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 :الممخص
ىدف البحث ) العوامل المؤثرة في توظيف عضو ىيئة التدريس لمصفوف 

-0202االلكترونية لمادة الفيزياء في التدريس الجامعي( لمعام الدراسي )
(  حيث اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي اذ استخدمت 0202

استبانة كأداة لجمع المعمومات تم توزيعيا مباشرة عمى عينة مكونو من 
( من اعضاء الييئة التدريسية واتبعت الباحثة ارسال االستبانة عن 82)

طريق ارسال االيميل الشخصي لكل عضو من الييئة التدريسية وذلك 
بحسب رغبة المفحوص باإلجابة عن االستبانة تمت معالجة البيانات 

باستخدام االساليب االحصائية المالئمة , واظيرت النتائج ان  احصائياً 
المتوسط العام لدرجة المعرفة التي يمتمكيا اعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
االنبار)كمية التربية الصرفة و كمية الزراعة ( حول اىمية توظيف التعميم 
 االلكتروني الصفوف االلكترونية في التدريس الجامعي وانتيى البحث
بجممة توصيات كان ابرزىا ضرورة تمميك اعضاء ىيئة التدريس الميارات 
الفنية والتقنية في التعامل مع الصفوف االلكترونية واعتمادىا كأىم 
المستحدثات التقنية في الممارسة التعميمية الجامعية المعاصرة الزمة 

 كورونا لزيادة فعالية التدريس الجامعي.
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Abstract: 

      The aim of the research is to know the effect. of a  

The objective of the research (factors affecting the 

employment of a faculty member for electronic classes 

of physics in university teaching) for the academic year 

(2020-2021), where the researcher followed the 

descriptive analytical approach as she used a 

questionnaire as a tool to collect information that was 

distributed directly to a sample consisting of ( 81) One of 

the faculty members and the researcher followed up 

sending the questionnaire by sending a personal email to 

each faculty member, according to the test's desire. The 

data were processed statistically using appropriate 

statistical methods, and the results showed that the 

general average of the level of knowledge possessed by 

faculty members at Anbar University (College of Pure 

Education and The College of Agriculture) on the 

importance of employing electronic education for 

electronic classes in university teaching, and the research 

ended with a set of recommendations, the most 

prominent of which was the need for faculty members to 

possess the technical and technical skills in dealing with 

electronic classes and adopt them as the most important 

technical innovations in contemporary university 

educational practice of the Corona crisis to increase the 

effectiveness of university teaching. 
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 :  مشكمة البحث
دىمت العالم جائحة كورونا, وكان ليا من القوة أن أجبرت العالم عمى سمسمة تغيرات 
آنية وأخرى متوقعة تشمل مختمف األصعدة, االقتصاد والسياسة والطب, وكذلك مجاالت 
التعميم, لقد فرضت ىذه الجائحة طرقا تعميمية جديدة, أنتجت طرقا جديدة لتمقي المعمومة 

يواجو التدريس في مؤسساتنا الجامعية وىو كيف يتغير لتمبية متطمبات وىذا التحدي أيضا, 
المستقبل من خالل توظيف االمثل لتطبيقات االنترنيت وبضمنيا تقنية الصفوف االلكترونية 
وبنظرة لواقع التدريس بجامعة االنبار بمختمف كمياتيا يبدو جميا افتقاره الى استخدام ىذه 

من حيث توفر نظام تعميمي مرن  ومن حيث قدرة  االحاجة لتوظيفيالتقنية ومن ىنا نتبع مدى 
اعضاء ىيئة التدريس عمى التعامل مع ىذه التقنية باعتبارىا احدى المستحدثات لدعم 

حيث شكل استراتيجية استخدام االنترنيت وزيادة كفاءة وفعالية االتصال في التدريس الجامعي  
جمت عن وجود ىذه الجائحة وجد التعميم االلكتروني التعميم اإللكتروني ظاىرة أكاديمية ن

الكثير من المؤيدين حيث ان كثير من النداءات المؤيدة لمتحول الرقمي في العممية التعميمية 
وذلك لمواكبة التطور الزمني والتكنولوجي ولكي ال تتوقف عممية التحصيل االكاديمي وان 

االمور الذين يعتبرون ىم وابنائيم الفئة المستيدفة  تطبيق التعميم اإللكتروني كان مفاجأ ألولياء
في عممية التعميم ككل لبى التدريسين في مؤسساتنا الجامعية متطمبات المستقبل من خالل 

وبضمنيا تقنية التعميم االلكترونية  (0222)شحاتة ,االمثل لتطبيقات االنترنيت توظيف
معة االنبار بمختمف كمياتيا يبدو جميًا )الصفوف اإللكترونية ( وبنظرة لواقع التدريس بجا

افتقاره الى استخدام ىذه التقنية ومن ىنا تنبع مدى الحاجة لتوظيفيا من حيث توفر نظام 
تعميمي مرن , ومن حيث قدرة اعضاء ىيئة التدريس عمى التعامل مع ىذه التقنية باعتبارىا 

