـ بالتعميؽ عمييا وطرح ىو إرساؿ المادة الم
األسئمة واالستفسارات حوليا ومف ثـ إعادتيا إلي المعمـ، ويعد البريد إلكتروني اآلف 
الوسيمة األساسية في عمؿ شبكة اإلنترنت ويعد ىذا األسموب مف األساليب التقميدية 

ـ مساحة مكانية، وذلؾ مف أجؿ مؿء لمتعمـ عف بعد، إذ تفصؿ بيف المعمـ والمتعم
الفراغ التعميمي، وىذا األسموب يمكف أف يمنح األفراد الكبار فرصة التعمـ الجامعي، 

 .عف إمداد العامميف بقاعدة بيانات في أماكف عمميـ” فضال

 :أسموب الوسائط المتعددة -2

ؿ ويعتمد ىذا األسموب عمى استخداـ النص المكتوب مف قبؿ الدارسيف، مف خال
التسجيالت السمعية والبصرية باستخداـ األقراص المرنة أو المدمجة أو الياتؼ والبث 
اإلذاعي أو التمفزيوني، وتؤدي الطباعة العنصر األساسي لمناىج التعمـ عف بعد 
وقاعدة تنطمؽ منيا كافة النظـ أو األساليب األخرى لتقديـ الخدمات، وىناؾ أشكاؿ 

 .لة الدراسة والكتب المنيجيةطباعة مختمفة مثؿ المرجع وأد

 :أسموب المؤتمرات المرئية -3

وىو أسموب مشابٌو ألسموب التعمـ الذي يجري داخؿ الفصؿ، غير إف المتعمميف يكونوف 
بعيديف)منفصميف( عف معممييـ وزمالئيـ إذ يرتبطوف بشبكات االتصاؿ اإللكترونية 

اف يوجو األسئمة ويتفاعؿ مع عالية القدرة، والكؿ يستطيع أف يرى ويسمع مف المعمـ، و 
الموضوع المطروح مف قبؿ المعمـ، لكف ىذا األسموب يحتاج إلى إعداد مسبؽ ووقت 
أطوؿ مما يحتاج إليو الصؼ التقميدي، إذ يمـز إعداد المادة العممية والوسائط، وكذلؾ 
ـ تدريب المدِرس عمى سرعة االستحواذ عمى انتباه المتعمـ واىتمامو، مع تدريب المعم

 .والمتعمـ عمى استخداـ التكنولوجية بشكؿ فعاؿ
 :أسموب المواد المطبوعة -4

ويعد ىذا األسموب األساس الذي اعتمدت عميو كؿ النظـ أو األساليب لتقديـ المناىج 
التعميمية، وتتنوع المواد المطبوعة مثؿ الكتب الدراسية ومخططات المقررات والتماريف 

 (34)والممخصات واالختبارات وغيرىا
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 :أسموب التعمُّم االفتراضي -5

يتـ في ىذا األسموب نقؿ المادة العممية واالتصاؿ بيف المعمـ والمتعمـ، وذلؾ مف خالؿ 
الويب والبريد إلكتروني، وعمى الرغـ مف أف ىذا األسموب التعميمي حديث العيد، إال 

ؿ إال ىذه أنو في ازدياد مطرد لدرجة أف التعّمـ عف بعد ال يقصد بو في أغمب األحوا
 .التقنية، وقد يكوف االتصاؿ بيف المعمـ والمتعمـ بشكؿ متزامف أو غير متزامف

 :أسموب األقراص المدمجة -6

وىي مف الوسائؿ الجيدة والميمة لنقؿ المعمومات، وتمتاز بقدرتيا عمى تخزيف أكبر 
عادة تشغيميا بطريقة عالية الجودة، ليذا كثر  كمية ممكنة مف المعمومات والبيانات وا 

استخداميا بشكؿ واسع في التعمـ عف بعد، إال أف المواد الدراسية تبقى مقيدة ضمف 
الحدود التي يتـ وضعيا مف مصمـ البرامج إذ ال يستطيع المتعمـ تصحيح الوسيمة، 

عدادىا يتطمب وقتا أطوؿ وتكمفة أكثر  .وىي تساعد عمى التعمـ الذاتي، لكف إنتاجيا وا 

 :ل عن بعدأسموب التعمُّم المتفاع -7

ويقوـ ىذا األسموب عمى مجمؿ التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ عف بعد مف خالؿ 
االتصاالت المسموعة والمرئية وقنوات التعميـ التي تبث مف خالؿ أو بوساطة األقمار 

 (35)  الصناعية
 أنواع التعميم عن بعد 

 : ينقسـ التعميـ عف بعد مف حيث النقؿ الى نوعيف
حيث يكوف االتصاؿ والتفاعؿ  :Synchronous Delivery”“ مفالنقؿ المتزا -أ:

بيف المحاضر والطالب )الدارسيف( في  ”Real Time“ مباشرة أي في الوقت الحقيقي
مؤسسات التعميـ المختمفة مف جامعات ومعاىد ومدارس وذلؾ في حالة التعميـ عف بعد 

 .البعدوكذلؾ ىو الوضع عند إقامة بعض الدورات التدريبية مف عمى 

وفي ىذا النوع يقـو  :”Asynchronous Delivery“ النقؿ الالمتزامف -ب:
المحاضر بنقؿ وتوصيؿ أو توفير المادة الدراسية بواسطة أشرطة الفيديو، أو عبر 
جياز الكمبيوتر أو أي وسيمة أخرى ،والطالب )المتمقي( مف الجانب اآلخر يتمقى أو 

36) (يتحصؿ عمى المواد في وقت الحؽ )أي ليس في نفس الوقت
) 

  :كترونيالتحديات التى تواجو التعميم اإلل
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الريفية والصحراوية  األماكف فيضعؼ البنية التحتية ليذ النمط مف التعميـ خاصة  .0
 وغيرىا مف متطمبات تمؾ البنية 

إلنجاح ىذ العمـ سواء الكوادر التعميمية  عالياً  عدـ كفاية الكوادر البشرية المؤىمة تأىيالً  .2
 و الكوادر االدارية والفنية أ

 .بكة األنترنت لدى نسبة مف الطالبمبيوتر وشضعؼ ميارات التعامؿ مع الك .3

وتر حاجز المغة حيث أف المغة المستخدمة بنسبة كبيرة فى مجاؿ تطبيقات الكمبي .4
 اإلنجميزية.وشبكاتو ىى المغة 

ارتفاع تكمفة ىذ النمط مف التعمـ بالنسبة لمفرد مف حيث شراء االجيزة والبرمجيات أو  .5
 .(37)مف حيث االتصاؿ بشبكة االنترنت

 

 أىمية الدراسة:

 :تتضح اىمية ىذه الدراسة من خالل 
الوارد في ىذه الدراسة معرفة  ف يضيؼ الجانب النظريأيمكف  :األىمية النظرية -

  ُبعدعف المكتبة العربية بإطار نظري جديد حوؿ التعميـ   يثريلمباحثيف، وقد  جديدة 
قة التي ُترجمت في ىذه تفيد الدراسات الساب وقد  الظروؼ القاسية في ظؿ حاالت 

 . ُبعدالدراسة الميتميف بالتعمـ عف 
تطوير في  يمكف أف تفيد نتائج ىذه الدراسة الجامعات وكمياتيا: األىمية العممية -