دة كفاءة وفعالية االتصال في احدى المستحدثات لدعم استراتيجية استخدام االنترنيت وزيا
تم اعتماد العديد من المحاضرات والمقررات في الجامعات ونمت بشكل   التدريس الجامعي ,

سريع ولكن نموىا اثار العديد من التساؤالت حول كيفية توظيف الصفوف االلكترونية لمستقبل 
لصفوف االلكترونية التعميم الجامعي من ىنا تجئ ىذه الدراسة أللقاء الضوء عمى تقنية ا

وتناول ما يرتبط من عوامل من المتوقع ان تؤثر في توظيف أمثل ليا في من قبل عضو ىيئة 
التدريس في التدريس الجامعي , وفي ضوء ما سبق يمكن ان تتبمور مشكمة البحث الحالي في 

 التساؤل الرئيس التالي . 
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كمية  بجامعة االنبارما درجة المعرفة التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس  -2
من افراد العينة حول أىمية توظيف التعميم االلكتروني كمية الزراعة التربية الصرفة و 

 )الصفوف االلكترونية ( في التدريس الجامعي 
دون توظيف الصفوف االلكترونية في التدريس  تحول التحديات التي ما -0
 الجامعي .

الدراسة أىميتيا من جدوى التعميم االلكتروني عن بعد  اكتسبت  : اهمية الدراسة
مصفوف االلكترونية في التدريس الجامعي كمستحدث تقني ازدادت شعبيتو في جميع انحاء ل

 من خالل .... العالم
في التدريس ,  لتربية والتربية الصرفةالوقوف عمى مينية اعضاء ىيئة التدريس بكمية ا -

ن معرفة خاصة بالعوامل التي يمكن ان تؤثر في ىذا التوظيف وما يمكن ان تضيفو الدراسة م
. 

ضرورة اىتمام اعضاء ىيئة التدريس بتنمية قدراتيم الذاتية في مجال توظيف التعميم  -
 االلكتروني لمصفوف االلكترونية في التدريس .

اىمية مساىمة الكميات في توظيف التعميم االلكتروني التعمم عن بعد في التدريس  -
 عي بالجامعة . الجام

 تتطمع الدراسة لبموغ االىداف االتية : : اهداف الدراسة 
العوامل المؤثرة في توظيف عضو ىيئة التدريس لمصف االلكتروني  عمى التعرف  -

 ة التربية الصرفة وكمية الزراعة)كميفي التدريس الجامعيلمادة الفيزياء 
عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو توظيف الصفوف االلكترونية في  لتعرفا -
 التدريس 
تحديد التحديات التي ربما تقف دون توظيف التعمم عن بعد ذي المقررات لمصفوف  -

 االلكترونية  في التدريس الجامعي .
 تتحدد الدراسة بما يمي : حدود الدراسة : 
   ربية الصرفة كمية الزراعة / كمية التجامعة االنبار الحد المكاني : -
 لمادة الفيزياء  الفصل الدراسي الثاني 0202-0202الدراسي  الحد الزماني:لمعام -
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التربية الصرفة وكمية الحد البشري : اعضاء ىيئة التدريس بجامعة االنبار كمية  -
 .ممن يدرسون مادة الفيزياء من حممة درجة الماجستير او الدكتوراه الزراعة 
  تحديد المصطمحات 
ىو وسيمة تعميمية حديثة النشأة, تعتمد في مضمونيا عمى :  عن بعدالتعمم    -2

اختالف المكان, وُبعد المسافة بين الُمتعمم والكتاب أو المعمم أو المجموعة الدراسية؛ وتكمن 
م من أىميتيا في تقديم برنامج تعميمي من قمب الحرم التعميمي, ووضعو بين يدي المتعمم بالرغ

 (0225:02. )زيتون ,اختالف المساحة الجغرافية وذلك سعيًا الستقطاب الطالب
عضو ىيئة التدريس الجامعي : يقصد بيم من يقومون بعممية التدريس  -0

ممن ىم عمى رأس العمل في الجامعة في الصرفة وكمية الزراعة  التربيةبجامعة االنبار/ كمية 
 م. 0202 – 0202الدراسي الفصل الدراسي الثاني من العام 

التعميم االلكتروني : نظام تفاعمي لمتعميم عن بعد يقدم لممتعممين وفقًا لمطمب  -3
ويعتمد عمى بيئة الكترونية متكاممة تستيدف بناء المقررات وتوصيميا بواسطة االنترنيت 

عبد واالرشاد والتوجيو وتنظيم االختبارات وادارة المصادر والعمميات وتقويميا .)محمد 
 (0225:5الحميد,

 التعميم مبدأ عمى تقوم المنصة ىذهClass Room : الصف االلكتروني  -2
 المعمم مع صف في التعمم بين الدمج عمى يرتكز مبدأ وىو Blended learning المدمج
 يقوم التي التعميم عممية لتسييل استخدامو والمدرب لممعمم فيمكن اإلنترنت  طريق عن والتعمم

)الغريب .النظام في المتوفرة التعميم تقنيات باستخدام وذلك أفضل, بشكل الصف في بيا
,0229:52) 

 : الخمفية النظرية    الفصل الثاني 
 ويعتمد لمطمب, وفقا لممتعمم يقدم بعد عن لمتعميم تفاعمي نظام اإللكتروني ىو التعميم  

دارة االختبارات وتنظيم والتوجيو, واإلرشاد إلكترونية, بيئة عمى  وتقويميا والعمميات المصادر وا 
 :ليشمل يمتد اإللكتروني التعمم أن إال اإللكتروني, التعمم أشكال أحد ىو بعد عن بينما التعمم

 اإللكترونية, الوسائط عبر المنشور االفتراضي, والتعمم الخط, والتعمم عمى المباشر )التعمم
 التعميم بين األساسي الويب( واساسًا ان الفرق عمى المعتمد والتعمم اإلنترنت عبر والتعمم

 دورا المتعمم يمعب ففي التعمم عن بعد المتعمم دور في يكمن بعد عن والتعمم اإللكتروني
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 اإللكتروني التعمم التعميمية , أما المادة مع تفاعل أي دون المعمومات يتمقى حيث أساسيا,
 سبق مما ويتضح بعد من لمتعمم التطور الطبيعي تفاعميا وىو إيجابيا دوراً  المتعمم يمعب ففيو
 أشكال ىو أحد اإللكتروني التعميم بعد ولكن من يتم أن بالضرورة ليس إلكتروني تعميم كل  أن

 وتبادل والمبادرة, البحث, في األساسي الدور لممتعمم يكون حيث بعد من التعميم ونماذج
 المعمومات.

ىو التعمم عن بعد : فلذلك تطرقت في الحديث عن الخمفية النظرية لمتعمم عن بعد 
وسيمة تعميمية حديثة النشأة, تعتمد في مضمونيا عمى اختالف المكان, وُبعد المسافة بين 
الُمتعمم والكتاب أو المعمم أو المجموعة الدراسية؛ وتكمن أىميتيا في تقديم برنامج تعميمي من 
قمب الحرم التعميمي, ووضعو بين يدي المتعمم بالرغم من اختالف المساحة الجغرافية؛ وذلك 

ظيرت  ليذا العام المتمثمة بجائحة كوروناسعيًا الستقطاب الطالب, وتحّدي الظروف الصعبة 
فكرة التعميم عن ُبعد في نيايات السبعينات من القرن الحالي بواسطة الجامعات األوروبية 

كية؛ حيث كانت ترسل البرنامج التعميمي لمطمبة بواسطة البريد, وكانت تتمثل حينيا واألمري
بالكتب, وشرائط التسجيل, والفيديوىات؛ لتقدم شرحًا وافيًا حول المناىج التعميمية, وكان الطمبة 
يندمجون مع ىذا النمط التعميمي, ويمتزمون بما يوكل إلييم من فروض وواجبات, ولكن 

بدأ  عات عمى طمبتيا القدوم إلى الحرم الجامعي في موعد االختبارات النيائيةتشترط الجام
أول جامعة أمريكية مفتوحة تأسست تمبية لرغبات  (NYSES) التعميم عن بعد وتعتبر جامعة

وبذلك استطاعت  المتعممين في جعل التعميم العالي متاحا ليم عبر الطرق غير التقميدية
تختصر المسافات الكبيرة بين المتعممين والمعممين وأصبح الطرفان التكنولوجيا الجديدة أن 
اإللكترونية, تحول التعميم عن بعد إلى  واالتصاالت التكنولوجيا تقدمومع  يسمع بعضيما البعض

لتحقيق أقصى قدر من الفاعمية, وىذا  والوسائط المتعددة واإلنترنت لحاسوبا تعميم باستخدام
 (.0229:00)شحاتو ,.كمو شكمو الثورة في مجال تكنولوجيا المعمومات

  حيث إنو يناسب كافة األفراد سواء كان محاضرًا أو طالباً  : مميزات التعمم عن بعد
التأثير: يمتاز و  والخيارات أمام المتعمم وفقًا لرغبتو في المشاركةالمرونة: تتمثل بإتاحة المجال ف

بتركو تأثيرًا وفاعمية أكثر من نظام التعميم التقميدي لدى المتعمم؛ وذلك بما يستخدمو من 
 ( 55: 0229)درويش ,.تقنيات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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 اإلسيام في رفع المستوى الثقافي والعممي  -8: اهداف التعميم عن بعد
المؤىمين  والمدربين سد النقص في أعضاء ىيئة التدريس-0المجتمع أفرادواالجتماعي لدى 

العمل عمى توفير مصادر  -3مل عمى تالشي ضعف اإلمكانياتفي بعض المجاالت كما يع
تعميمية متنوعة ومتعددة مما يساعد عمى تقميل الفروق الفردية بين المتدربين وذلك من خالل 

خمق  -5ب رعاية الطال -2دعم المؤسسات التدريبية بوسائط وتقنيات تعميم متنوعة وتفاعمية
 تظم ممن ىو عمى رأس العمل حتى يكون مفيدافرص وظيفيو اعمى لمن فاتو التعميم المن