مقررات االعالـ التربوي ، وتطوير بصفو عامة ُبعدعف أداء نظاـ التعميـ    وتحسيف
لمتبعة ووضع الخطط المستقبمية واالتجاىات في انتقاء أنماط التعميـ ابصفة خاصة 

كما يمكف االستفادة مف أداة الدراسة  كبديؿ لمتعمـ وجيًا لوجو،   ُبعدعف  ـيلمتوجو لمتعم
في الجامعات، ويستمد البحث أىميتو كونو  ُبعدعف  في قياس مدى فاعمية نظاـ التعميـ

 النتشار وباء كورونا .معاصرًا 
 قيؽ االىداؼ االتية :تسعى الدراسة إلى تح :أىداف الدراسة

في تدريس المقررات االعالمية لدي  ُبعدالكشؼ عف مدي تطبيؽ استراتيجية التعميـ عف  .0
فيروس  في ظؿ انتشار طالب االعالـ التربوي بكمية التربية النوعية جامعة المنيا

 كورونا

 تقديـ توصيات تفيد قسـ اإلعالـ في ضوء النتائج التي ستتوصؿ الييا الدراسة  .2
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 ُبعدـ عف يعرؼ عمى مدى ارتباط فيـ وتذكر المعمومات بتطبيؽ استراتيجية التعمالت .3

  ، السنةاإلقامةمحؿ  ،النوع حيػث عينة الدراسة مػف التعرؼ عمى الفروؽ الفردية بيف .4
 .التخصص مجاؿ في ُبعد عف التعميـ مف استفادتيـ معدؿ فيالدراسية 

 :فروض الدراسة
 ُبعدتطبيؽ استراتيجية التعميـ عف داللة إحصائية بيف عالقة ذات  توجد الفرض االول:

 في تدريس المقررات اإلعالمية وفيـ وتذكر المعمومات لدى الطالب. 

استفادتيـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في معدؿ  الفرض الثاني:
لسنة ، ااإلقامة، محؿ النوعوفؽ متغير ) في مجاؿ التخصص ُبعدمف التعميـ عف 

 .الدراسية(
فيـ وتذكر توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في معدؿ  الفرض الثالث:

 .، محؿ اإلقامة، السنة الدراسية(النوعوفؽ متغير ) ُبعدالمعمومات في ضوء التعمـ عف 
 :منيج الدراسة

تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية والتي تقـو بالتحميؿ الوصفي 
تطبيؽ لموصوؿ إلى مدى  المتغيرات عدد مف  باإلضافة الى دراسةغيرات الدراسة، لمت

وليذا الغرض استخدـ اإلعالمية، في تدريس المقررات  ُبعداستراتيجية التعميـ عف 
 ة المنيا كمية التربية اإلعالمية.طالب جامعلعينة مف  اإلعالميالباحث منيج المسح 

 :عينة الدراسة
طالب وطالبات  مفردة مف ( 444) عينة قوامياحالية عمى جريت الدراسة الأ

موزعة عمى طالب الفرقة األولى والثانية  قسـ االعالـ التربوي  بكمية التربية النوعية
 .مفردة مف كؿ فرقة( 044والثالثة والرابعة مف قسـ االعالـ التربوي جامعة المنيا بواقع )

 :دوات الدراسةأ

لمحصوؿ عمى البيانات  االستبياف اسة الحالية أداة : استخدمت الدر االستبيان -
 االعالمية وعالقتو المقررات تدريس في ُبعد عف التعميـ استراتيجية بتطبيؽالخاصة 

 .طالب قسـ االعالـ التربوي لدي المعمومات   وتذكر بفيـ
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بالتطبيؽ عمى عينة قاـ الباحث بحساب ثبات االستبياف  إجراءات ثبات االستبيان:
ا مساويً الثبات فجاء  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، و( مبحوث44العية قواميا )استط

  مناسبة.        .( وىي درجة تؤكد تمتع االستبياف بدرجة ثبات 74)
تـ حساب الصدؽ الذاتي كمؤشر لصدؽ االستبياف وذلؾ بحساب : الصدق الذاتي

مما يدؿ عمى تمتع االستبياف ، .(83ا )الجزر التربيعي لمعامؿ الثبات، وقد جاء مساويً 
 .بدرجة عالية مف الصدؽ

 : حدود الدراسة 
  -احتوت الدراسة عمى عدة حدود منيا :

 عينة  مف طالب كمية التربية النوعية   : ُطبقت ىذه الدراسة عمىالحدود البشرية
 المنيا  جامعة

 :جامعة المنيا تطبيؽ ىذه الدراسة في  تـ الحدود المكانية 
  (2424-2409)لمعاـ الدراسياألوؿ : تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ منيةالحدود الز 

 تدريس  في ُبعد عف التعميـ استراتيجية تطبيؽ: تناولت ىذه الدراسة الحدود الموضوعية
الطالب ولـ تتطرؽ الى  لدي المعمومات وتذكر بفيـ المقررات االعالمية وعالقتو

 .خرياستراتيجيات أ

 :لمدراسة اإلجرائية التعريفات
معمومات عف المقررات  توصيؿ بأسموب يتعمؽ ما ىى كؿ :التعميمية االستراتيجيات -

    .ما ىدؼ لتحقيؽ اعضاء ىيئة التدريس  قبؿ مف لمطالب االعالمية 
ولوجية حديثة باستخداـ ىو التعميـ الذي يتـ عف طريؽ وسائؿ تكن:  ُبعدالتعميم عن  -

الدراسة يستخدـ لبث المحاضرات الخاصة باإلعالـ  التعميمية ويتـ وفي ىذه المنصة
 التربوي.

ىي مجموعة المقررات التى يتـ تدريسيا في قسـ االعالـ :  المقررات االعالمية -
 .التربوي

درسيا المتعمـ ويمكف أف يعرؼ بأنو القدرة عمى إدراؾ معنى المادة التي ي:  الفيم -
ى أخرى مثؿ تحويؿ الكممات إلى أرقاـ عف طريؽ ترجمة المادة مف صورة إل يظير ىذا
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وفى ىذه الدراسة تعتبر مقررات االعالـ طريؽ الشرح أو التمخيص  ، وتفسير المادة عف
 .التربوي التى يتـ تدريسيا في   قسـ االعالـ التربوي

المادة التي سبؽ تعمميا ويمثؿ التذكر لممعمومات أقؿ مستويات نواتج ىو : التذكر -
وفى ىذه الدراسة تذكر المعمومات التي تحتوييا   ؿ المعرفيالتعمـ في المجا

 الخاصة بمقررات االعالـ التربوي. المحاضرات
  .:ىي مجموعة المعارؼ واالخبار التي يتـ نشرىا عمى المنصة التعميمية المعمومات -

 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:
" مف خالؿ المجوء Spssة "الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيباستخدام برنامج  

 إلى المعامالت اإلحصائية التالية:
 معامؿ الفا كرونباخ لحساب الثبات. -

 الجزر التربيعي لحساب الصدؽ. -

 التكرارات والنسب المئوية. -

 الوزف النسبي. -

 معامؿ ارتباط بيرسوف. -

 .Averageالمتوسط الحسابي  -

 االنحراؼ المعياري. -

 .T.Testاختبار )ت( لداللة الفروؽ  -

 .One way ANOVAحميؿ التبايف أحادي االتجاه ت -
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  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتيا:
 أواًل. توصيف عينة الدراسة:
 لعينة الدراسة رافيةجيوضح الخصائص الديمو  (2جدول )

 النسبة التكرار الفئة توصيف عينة الدراسة

 الفرقة الدراسية

 %25 044 األولى

 %25 044 الثانية

 %25 044 ةالثالث

 %25 044 الرابعة

 %222 022 اإلجمالي

 النوع

 %66 264 ذكر

 %34 036 أنثى

 %222 022 اإلجمالي

 السكن
 %6202 249 ريؼ

 %3708 050 حضر
 %222 022 اإلجمالي

ويتضػح مػف جػدوؿ توصػيؼ عينػة البحػث أف جميػع المتغيػرات التػي تـ تصػنيؼ العينػة 
، والسكف، والنوع، الفرقة الدراسيةبنسػب تمثيػؿ مختمفػة مػف حيػث  في ضػوئيا حظيػت

  بقسـ اإلعالـ التربويبحيث تمثؿ مختمؼ الفئات الطالبية 
 

 ثانًيا. النتائج العامة لمدراسة: 
 مصطمح التعميم عن ُبعدب عينة الدراسة معدل معرفةيوضح  (0جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار معدل المعرفة

 0 %044 444 نعم

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ال

  222 022 اإلجمالي
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تمثؿ في  ُبعدمصطمح التعميم عن ب عينة الدراسة معرفةأف معدؿ يتضح من الجدول: 
 %، في حيف لـ تحظى )ال( بأي نسب.044)نعـ( في الترتيب األوؿ بنسبة 

حيث تـ وتتسؽ ىذه النتائج مع معطيػات الواقػع بيعية أف ىذه النتائج  ط الباحث ويري
تـ تطبيقيا عمى جميع الطالب وتـ استخداـ  ُبعداستخداـ استراتيجية التعميـ عف 

المحاضرات الخاصة بمقررات االعالـ التربوي عمى جميع طالب الفرؽ االربعة 
 دا.اتيجية التعميـ عف ُبعد كبيرة جالمختمفة، وبذلؾ يكوف التعرض الستر 

 يوضح مفيوم مصطمح التعميم عن ُبعد لدى عينة الدراسة (3جدول )
 الترتيب النسبة % التكرار العبارات

 0 %5503 220 قراءة المحاضرات عمى مواقع االنترنت

 2 %52 248            مشاىدة المحاضرات فيديو 

 3 %38 052      التعمم بدون عضو ىيئة تدريس

 4 %3708 050     ت صوتيا. والتعميق عمييا االستماع إلى المحاضرا

 5 %3703 049   استخدام االنترنت لمحصول عمى اخبار 

 6 %3203 029 تصفح الكتب اإللكترونية
 7 %3003 025                              إرسال المحاضرة  عمى البريد اإللكتروني

 (022)*( بإمكان المبحوث اختيار أكثر من بديل )ن=

لدى عينة الدراسة تمثمت في  ُبعدأف معنى مصطمح التعميـ عف تضح من الجدول: ي
%(، ثـ 5503( في الترتيب األوؿ بنسبة )قراءة المحاضرات عمى مواقع االنترنت)
%(، وفي الترتيب األخير 52( في الترتيب الثاني بنسبة ) المحاضرات فيديو مشاىدة)
 %(.3003( بنسبة ) يعمى البريد اإللكترون إرساؿ المحاضرة )

في الترتيب االوؿ  قراءة المحاضرات عمى مواقع االنترنتوبذلؾ جاءت  ويري الباحث
إلقباؿ الطالب عمى االنترنت حيث طبيعة ىذه المرحمة مف المراحؿ التعميمية تركز 
عمى المواقع المختمفة فأصبحت المحاضرات وعرضيا اسيؿ عمى المواقع المختمفة ، ثـ 

فى الترتب الثاني وذلؾ لتوضيح المحاضرات  المحاضرات فيديو مشاىدةجاءت 
بالصورة والصوت لمطالب مما يساعد عمى فيـ الطالب وتذكرة لممعمومات التى تحتوييا 
المحاضرات ، مما يساعد عمى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات وسيولة استرجاعيا ، 

وتعتبر ىذه مرحمة جديدة  وجاءت فى الترتيب الثالث التعميـ بدوف عضو ىيئة تدريس،
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حيث يحاوؿ مف خالليا الطالب التعرؼ عمى المقررات الخاصة باإلعالـ ، ولكف 
 باستخداـ اسموب احدث مف االستراتيجية التقميدية.   

 يوضح مميزات التعميم عن ُبعد (0جدول )
 الترتيب النسبة % التكرار المميزات

 2 %45 084 يمثل بديل متطور ويواكب العصر
 0 %2508 043 يشجعني عمى المشاركة بشكل أكبر

 3 %0609 65 يوظف مختمف الوسائل التكنولوجية ويثري العممية التعميمية
 0 %0203 49 ألنو يجعمني أتخمص من الخجل                          

  222 022 اإلجمالي

متطور ويواكب تمثمت في )يمثؿ بديؿ  ُبعد: أف مميزات التعميـ عف يتضح من الجدول
%(، ثـ )يشجعني عمى المشاركة بشكؿ أكبر( 45العصر( في الترتيب األوؿ بنسبة )

%(، وفي الترتيب األخير )ألنو يجعمني أتخمص مف 2508في الترتيب الثاني بنسبة) 
%(، حيث تري عينة مف الطالب وطالبات الفرؽ المختمفة أف 0203الخجؿ( بنسبة )

يمثؿ بديؿ متطور ويواكب العصر، ويتناسب مع  ُبعدعف مميزات استراتيجية التعميـ 
الظروؼ التى يمر بيا العالـ حيث يتـ استخداـ ىذه االستراتيجية لتحقيؽ والتأكيد عمى 

مف وجية نظر  ُبعدالوسائؿ البديمة لحماية الطالب، ثـ جاءت مميزات التعميـ عف 
بشكؿ اكبر مف االستراتيجية العينة مف الطالب تشجيع ىذه االستراتيجية عمى المشاركة 

 ة التدريس واستقباؿ مف قبؿ الطالب ئتمقيف مف قبؿ أعضاء ىيو التقميدية مف محاضرات 
 يوضح عيوب التعميم عن ُبعد (1جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار العيوب

 2 %5705 234 يحتاج إلى شبكة إنترنت واتصال قوي

 0 %3603 045 يفتقد لمتفاعل بين األستاذ والطالب

 3 %305 04 تضعف فيو الرقابة
 0 %007 7 ال يتناسب وبعض المقررات

 1 %0 4 ال يساعد عمى التركيز
  222 022 اإلجمالي
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تمثمت في )يحتاج إلى شبكة إنترنت  ُبعد: أف عيوب التعميـ عف يتضح من الجدول
األستاذ  %(، ثـ )يفتقد لمتفاعؿ بيف5705واتصاؿ قوي( في الترتيب األوؿ بنسبة) 

%(، وفي الترتيب األخير )ال يساعد عمى 3603والطالب( في الترتيب الثاني بنسبة) 
 %(.0التركيز( بنسبة )