 نظرة المجتمع إلى ىذا  -0.التكمفة العالية -8: معوقات التعميم عن بعد
نظرة المتعمم إلى أن الفرص الوظيفية ال يمكن الحصول عمييا عن  -3االسموب من التعمم

التعميم العالي االعتراف بالتعميم عن بعد من قبل وزارات  عدم -2طريق ىذا النمط من التعميم
 .خصوصا   في بعض الدول العربية

      يقوم عضو : دور أعضاء هيئة التدريس في بيئة التعميم عبر اإلنترنت
ىيئة التدريس في بيئة التعميم عن بعد بدور رئيسي ومنيا تنظيم البيئة والقيام بإنشاء وشراء 

الطرق التي يحددىا المتعمم  االنشطة التعميمية التي تدعم بيئة التعمم وضمان دعميا لتطوير
 (0223155.)شقور :وتقديم الدعم الفردي لمطالب أثناء منتديات النقاش

 ىناك مجموعة من النصائح التي تساعدك  شروط نجاح التعميم عن بعد ؟
 بتجربة تعميم جيدة : واالستمتاعفي إنشاء ظروف التعميم عن بعد المثالية 

اًل قمي االرتياحالشعور بعدم  التعميم وا ىذاالذين اختار شخاص يميل األ .البدء مبكرًا :2 -
يجب ان يقوموا بالبدء مبكرًا بالتعمم قبل و  ة كاممة بكيفية تنظيم الوقتدراي ىإذا لم يكونوا عم

إلنجاز دروة التعميم عن بعد وتحقيق أىدافك  في الوجبات السريعة والتطبيقات االنشغال
 والمشاركة .الشخصية مما يعزز الدافع 

يمكن أن تكون ىناك العديد من مصادر التشتت  .التخمص من مصادر التشتت :0 -
بالرغم من و  عبر اإلنترنت من المشاركة بفعالية  مثل الضوضاء الخارجية التي تمنع المتعمم

مثل الصور  اة عمييأنك قد ال تتحكم في بعض عناصر التشتيت يمكنك تقميميا والسيطر 
عبر  يوىات تستخدم ليجة صوت غير عاديةبعض الفيد و ة والرسوماتتعددوالوسائط الم
 اإلنترنت .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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 بيريؤثر تصميم دورة التعميم عن بعد بشكل ك : الفوضى.عمل مخطط خالي من 3 -
, يتميز بوفرة الصور , األلوان لتخطيط الخاص بالدورة التعميمية المكدسة والذيلكون 

ر د يمكن ان تزية لطويمالنصوص ا يمكن  ىعممين عبر اإلنترنت من ناحية أخر باك المتالتوتر وا 
لممخطط المنظم أن يجعل المتعممين عبر اإلنترنت يشعروا بالراحة ويسمح ليم بالتركيز عمي 
 الميمة المطموبة وعند إنجاز أي محتوي تعميمي خاص يمكنك التخطيط عميو بمون مختمف .

د في إليام المتعممين عن يمكن لمموسيقي الخمفية أن تساع . دمج صوت خمفية :2 -
من الضروري   بعد وخمق مزاج محدد ليم كما تساىم في بناء عالقة عاطفية مع الموضوع 

 .سيك تخمق إحساس باليدوء والسالمالموسيقي المناسبة لك فمثاًل الموسيقي الكال اختيار
   ىيحتاج المتعممين عبر اإلنترنت إل : استراحة. منح المتعممين عبر اإلنترنت 5 -

قد يفكر بعض المتعممين في  يتحسن لدييم االحتفاظ بالمعمومات ىفترات راحة دورية حت
االبتعاد قمياًل عن  الدورة وممارسة أنشطة مختمفة األمر الذي يسيم في بيئة تعمم إيجابية 

 وداعمة.
. استخدام الصور لإلليام والتحفيز :تمتمك الصور القدرة عمي نقل مجموعة متنوعة 6 -
يمكنك اختيار صورة   اعر واألحاسيس وىذا ىو السبب وراء اختيار الصور بعناية من المش

   .مميمة وتحفيزية  تتميز بصورة إيجابية
من أىم الطرق االكثر فعالية لممدرسين  . تطوير الثقافة الداعمة لمتعميم عن بعد :7 -

نشاء بيئة إلكترونية ايجابية في التعميم عن بعد   لداعمة والتي تجعميمافة التعمم اوىي ثقوا 
تطوير برنامج تنظيمي يمنحيم المساعدة التي يحتاجوا  الحياة ىتعمقين عبر اإلنترنت مدم

. االجتماعيإلييا من خالل إنشاء منتديات اإلنترنت او صفحة عبر وسائل التواصل 
 (0229122)الجاسر,
, facebook , meet  ,zoom)اهم البرامج المجانية في التعميم عن بعد *

edmodo ,Google Classroom) 
Google Classroom:  خدمة تعتمد بشكل أساسي عمى االنترنت, وتتيح لممعممين