حيث يعتبر وجود شبكة انترنت واتصاؿ قوي شرط رئيسي لمشاىدة  ويري الباحث
محاضرات مقررات االعالـ التربوي، معنى ذلؾ إذا حدث أي تعطيؿ أو بطء فى 

ع الطالب مشاىدة المحاضرات وىذا يعتبر مف اكبر عيوب ىذه الشبكة ال يستطي
االستراتيجية ، بينما فقد التفاعؿ بيف اعضاء ىيئة التدريس والطالب جاءت فى الترتيب 
الثاني ومركز متقدـ حيث فى ىذه االستراتيجية يفتقد عنصر ىاـ فى العممية التعميمية 

ب واالستفسار والقاء االسئمة عمى اال وىو التفاعؿ بيف عضو ىيئة التدريس والطال
النقاط الغير واضحة داخؿ المحاضرة ونري أف فى االستراتيجية التقميدية يركز الطالب 

 عمى المحاضرات مف قبؿ اساتذة المقررات االعالمية .  
 التعميم عن ُبعد في برامج عينة الدراسة معدل اشتراكيوضح  (2جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار معدل االشتراك

 0 %6807 275 نعم

 2 %3003 025 ال

  222 022 اإلجمالي

 )*( سؤال إحالة

التعميـ  في برامج %( مف عينة البحث يشتركوف6807: أف نسبة )يتضح من الجدول
 (ال يشتركوف. 3003، فيما جاءت نسبة ثـ أف نسبة) ُبعدعف 

الستراتيجية مشترؾ  يوضح الجدوؿ ايضا أف أغمب عينة الدراسة مف الطالب بيذه ا
أف ىذا يعبر عف مدى اىتماـ الطالب بيذه االستراتيجية ، حيث تعتبر  ويري الباحث

جديد يشجع الطالب بالرغـ مف بعض العيوب التى عبر عنيا الطالب عينة  نمط
استراتيجية حديثة تفيد الطالب وتشجعيـ عمى تغير   اال أنيا تعتبر، الدراسة

 وخاصة في ظروؼ جائحة كورونا  االستراتيجيات التقميدية
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ال; %31.30

نعم; %68.70

نعم ال

 
 مصطمح التعميم عن ُبعدب عينة الدراسة ( يوضح معدل اشتراك2شكل )

 
 ( يوضح نوع برامج التعميم عن ُبعد التي شارك بيا أفراد العينة3جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار نوع البرامج

 2 %4302 009 ية لمجامعات     الدخول بوابة المقررات الدراس
 0 %28 77 سماع فيديوىات تعمم عمى اليوتيوب           
 3 %0607 46 دورات اونالين في تخصصات اخري           

 0 %900 25                   دورات اونالين في التخصص
 1 %3 8 كورسات اونالين في التخصص                

  222 031 اإلجمالي

التي شارؾ بيا أفراد العينة تمثؿ في  ُبعدأف نوع برامج التعميـ عف يتضح من الجدول: 
%(، ثـ 4302)الدخوؿ بوابة المقررات الدراسية لمجامعات( في الترتيب األوؿ بنسبة )

%(، وفي الترتيب 28)سماع فيديوىات تعمـ عمى اليوتيوب( في الترتيب الثاني بنسبة) 
 %(.3في التخصص( بنسبة ) األخير )كورسات اوناليف

أف ذلؾ يوضح احتياج الطالب ومدي إقباليـ عمى ىذه  ويري الباحث 
االستراتيجية الحديثة بالنسبة ليـ فالدخوؿ عمى المنصة أو بوابة المقررات الدراسية 
لمجامعات اصبح شيء ىاـ لمعرفة وتذكر المحاضرات والمقررات االعالمية، ثـ جاء 

مى اليوتيوب فى ترتيب  متقدـ حيث يركز عميو الطالب ، سماع فيديوىات تعمـ ع
وجاءت  كورسات اوناليف في التخصص  في الترتيب االخير نظرًا لتركيزىـ في بوابة 
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المقررات، وبذلؾ أصبح لدية تشبع مف المقررات اإلعالمية عمى المنصة التعميمية، 
 اخري.   كورسات أوناليفوبذلؾ لـ يمجأ الى 
 ستفادة عينة الدراسة من التعمم عن ُبعد في التخصص( مدى ا4جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار معدل االستفادة

 2 %6705 274 متوسط
 0 %0902 77 مرتفع

 3 %0303 53 منخفض

  222 022 اإلجمالي

في التخصص  ُبعدأف مدى استفادة عينة الدراسة مف التعمـ عف يتضح من الجدول: 
%(، ثـ )مرتفع( في الترتيب الثاني 6705ترتيب األوؿ بنسبة) تمثؿ في )متوسط( في ال

 %(.0303%(، وفي الترتيب األخير )منخفض( بنسبة) 0902بنسبة) 
%( تؤكد وتؤيد مدى استفادة عينة 54ويعبر ذلؾ عمى أف نسبة كبيرة تتخطى )

في التخصص ولكف بدرجة متوسطة ، مما يؤكد عمى أف  ُبعدالدراسة مف التعميـ عف 
حديثة وأكد أغمب العينة عمى مدى االستفادة مف التعمـ عف  زالته االستراتيجية ما ىذ
  االعالمية في مجاؿ المقررات ُبعد

 
 

 ( يوضح مدى استفادة عينة الدراسة من التعمم عن ُبعد في التخصص0شكل )
  

;  منخفض
13.30%  

;  متوسط
67.50%  

;  مرتفع
19.20%  

 مرتفع متوسط منخفض
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 ( يوضح أساليب التعمم التي يفضميا أفراد عينة الدراسة5جدول )

 الترتيب النسبة % تكرارال أساليب التعمم

 2 %44 064 التعمم التقميدي "وجًيا لوجو"
 0 %3808 055 التعميم اليجين "مزيج بين األثنين"       

 3 %2002 85 "أون الين"                 ُبعدالتعمم عن 
  222 022 اإلجمالي

مثؿ في )التعمـ أف أساليب التعمـ التي يفضميا أفراد عينة الدراسة تيتضح من الجدول: 
%(، ثـ )التعميـ اليجيف "مزيج بيف 44التقميدي "وجًيا لوجو"( في الترتيب األوؿ بنسبة )

"أوف اليف"(  ُبعد%(، وأخيًرا )التعمـ عف 3808االثنيف"( في الترتيب الثاني بنسبة) 
 %(.2002بنسبة ) 

ضرات وجيا مما يؤكد حب الطالب لمتعميـ التقميدي حيث يفضؿ الطالب استماع المحا
لوجو مما يركز عمى مناقشة الطالب ، واالستماع ليـ عكس التعميـ الحديث ، ثـ جاء 
فى الترتيب الثانى جاء التعميـ اليجيف ،وىذ النوع مف التعميـ يجمع بيف  مميزات  

 استراتيجية التعميـ التقميدي والتعميـ الحديث .  
 

 
 اد عينة الدراسة( يوضح أساليب التعمم التي يفضميا أفر 3شكل )

 
  

التعلم التقلٌدي 
;  "وجًها لوجه"

40%  

التعلم عن ُبعد 
; "أون الٌن"

21.20% 

التعلٌم الهجٌن 
مزٌج بٌن "

; "األثنٌن
38.80% 
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 ( يوضح مدى تأثير التعمم عن ُبعد في الفيم والتذكر لممعمومات22جدول )
 الترتيب النسبة % التكرار مدى التأثير

 2 %7602 345 سمبي
 0 %0908 79 ال يؤثر
 3 %4 06 إيجابي

  222 022 اإلجمالي

ر لممعمومات تمثؿ في الفيـ والتذك ُبعدأف مدى تأثير التعمـ عف يتضح من الجدول: 
%(، ثـ )ال يؤثر( في الترتيب الثاني 7602في )سمبي( في الترتيب األوؿ بنسبة) 

كما يتضح أف اغمب عينة الدراسة  %(.4%(، وأخيًرا )إيجابي( بنسبة) 0908بنسبة) 
فى الفيـ والتذكر لممعمومات  ُبعدمف الطالب ترى سمبية تأثير استراتيجية التعميـ عف 

داثة ىذه االستراتيجية حيث لـ يتـ تطبيقيا إال فى مده محدودة وتحتاج ويفسر ذلؾ لح
 دىـ عمى االستراتيجية التقميدية.إلى وقت أخر في التطبيؽ واعتيا

 
 

 ( يوضح مدى تأثير التعمم عن ُبعد في الفيم والتذكر لممعمومات0شكل )
  

%4; إٌجابً  

;  سلبً
76.20%  

; ال ٌؤثر
19.80%  

 ال ٌؤثر سلبً إٌجابً
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 عميم عن ُبعد( يوضح مدى قيام أفراد العينة بالتسجيل في برنامج لمت22جدول )
 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 2 %5405 208 نعم

 0 %4505 082 ال

  222 022 اإلجمالي

% ( مف عينة البحث قاموا بالتسجيؿ في برنامج 5405أف نسبة )يتضح من الجدول: 
 لمتعميـ عف 

ى %( لـ يقوموا بالتسجيؿ، وذلؾ لوجود بعض االخطاء ف4505، في حيف أف نسبة) ُبعد
 الباسورد الخاص بيـ، ولحداثة تطبيؽ ىذه االستراتيجية 

 ( يوضح مدى استخدام أفراد العينة نسخ الكترونية من الكتب التي درسوىا في السنوات السابقة20جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 2 %64 244 ال
 0 %44 064 نعم 

  222 022 اإلجمالي

% ( مف عينة البحث استخدموا نسخ الكترونية مف 44أف نسبة)يتضح من الجدول: 
 %( لـ يستخدموا.64الكتب التي درسوىا في السنوات السابقة، في حيف أف نسبة )

ويري الباحث انو قد يرجع ذلؾ الى اعتياد الطالب عمى االستراتيجية التقميدية في 
الماضية، ترتب المحاضرات ، ونتيجة لطوؿ فترة تطبيؽ ىذه االستراتيجية في السنوات 

 عمييا صعوبة في التغيير ولكف تحتاج الى وقت 
 عن ُبعد  أكثر متعة من التعميم التقميدي( مدى اعتقاد أفراد عينة الدراسة أن التعميم 23جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 2 %5608 227 ال

 0 %4302 073 نعم

  222 022 اإلجمالي

  ُبعدعف %( مف عينة البحث يعتقدوف أف التعميـ 4302) أف نسبةيتضح من الجدول: 
ويرجع %( يروف عكس ذلؾ، 5608، في حيف أف نسبة )أكثر متعة مف التعميـ التقميدي
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إلى ارتباط الطالب عينة الدراسة باألسموب التقميدي في التعميـ المتبع منذ سنوات  ذلك
أعضاء ىيئة التدريس في طواؿ، حيث اعتاد الطالب عمى المحاضرات وجيا لوجو مع 

   (.Yalman et al)الدراسة مع دراسة  )  واختمفتفيـ وتذكر مقررات االعالـ التربوي  
أثبتت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف عينة البحث فيما يتعمؽ بتفضيميـ ( حيث  2406

، المختمط(، كما أف الطالب لـ يبدو ُبعدألسموب التعمـ )تعمـ تقميدي وجًيا لوجو، أو عف 
 ميميـ وتفضيميـ لنمط محدد عف بقية األنماط.

 

 المحاضرات مدى تذكر وفيم عينة الدراسة لممعمومات ُبعد مشاىدة (20) جدول
 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 2 %67 268 نعم

 0 %33 032 ال
  222 022 اإلجمالي

%(، مف عينة البحث يتذكروف ويفيموف المعمومات 67أف نسبة )يتضح من الجدول: 
%( يروف عكس ذلؾ، وىذ يؤكد عمى 33مشاىدة المحاضرات، في حيف أف نسبة)  ُبعد

مشاىدة المحاضرات التى تـ تسجيميا وخاصة  ُبعدالطالب مدي تأثير وفيـ وتذكر 
المستخدمة ومدعمة بالفيديو فتـ تدعيميا بأساليب اخراجية متنوعة وبمؤثرات موسيقية 
وصوتيو وصور متنوعة مما يؤكد فيـ وتذكر المعمومات ، وذلؾ يؤكد فيـ الطالب 

 لتذكر المعمومات الخاصة بالمقررات االعالمية 
 عمى قادر  الجامعة في مبكرة مراحل في  ُبعد عن التعميمالدراسة حول أن  عينةية رؤ  (21) جدول

 والتذكر الفيم من أعمى مستوى إلى طالبناب الوصول
 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 2 %64 244 نعم

 0 %44 064 ال
  222 022 اإلجمالي

 في  ُبعد عف التعميـ % ( مف عينة البحث يروف أف64أف نسبة)يتضح من الجدول: 
 الفيـ مف أعمى مستوى إلى طالبناب الوصوؿ عمى قادر  الجامعة في مبكرة مراحؿ
 % ( يروف عكس ذلؾ44، في حيف أف نسبة) والتذكر



 

850 

 2020 ينايرـ والعشرين  السادسـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حيث يؤكد عمى مدي حداثة ىذا التعميـ ، ويمكف  (20) الجدول رقمويرتبط الجدوؿ مع 
في درجة الفيـ والتذكر لتدعيمو أف يصؿ ىذا النوع مف التعميـ الى مستوى أعمى 

 بالمؤثرات المختمفة داخؿ المحاضرات 
 

 ( مقياس التذكر والفيم22جدول )

 العبارات
 العينة الكمية

الوزن  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

غير  محايد موافق 
 موافق

احتاج إلى  أجيزة مساعدة الستخدام  
 2 42.43 2200 02 32 043 ُبعدنظام  التعميم عن 

أحتاج إلى معمومات وبيانات حول 
 0 41.01 2203 00 53 021 ُبعداستخدام  نظام  التعميم عن 