دارة ىذه  الفصول, ويسمح ليم إنشاء فصول دراسية عبر االنترنت وتمكنيم من جمع وتوزيع وا 
يمكن لممعممين من خالل ىذه الخدمة القيام  و مبالتواصل والتعاون مع الطالب وأولياء أمورى

 :بالعديد من الميام, وىى

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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 جوجل كالس روم كمنصة لتبادل المواد  يمكن توظيف تقنية: توزيع المصادر المختمفة
مح لممعممين بمشاركة الممفات من الدراسية والمستندات األخرى المتعمقة بيا مع الطالب, ويس

أجيزة الكمبيوتر الخاصة بيم, أو مقاطع فيديو يوتيوب أو روابط جوجل درايف أو أي روابط 
أخرى, وبمجرد حفظ وتخزين ىذه المواد عمى االنترنت يمكن لمطالب الوصول إلييا من أي 

لطالبو بالتعميق عمى يمكن لممعمم تحديد ما إذا كان ُيسمح و  مكان, حتى األجيزة المحمولة
يمكن لممعمم  ئيا أو يكون بإمكانيم النشر فقطاألسئمة واإلعالنات والواجبات التي يقوم بإنشا

 .أيًضا اختيار أن يكون ىو الشخص الوحيد الذي يمكنو النشر والتعميق في فصمو
 روم لممعممين إنشاء الواجبات المدرسية  يتيح جوجل كالس:متابعة الواجبات المدرسية

إضافة روابط مفيدة مع ك مكنيم من القيام بأشياء أخرىوتوزيعيا وجمعيا وتصحيحيا, ويُ 
 .جدولة الواجب لتاريخ الحق دة استخدام نفس الواجب مرة أخرىالواجبات, إعا

 يمكن لممعممين عمل إعالنات من خالل جوجل : عمل إعالنات جوجل كالس روم
د االلكتروني إلى جميع الطالب في الفصل, كالسروم, وسيتم إرساليا تمقائًيا عبر البري

وسيكون بإمكانيم أيًضا مشاىدتو في عالمة تبويب ساحة المشاركات في كالسروم. تسمح 
الخدمة أيًضا لممعممين بجدولة موعد ظيور إعالن أو مشاركة أو واجب دراسي في عالمة 

 .تبويب ساحة المشاركات الخاصة بالطالب
 عند االشتراك في جوجل كالسروم, فإنو ينشئ تمقائًيا  :تخزين مواد الفصل الدراسي

, وعند إنشاء فئة جديدة يتم إنشاء مجمد فرعي (Classroom) مجمد جوجل درايف يسمى
جديد, وسيتم تخزين جميع الواجبات المدرسية التي يوزعيا المعمم, تمقائيا في ىذه المجمدات 

درايف مع الطالب بمجرد لصق الرابط  يمكن أيًضا مشاركة مجمدات أو ممفات جوجل الفرعية
 .أو عن طريق إضافتو إلى واجب مدرسي/ إعالن/ سؤال (About) في عالمة تبويب

 روم أيًضا لممدرسين إرسال تعميقات إلى يتيح جوجل كالس: تعميقات ألولياء األمور 
الواجب يتضمن تفاصيل مثل: الواجب الذي لم يتم إنجازه,  أولياء األمور حول أداء الطالب

 (0222)سالم :.القادم, ونشاط الفصل
 من لديو إعاقة أو مرض يصّعب عميو حضور الفصول : من يستخدم التعميم عن بعد
من يعيش بعيًدا عن الحرم ,من لديو مسؤوليات عائمية ُتعيق حضور الفصول الدراسية,الدراسية

من يممك ,لديو دوافع ذاتيةمن ,الجامعي, أو لديو مشاكل في التنقل والسفر إلى الحرم الجامعي
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من يستطيع التعمُّم بشكل مستقل, وال يحتاج إلى شخص ما  ,ميارات جيدة في إدارة الوقت
من ,من يفضل التعمُّم بمفرده, بداًل من أن تكون محاًطا بطالب آخرين,لمتابعتو طوال الوقت

ب والمدرسون الحاالت التي ال يستطيع فييا الطاّل و   ,يريد أن يعمل خالل فترة الدراسة
الحضور إلى المدارس والجامعات لمتعمم, كما ىو الحال في وقتنا الحالي في ظروف الحجر 

الذي اصاب العالم المستجد فيروس كورونا وباءالصحي الُمتّبع ضمن إطار التصدي النتشار 
  )  3310229)سالم :اجمع

 لم يتم العثور عمى دراسات سابقة تناولت كالس روم في التدريس :  الدراسات السابقة
الجامعي بصورة مباشرة غير ان ىناك بعض الدراسات التي تناولت مستحدثات اخرى تدعم 

 استراتيجية استخدام االنترنيت .
الثاني لمتعمم : ىدفت لمكشف عن مدى فعالية تقنيات الجيل 0282دراسة الحسن  -

االلكتروني التفاعمي في التدريس الجامعي من وجية نظر اختصاصي تكنولوجيا التعميم 
والمعمومات ممن يعممون بالجامعات السودانية بوالية ونظرائيم ممن يعممون خارج الجامعات 
بمؤسسات التعميم العالي االخرى ومن اىم ما توصمت اليو الدراسة ان وجيات نظر افراد 

ينة قد ابدت موافقتيا عمى سبل التطوير التي يمكن تحقيقو في التدريس الجامعي جزاء الع
 استخدام تقنيات الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني التفاعمي والتي اشارت الييا فقرات االستبيان .