أعمم بوجود فيديوىات توضيحية عمى 
منصة الجامعة لمساعدتي في فيم 

 مقرراتي
010 222 01 2225 40.24 3 

يواجينى بعض المشكالت في التعامل مع 
 0 40 540 15 54 003 ُبعدأنظمة التعميم عن 

استخدام فيديوىات مقررات االعالم  ُبعد
التربوي شعرت ان ىناك فارق بين التعميم 

 والتعميم التقميدي ُبعدعن 
032 223 13 535 42.14 1 

توفير فرصة تعميمّية  ُبعديعمل التعميم عن 
لمن ال تسمح لو ظروف الحياة باالنتظام 

 امام بالتعميم التقميدي
033 222 12 533 42.02 2 

يجب عمى عضو ىيئة التدريس منح 
مشاىدتو  ُبعدالطالب  فرصو لمنقاش 

 لممحاضرات  لزيادة الفيم والتذكر
000 42 30 532 42.43 3 

توجد مواد عممية من ضمن مقرراتي  
 4 42.24 522 15 202 002 ُبعديصعب تكييفيا طبقا لنظام التعميم عن 

تعامل واجيتني بعض المشكالت اثناء ال
 5 35.33 510 24 220 002 ُبعدمع  نظام التعميم عن 

توجد صعوبات مادية و معرفية تحول دون 
 22 34.22 500 23 200 022  ُبعداستخدام  نظام  التعميم عن 
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عمى توفير مصادر  ُبعديعمل التعمم عن 
تعميمية متعددة مما يساعد عمى تقميل 

 الفروق الفردية بين الطالب 
021 222 35 502 33.22 22 

يساىم في زيادة مخرجات  ُبعدالتعميم عن 
 20 33.243 501 12 231 231 التعمم في مقررات االعالم التربوي

تتماشى المحاضرات الخاصة االعالم 
التربوي  المعروضة عمى المنصة مع 

 توصيف المقررات
252 203 23 503 32.52 23 

عمى  سد النقص في  ُبعديعمل التعميم عن 
ضاء ىيئة التدريس الذين يحاضرون أع

 التربوي مقررات االعالم
252 200 40 520 32.22 20 

ضروري لزيادة مخرجات  ُبعدالتعميم عن 
 21 31.31 525 15 233 224 التعمم

تقنية تقوم عمى مبدأ  ُبعدالتعميم عن 
التفاعل بين المعمم والمتعمم في فيم 

 محاضرات االعالم التربوي
252 223 50 455 30.52 22 

ىناك بعض العيوب في المحاضرات التي 
تم تسجيميا والتي تحتوي عمى مقررات 

 االعالم التربوي
241 202 45 452 30.22 23 

عمي تطوير بيئات  ُبعديركز التعميم عن 
 24 30.01 452 40 202 231 التعميم واالىتمام بالمتعمم

 ُبعديحتاج العمل  عمي نظام  التعميم عن 
 25 33.52 443 40 201 232 وجيد عاليالى وقت 

انصح زمالئي بالتركيز في مشاىدة 
 02 33.22 440 54 202 240 المحاضرات ألنيا تزيد من الفيم والتذكر

ساعدني  الفيديوىات المستخدمة في 
 02 30.14 432 50 202 221 المحاضرات في فيم وتذكر المعمومات

يركز التعميم التقميدي عمي دعم عممية 
 00 30.1 432 220 200 230 لتعميم فقطا

ىناك بعض العيوب في المحاضرات 
 المرفوعة عمى المنصة 

اعاقت فيمى وتذكري لمقررات االعالم 
 التربوي

232 203 43 425 30.02 03 

أشعر بالرضا عن مدى االستفادة من 
 00 30.243 421 52 203 222 ُبعدتدريس مقررات االعالم التربوي عن 

 01 32.31 422 223 233 220ذكر المحاضرات الخاصة بمقررات افيم وات
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االعالم التربوي بصعوبة لعدم تفاعمي مع 
 اعضاء التدريس

استفدت من الفيديوىات التوضيحية التي  
 02 32 410 225 222 232 توجد عمى  منصة الجامعة

مشاىدتي  ُبعدأشعر باالرتياح النفسي  
 03 32.22 400 222 202 214 ملممحاضرات الخاصة بمقررات االعال

ال تعجبني طرق عرض المحاضرات  
الخاصة بمقررات االعالم التربوي عمى 

 المنصة  
234 222 220 432 25.22 04 

في  ُبعدافضل  استخدام  التعميم  عن 
 05 24.31 401 203 205 204 مقررات االعالم التربوي التي ادرسيا

ة ساعدني مسئولي البوابة االلكتروني
بالكمية في الدخول عمى المحاضرات 

 الخاصة بمقررات االعالم التربوي
214 55 203 421 23.52 32 

اقوم بالتعميق عمى المحاضرات الخاصة 
مشاىدتيا  ُبعدبمقررات االعالم التربوي 

 في المحاضرة التالية لممشاىدة
230 201 202 353 22.24 32 

لم اقابل أي صعوبات عند الدخول عمى 
صة في البيت لتصفح المحاضرات الخاصة المن

 بمقررات االعالم التربوي
203 223 232 313 20.31 30 

حصمت عمى دورات تدريبية )وجيا لوجو( في 
 33 22.43 300 242 42 204 ُبعدنظام التعميم عن 

  %30.53 05245 اإلجمالي

: 86083بيف ) أف النسب المئوية لمقياس التذكر والفيـ تراوحت مايتضح من الجدول: 
أجيزة مساعدة الستخداـ  نظاـ  التعميـ عف  احتاج إلى(، حيث جاءت عبارة )60083

حصمت عمى دورات تدريبية )وجيا لوجو( ( في الترتيب األوؿ، فيما جاءت عبارة )ُبعد
بؽ في ( في الترتيب األخير، ويمكف تفسير نتائج الجدوؿ الساُبعدفي نظاـ التعميـ عف 

 فاط التالية:ضوء مجموعة الن
وىى %( 30.53) بنحو،قدرة مقياس التذكر والفيم اوال : الدرجة اإلجمالية لمقياس

درجو مرتفعة وتعتبر اكبر مف درجة المتوسط الفرضي ، ويعكس مستوى تذكر وفيـ 
 .مرتفع لوعى عمـو عينة الدراسة
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 درجات عمى حصمت التي العبارات أكثر أف سنجد المقياس عمى سريعة بنظرةثانيا : 

احتاج إلى أجيزة مساعدة الستخداـ  نظاـ  موافؽ تعكس ) في مضمونيا موافقةعمى
( ُبعدأحتاج إلى معمومات وبيانات حوؿ استخداـ  نظاـ  التعميـ عف (،و)ُبعدالتعميـ عف 

أف حصوؿ )احتياجات إلى أجيزة  ويرى الباحثعمى التوالي،  في الترتيب االوؿ والثاني
( عمى أعمى أحتاج إلى معمومات وبياناتو ) (ُبعدـ التعميـ عف مساعدة الستخداـ نظا

ترتيب نظرًا لحداثة ىذه االستراتيجية وانتقاؿ الطالب مف الطرؽ التقميدية إلى الطرؽ 
الحديثة فتحتاج إلى وقت لمتعامؿ معيا، وضعؼ الشبكة أو عدـ امتالؾ عينة الدراسة 

الكثير مف المعمومات التى تؤىميـ لتقبؿ ليذه الشبكة، وايضا احتياج عينة الدراسة إلى 
حصمت عمى دورات ىذه االستراتيجية الحديثة لفيـ وتذكر المعمومات كما جاءت عبارة )

لعدـ اىتماـ  نظراً ( في الترتيب االخير ُبعدتدريبية )وجيا لوجو( في نظاـ التعميـ عف 
قى المعمومات مف عينة الدراسة بيذه الطريقة، حيث تركز اغمب عينة الدراسة عمى تم

 ،اـ بالدورات التدريبية وجيا لوجواعضاء ىيئة التدريس مما يعكس عدـ االىتم
 .بيا بالتعامؿ مطالبيف أنفسيـ ووجدوافي كؿ محاضرة  ةالستخداـ ىذه االستراتيجي

 بجائحة المحيطة الظروؼ بأف القوؿ يمكف المالحظات ىذه ضوء نو فيويري الباحث أ

فيـ وتذكر المعمومات عف مقررات االعالـ  مف الجامعات طمبة يتابعو ما ومع كورونا
 شكؿ وأسموب في تغير مف خمفتو وما الجائحة بيذه متصمة ومعمومات التي يتـ تدريسيا 

ىذه الدراسة مع  واختمفتالتقميدي اسيمت في فيـ وتذكر المعمومات،  الجامعي التعميـ
 األكاديمي االندماج لمقياس ماليةاإلج حيث جاءت الدرجة ىدراسة حساـ فايز عبدالح

 وتعكس الفرضي، المتوسط درجة مف أقؿ وتعتبر، منخفضة درجة وىي % ٧٥ بنسبة

 . لدراسة ا عينة عموـ لدى منخفض أكاديمي اندماج مستوى
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 ثالثًا. نتائج اختبار فروض الدراسة:
 :التحقق من الفرض األول *
 في تدريس  ُبعدستراتيجية التعميم عن تطبيق إعالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد

 المقررات اإلعالمية وفيم وتذكر المعمومات لدى الطالب. 

تطبيق إستراتيجية التعميم عن ُبعد في تدريس المقررات  (  يوضح معامالت االرتباط بين23جدول )
 اإلعالمية وفيم وتذكر المعمومات لدى الطالب

 المتغيرات
 بفيم وتذكر المعمومات لدى الطال

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر
في  ُبعدتطبيق إستراتيجية التعميم عن 

 تدريس المقررات اإلعالمية
 دال إحصائًيا 4040 **2.00-

ذات  عكسيةارتباطية عالقة تحقق الفرض، حيث ثبت وجود  يتبين من الجدول:
مقررات في تدريس ال ُبعدتطبيق استراتيجية التعميم عن بين داللة إحصائية 

؛ بمعنى أف تطبيؽ استراتيجية التعميـ عف اإلعالمية وفيم وتذكر المعمومات لدى الطالب
في تدريس المقررات اإلعالمية أدى إلى تقميؿ معدالت الفيـ وتذكر لممعمومات لدى  ُبعد

الطالب مف وجية نظر عينة البحث، وىو ما يعكس النظرة السمبية مف قبؿ عينة البحث مف 
في تدريس مقررات اإلعالـ وعدـ تجاوبيـ معو بالقدر الكافي  ُبعده التعميـ عف الطالب تجا
 تجعػؿ مػف المنطقػي أف يحػدث  نعيشيا كما أف طبيعة األزمة الحا ليػة التػيأف  ويرى الباحث

( ُبعدىذا العتياد الطالب عمى االستراتيجية التقميدية اما لالستراتيجية الحديثة )التعميـ عف 
 الى الكثير مف الوقت فتحتاج 

 
 :التحقق من الفرض الثاني *
  استفادتيم من التعميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة في معدل

 .، محل اإلقامة، السنة الدراسية(النوعوفق متغير ) في مجال التخصص ُبعدعن 
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 )أ( الفروق وفًقا لمنوع ومحل اإلقامة:
استفادتيم من التعميم عن ُبعد في مجال ن عينة الدراسة في معدل بي( يوضح داللة 24جدول )

 (022التخصص                                            )ن= 

 المتغيرات
 الذكور ن=

020 
 اإلناث ن=

 قيمة )ت( 232
نوع 
 ع ـ ع ـ الداللة

االستفادة من معدل 
في مجال  ُبعدالتعميم عن 
 التخصص

 غير دال 2.053 4.62 2045 4060 2049
 212 ن= حضر 005 ن= ريف

 قيمة )ت(
نوع 
 ع ـ ع ـ الداللة

 غير دال 2.242 4060 2047 4062 2048
 :يتضح من الجدول السابق

استفادتيم في معدل بين الذكور واإلناث عينة الدراسة  غير دالة إحصائًيا وجود فروق
 في مجال التخصص. ُبعدمن التعميم عن 

استفادتيم من في معدل بين عينة الدراسة  غير دالة إحصائًيا وجود فروق كذلك ثبت
 حضر(.-وفق متغير محل اإلقامة )ريف في مجال التخصص ُبعدالتعميم عن 

وتعتبر ىذه النتيجة منطقية حيث يتعرض كؿ مف الطالب سواء ذكور أو اناث او سواء 
نيـ لدييـ فرص متساوية في كاف ريؼ أو حضر لممقررات االعالمية المختمفة بمعنى ا

التعرض وذلؾ عف طريؽ المنصات التعميمية وىى متاحو ليـ جميعا سواء ذكور أو اناث 
 او ريؼ أو حضر 

 
 
 
 
 
 
 



 

856 

 2020 ينايرـ والعشرين  السادسـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 )ب( الفروؽ وفًقا لمسنة الدراسية:
استفادتيم من التعميم عن في معدل ( يوضح تحميل التباين أحادي االتجاه بين السنوات الدراسية 25جدول )

 في مجال التخصص ُبعد

 مصدر التبياف المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ؼ

االستفادة من معدل 
في  ُبعدالتعميم عن 

 مجال التخصص

بيف 
 المجموعات

30464 3 00053 

داخؿ  دال *3048
 المجموعات

0470984 396 40374 

 :يتضح من الجدول السابق
 ُبعداستفادتيم من التعميم عن في معدل بين السنوات الدراسية  حصائًيادالة إوجود فروق 

 في مجال التخصص.
ولتحديد اتجاه الفروؽ وفًقا لمتغير السنة الدراسية ولمعرفة الفروؽ ستكوف لصالح أي 

  (.Post Hock- LSDية )ُبعدإجراء اختبار المقارنات ال تـفئة 
 (Post Hock- LSD( يوضح نتائج اختبار )02جدول )

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المتوسط الفرقة

 4040444 *4020444 4042444- ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.23 األولى

 4043444 *4023444 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  0.21 الثانية

 *402444- ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   2.50 الثالثة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    0.12 الرابعة
 (.4045)*( دالة عند مستوى )

وبالنظر إلى متوسطات السنوات الدراسية سيتضح وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف 
 في مجاؿ التخصص ُبعداستفادتيـ مف التعميـ عف في معدؿ المستويات الدراسية 

مما يعنى أف طالب الفرقة الثانية فى ى صاحبة المتوسط االعم(.لصالح )طالب الفرقة الثانية
ىـ أكثر استفادة مف استراتيجية  فى مجاؿ التخصص، ُبعدمعدؿ االستفادة مف التعميـ عف 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة فى ضوء مدى اىتماـ الفرؽ االربعة التى جرت  التعميـ عف ُبعد
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ر الىتماميـ باستراتيجية التعميـ المقارنة بينيـ، وتعتبر متابعة طالب الفرقة الثانية بشكؿ اكب
 ديدة وتختمؼ عف التعميـ التقميدي.ألنيا تمثؿ لدييـ استراتيجية ج ُبعدعف 
 