: ىدفت الى التعرف عمى اتجاىات ىيئة التدريس بالجيات 0288دراسة حسين  -
نظام ادرأه التعمم االلكتروني جسور ومن اىم نتائج ىذه الدراسة وجود السعودية نحو استخدام 

اتجاىات ايجابية لدى اعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السودانية نحو نظام ادارة التعمم 
 االلكتروني جسور رغم تفعيمة بشكل كاف .

: ىدفت الى الكشف عن عوائق استخدام التعمم 0222دراسة الريفي وابو شعبان  -
لكتروني من جية نظر كل من االساتذة والطمبة والتقنين واظيرت نتائج الدراسة ضعف اال

امكانية استخدام المحادثات الصوتية وصعوبة انجاز محاضرات الفيديو وضعف الدعم الفني 
 والمالي الالزم لتوظيف معطيات التعمم االلكتروني.

مية في استخدام التعمم :  ىدفت الدراسة الى استعراض تجربة عم0221دراسة عفانه  -
االلكتروني من خالل  قسم عمم المعمومات بجامعة ام القرى واسقصاء اراء اعضاء ىيئة 
التدريس بالقسم حول التعمم االلكتروني في ضوء السمبيات وااليجابيات التي تواجييم وكان من 

https://www.arageek.com/l/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://www.arageek.com/l/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)976 ) 
 

ة وميارات فنية والى نتائج الدراسة ان التعمم االلكتروني ال زال بحاجة الى امكانات تقنية عالي
 الدعم من اجل تطوير المحتوى االلكتروني .

: ىدفت لمتعرف عمى قدرة التعمم االلكتروني لمواجية تحديات 0222دراسة يماني  -
التعميم العالي من خالل الكشف عن اتجاه اعضاء ىيئة التدريس من جامعة ام القرى وجامعة 

واجية ىذه التحديات وقد خمصت الدراسة تأييد الممك خالد نحو فعالية التعمم االلكتروني لم
افراد العينة بشكل كبير لتطبيق التعمم االلكتروني لمواجية التحديات التعميم العالي وضعف 

 ميارات اعضاء ىيئة التدريس في مجال استخدام التقنية الحديثة والتعمم االلكتروني .
تي تواجو التعمم : ىدفت الى التعرف عمى التحديات ال0222دراسة عيادات  -

االلكتروني والتي تواجو اعضاء ىيئة التدريس في بيئتيم في العالم العربي وقد خمصت الدراسة 
ان توظيف ادوات التعمم االلكتروني الزال في بداياتو حيث يواجو متعمقة بالبنية التحتية 

رات واالدوات االلكترونية وتدريب الطالب واعضاء ىيئة التدريس عمى اكتساب الميا
 االلكترونية .

 الفصل الثالث : منهجية البحث 
 اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والذي ييدف بصفة عامة  منهج الدراسة :

الى وصف الواقع وجمع ما يتصل بو من معمومات كما يأتي ذلك من وحي ادبيات مناىج 
ائق المتصمة بالموقف البحث التربوي والتي توصي باستخدام ىذا المنيج لتحديد ووصف الحق

وعمية فان المنيج الوصفي  (299الراىن ولتوضيح جوانب االمر الواقع )عودة وممكاوي ,
التحميمي  من شأنو ان يزودنا بمعمومات وبيانات ذات قيمة عممية تؤيد ممارسات قائمة او 

 ترشيد الى سبل تغييرىا الى نحو ما ينبغي ان يكون عمية الوضع .
 م توزيع اداة الدراسة والمتمثمة في االستبانة مباشرة عمى عينة مكونو : ت عينة الدراسة

 (    0202-0202لمعام الدراسي ) ( مفحوصًا من اعضاء ىيئة التدريس82 من )
 قامت الباحثة بأعداد استبانة معتمده في ذلك عمى خبرتيا وما اطمعت  اداة الدراسة :

 عميو من ادبيات تربوية وبعد الرجوع الى الدراسات ذات الصمة .
 وبمغت فقرات االستبيان  آجمة: مقدرتيا عمى قياس ما وضعت من  صدق االستبانة

 وزعت عمى النحو االتي : (25)
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كيا اعضاء ىيئة التدريس حول اىمية توظيف المحور االول : المعرفة التي يمتم -
 فقرة  (27كالس رووم في التعميم الجامعي وعدد فقراتو )

 (23المحور الثاني : اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس التدريس وبمغت عدد فقراتيا ) -
المحور الثالث : التحديات التي تحول دون توظيف التعميم االلكتروني وعدد فقراتيا  -

 (فقرة 25)
 تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ )ابو  ل ثبات االستبانةمعام :

( وىي معامالت ثبات 2163 -21258(اذ تتراوح معامل الثبات بين )0222حطب وصادق ,
االمر الذي يشير الى تمتع االستبانة 2180مقبولة ووجد معامل ثبات االستبانة ككل بمغ 

داة صالحة لمتطبيق الميداني وحسب معامل الصدق الذاتي بمعامل ثبات عال مما يجعميا ا
لكل محور ولالستبانة ككل بأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات وىو صدق الدرجات التجريبية 

( وتتراوح بين 0226لألداة بالنسبة لمدرجات الحقيقية التي خمصت من اخطاء القياس )البيي ,
تم تصحيح اجابات الفقرات 2192ستبانة ككل ( بينما بمغ الصدق الذاتي لال2176-2179)

( حيث اعطيت االجابة اوافق بشدة 5-2وفقا لسمم ليكرت الخماسي والذي تتراوح درجاتو بين )
 درجات , غير موافق درجتان وغير موافق بشدة درجة واحدة.2درجات , اوافق 5

 الثالثة()معامالت الثبات والصدق الذاتي لالستبانة ككل ومحاورها 8مخطط 

معامل  اسم المحور  ت
 الثبات 

معامل 
الصدق 
 الذاتي 

االول : درجة المعرفة التي يمتمكيا اعضاء ىيئة  2
التدريس حول التعميم عن بعد كالس رووم في التدريس 

 الجامعي في ظل ازمة كورونا 

2163 2179 

الثاني : اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو توظيف  0
 التعميم عن بعد كالس روم في التدريس الجامعي 

2158 2176 

الثالث : التحديات التي تحول دون توظيف التعميم  3
 االلكتروني كالس روم 

2162 2178 

 2177 2162  االستبانة ككل                
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 استخدمت برنامج الحزمة االحصائية لمعموم  المعالجات االحصائية المستخدمة :
 االستبانة, حيث تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات spssاالجتماعية 

لموقوف عمى المؤثر في توظيف عضو الييئة التدريسية ولتحميل استجابات المفحوصين 
-0132 ,ة المنخفضةلدرجة االستجاب 0133-2استخدم المقياس التالي : االستبانةلفقرات 
 لدرجة االستجابة المرتفعة .5122-3168االستجابة المتوسطة ,لدرجة3167

  قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات : عرض النتائج ومناقشتها
 2المعيارية لكل فقرة من فقرات المحور االول كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لفقرات االستبانة المتعمقة بالمحور االول 
لمادة العوامل المؤثرة في توظيف عضو هيئة التدريس لمصف االلكتروني  عمى متعرفل

   )كمية التربية الصرفة وكمية الزراعة (في التدريس الجامعيالفيزياء 
درجة  الترتيب

 المعرفة 
االنحراف 

 ياري المع
المتوسط 
 الحسابي 

 ت  الفقرة  

تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريس  0167 2162 متوسطة 23
 الجامعي 

2 

سيولة التفاعل والتواصل مع الطالب عبر  2102 2122 مرتفعة  2
 االنترنيت 

0  

تتيح فرصة االطالع عمى المستجدات في  2122 2170 مرتفعة 6
 مجال التخصص 

3  

  2 بتكمفة اقل مرتوتتيح فرص تعميمية  2120 2153 مرتفعة  5
  5 زيادة دافعية الطالب الجامعي نحو التعمم  3123 2167 متوسطة  22
توفر تغذية راجعة تدعم تقدم كل طالب  3198 2178 مرتفعة  7

 بحسب قدراتو 
6  

اكساب الطالب الجامعي ميارة حل  0122 2158 منخفضة  22
 المشكالت 

7  

توظيف الحقائق التي يمتمكيا الطالب  0122 2159 منخفضة  27
 الجامعي في المواقف الحياتية 

8  
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حرية اختيار المحتوى بناء عمى حاجة  3185 2132 مرتفعة  8
 الطالب 

9  

تطوير المستوى التحصيمي لمطالب  2102 2125 مرتفعة  0
 الجامعي 

 22 

ال تناسب نظام بعض المقررات الدراسية  3127 2166 متوسطة  22
 الجامعية 

22 

 20 تحقق فرص التعمم في اي وقت واي مكان  2100 2158 مرتفعة  3
 23 تزويد بمؤشرات لتقييم عممية التعمم  0123 2178   منخفضة  25
تتمتع بامكانات تقنية عالية تواكب  3157 2189 متوسطة  9

 المستجدات 
22 

تتيح الوصول الى المعمومات لعدد كبير  2183 2173 مرتفعة  2
 من الطالب 

25 

امكانية استخدام المقررات دون الحاجة الى  3122 2187 متوسطة 20
تثبيت برامج عمى الحاسوب فقط االتصال 

 بشبكة االنترنيت 

26 

 27 تنمية القدرة عمى البحث العممي  0120 2178 منخفضة  26
 29 الدرجة الكمية  3139  متوسطة 