 
 استفادتيم من التعميم عن ُبعد في مجال التخصص وفق السنة الدراسيةفي معدل ( يوضح الفروق بين عينة الدراسة 1شكل )

 
 :التحقق من الفرض الثالث *
 فيم وتذكر المعمومات اللة إحصائية بين عينة الدراسة في معدل توجد فروق ذات د

 .، محل اإلقامة، السنة الدراسية(النوعوفق متغير ) ُبعدفي ضوء التعمم عن 
 )أ( الفروق وفًقا لمنوع ومحل اإلقامة:

فيم وتذكر المعمومات في ضوء التعمم عن ُبعد بين عينة الدراسة في معدل ( يوضح داللة 02جدول )
 (022 )ن=

 المتغيرات
 232 اإلناث ن= 020 الذكور ن=

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع ـ ع ـ

فيم وتذكر معدل 
المعمومات في ضوء التعمم 

 عن ُبعد

 غير دال 2.203 4046 0084 4046 0085
 212 ن= حضر 005 ن= ريف

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع ـ ع ـ

 غير دال 2.231- 4048 0084 4044 0083

1.8

1.85

1.9

1.95

2

2.05

2.1

2.15

 السنوات الدراسٌة

2.13 
2.15 

1.92 

2.12 

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
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 :ضح من الجدول السابقيت
فيم وتذكر في معدل بين الذكور واإلناث عينة الدراسة  غير دالة إحصائًيا وجود فروق

 .ُبعدالمعمومات في ضوء التعمم عن 
فيم وتذكر في معدل بين عينة الدراسة  غير دالة إحصائًيا كذلك ثبت وجود فروق

 حضر(. -ة )ريفوفق متغير محل اإلقام ُبعدالمعمومات في ضوء التعمم عن 
  )ب( الفروق وفًقا لمسنة الدراسية:

استفادتيم من التعميم عن في معدل ( يوضح تحميل التباين أحادي االتجاه بين السنوات الدراسية 00جدول )
 ُبعد في مجال التخصص

 المتغيرات
مصدر 
 التبياف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ؼ

فيم وتذكر  معدل
لمعمومات في ضوء ا

 ُبعدالتعمم عن 

بيف 
 المجموعات

40567 3 40089 

40886 
غير 
داخؿ  دال

 المجموعات
840504 396 40203 

في بين السنوات الدراسية  غير دالة إحصائًياوجود فروق  :يتضح من الجدول السابق
 .ُبعدالمعمومات في ضوء التعمم عن فيم وتذكر معدل 

 ُبعدرجع السبب في ىذه النتائج إلى أف استراتيجية التعميـ عف أف ذلؾ قد ي ويري الباحث
مما  )الفرقة االولى والثانية والثالثة والرابعة(، لـ تكف معيودة عمى طالب الفرؽ االربعة

فى ضوء ىذا النمط مف التعمـ، ولذلؾ جاءت  فيـ وتذكر المعمومات معدؿانعكس عمى 
 .األربعةالفروؽ غير دالة بيف طالب الفرؽ 

 :خاتمة البحث ونتائجو
 المقررات تدريس في ُبعد عف التعميـ استراتيجية تطبيؽ إلىىدؼ البحث الحالي   

وىى دراسة وصفية تـ تطبيقيا ، الطالب لدي المعمومات وتذكر بفيـ وعالقتو اإلعالمية
مفردة مف طمبة قسـ االعالـ  (444باستخداـ منيج المسح عمى عينة عشوائية قواميا )

، وتوصمت الدراسة إلى عدة وي بالفرؽ االربعة بكمية التربية النوعية جامعة المنياالترب
  -نتائج كاف مف أبرزىا ما يمى:
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 ُبعد عف التعميـ بمصطمح%( مف طمبة االعالـ عينة البحث لدييـ معرفة 044أف نسبة ) .0
 .األوؿ الترتيب في حيث جاءت فى الترتيب األوؿ

إلى شبكة إنترنت واتصاؿ قوي(  االحتياجتمثمت في ) ُبعدعيوب التعميـ عف  جاءت مف .2
 طبقا لوجية نظر عينة الدراسة. %(5705في الترتيب األوؿ بنسبة) 

  جاء نوع برامج التعميـ عف ُبعد التى يشارؾ فييا أفراد العينة فى الترتيب األوؿ بنسبة .3
4302)%. 

يدي وجيًا لوجية( فى الترتيب حصؿ أسموب التعميـ التى يفضميا أفراد العينة )التعميـ التقم .4
 %(44األوؿ بنسبة )

جاءت موافقة عينة الدراسة عمى مدي تذكر وفيـ لممعمومات ُبعد مشاىدة المحاضرات  .5
 %(67فى الترتيب األوؿ بنسبة )

بينما جاء احتياج أجيزة مساعدة الستخداـ التعميـ عف ُبعد فى الترتيب األوؿ بنسبة  .6
(6808)% 

 في الدراسة عينة واإلناث الذكور بيف إحصائًيا دالة غير فروؽ ودوج توصمت النتائج إلى .7
 .التخصص مجاؿ في ُبعد عف التعميـ مف استفادتيـ معدؿ

  مف استفادتيـ معدؿ في الدراسة عينة بيف إحصائًيا دالة غير فروؽ وجود ثبت كذلؾ .8
 (.حضر-ريؼ) اإلقامة محؿ متغير وفؽ التخصص مجاؿ في ُبعد عف التعميـ
 :ت البحثتوصيا

 -يمي: بما الباحث يوصي البحث، نتائج إليو توصمت ما ضوء في 
بشكؿ أكبر  ُبعدـ عػف يمنظومػة الػتعم عمػى الجامعػات أف تعمػؿ عمػى تطػويرالبد  .0

 .يضمف وصوؿ ىذه المنظومة لكافة الطالب لتحقيؽ أقصى إفادة ممكنة

وتػدريبيـ عميػو  ُبعدلػتعمـ عػف ا استراتيجيةلتقبػؿ  الطالب أف تييئ يجب عمى الجامعات  .2
  اإللكتروني.ومياراتيـ عف التعمـ  يـلصػقؿ معػارف وتوعية الطالب

 مع التركيز عمى عقد ورش عمؿ ودورات تدريبية  لتعريؼ الطالب كيفية التعامؿ .3
 .ُبعد عف لمتعميـ التقنيات المختمفة

 مع لمطالب الفعالػػة لمشػػاركةا اسػػتمرار عمػػى الحفػػاظ لضػػماف االبحاث مف مزيد إجراء .4
 .ُبعد عف الجامعات
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 التعميـ ومتطمبات بما يتالءـ التعميـ بالجامعات تقنيات مراكز التجييزات الكافية داخؿ .5
 .ُبعدعف 

 .ُبعد عف التعميـ نحو لمتحوؿ تمييدا الجامعات في التحتية البنية تطوير .6

الكتساب الخبرات  ىذا المجاؿ االستفادة مف تجارب الجامعات العالمية مف الخبرة في .7
 .منيـ

التعميـ عف ُبعد  يوجيياالتي  المشكالتعمى  لمتعرؼ ،عمؿ دراسات عممية مماثمة .8
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