بمتوسطات الحساب المرتفعة من شأنيا تمكن الطالب من  حظيتالفقرات التي 
والى اتاحة الفرص لمتعمم في اي زمان واي مكان  الوصول الى المعمومات  ومصادرىا

البرمجة من  بأساليبوالتواصل مع الطالب بطريقة سيمة دون الحاجة الى معرفة عميقة 
من مواد عممية مختمفة ومتعددة يمكن  وجانب من يقوم بالتدريس فضال عما يمكن ان تتيح

الحصول عمييا من مكان واحد مع توفر تغذية راجعة تدعم تقديم كل طالب بحسب استعداداتو 
, وجاءت فقرات اخرى بدرجة متوسطة ومنخفضة يفسر 0225وتتماشى مع دراسة الحسن 

التام لبعض اعضاء ىيئة التدريس بأساسيات استخدام وتوظيف التعميم االلكتروني عدم االلمام 
الطالب ميارة حل المشكالت وتوظيف الحقائق  بإكسابكالس روم في التدريس سيما يتعمق 

التي يمتمكيا الطالب الجامعي في المواقف الحياتية وتزويدىم بمؤشرات لتقييم عممية التعمم 
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وقت الذي يستغرقة استخدام االنترنيت لدى اعضاء ىيئة التدريس ويعزى ذلك الى طول ال
والذي ينتج عنو اعتقاد بعضيم بأن ىذا االستخدام ربما يمقي بأعباء اضافية كما يمكن ان 
تراجع ىذه النتيجة الى وجود عقبات وربما تحديات تحول دون توظيف التعمم االلكتروني 

 . نيل التعرف عميو نتائج المحور الثاكالس روم في التدريس الجامعي وىذا نحاو 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لفقرات االستبانة المتعمقة (0جدول)
عمى اتجاهات اعضاء هيئة التدريس نحو توظيف الصفوف  لتعرفابالمحور الثاني 

 االلكترونية في التدريس
المتوسط  الفقرة  ت

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 االتجاه 

 الترتيب

ارى ان توظيف منصات التعميم  2
االلكتروني كالس روم في التدريس 
الجامعي يتغمب عمى مشكمة الفروق 

 الفردية 

 5 متوسط 3195 3195

اعتقد ان توظيف منصات التعميم  0
االلكتروني في التدريس الجامعي 

 يسيل عممية التعمم 

 6 متوسط 2199 3163

ارى ان توظيف منصات التعميم  3
االلكتروني من شأنو ان يثري 
 المقررات الدراسية بالخبرات المطموبة 

 7  متوسط 2122 3137

يحتاج توظيف التعميم االلكتروني في  2
التدريس الجامعي الى امكانات تقنية 

 عالية 

 3 مرتفع 2122 2122

ارى ان البيئة التعميمية الجامعية  5
القائمة ال تقبل توظيف منصات 
التعميم االلكتروني في التدريس 

 2 مرتفع  2128 3198
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 الجامعي 
ارى ان توظيف التعميم في التدريس  6

الجامعي يوفر كثيرا من الوقت الذي 
 يبذلة الطالب في التعميم 

 22 متوسط 2162 3102

م يوفر كثيرا اشعر بالممل عند استخدا 7
من الوقت الذي يبذلو الطالب في 

 التعميم 

 20 متوسط 2192 0150

اعتقد ان توظيف منصات التعميم  8
االلكتروني في التدريس الجامعي 

 يقود الى اتقان عممية التعميم 

 22 متوسط 2126 0173

ان توظيف التعميم يحتاج الى تعميم  9
 عمى جميع المقررات 

 0 مرتفع 2122  2105 

يقمل توظيف من دور الطالب في  22
 الممارسة التعميمية التعممية 

 8  متوسط  2120 3136 

توظيف التدريس الجامعي مضيعة  22
 لموقت 

 23 منخفظ 2177   0122 

وان التوظيف التعميم يشجع عمى  20
 التعاون بين الطالب 

 2 مرتفع 2182 2135

ال احبذ استخدام التعميم االلكتروني  23
النيا تحتاج الى ميارات فنية التتوفر 

 لدي 

 9 متوسط 2153 3132

الدرجة 
 الكمية 

   متوسط   3122

تبين من الجدول اعاله ان المتوسط العام التجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو 
الجدول وذلك عمى النحو توظيف التعميم االلكتروني قد جاء بدرجة موافقة متوسطة كما في 

جاءت بدرجات مرتفعة وان الفقرات االخرى جاءت بدرجة متوسطة  (201912312من الفقرة )
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ويمكن تفسيرىا عمى اساس ان معطيات تكنولوجيا المعمومات واالتصال قد فرضت نفسيا في 
ا المجال التعميمي بحيث اصبحت مالئمة لتوظيفيا في التدريس سيما بعد انخفاض تكاليفي

وسيولة استخداميا وسرعة الحصول عمى المعمومات وبأشكال متنوعة باعتبار ان اعضاء 
الييئة التدريس من افراد العينة لدييم قدر من الفيم السميم لمستحدثات تكنولوجيا التعميم وما 
يربط بيا من ميارات وادراكيم بان تكنولوجيا المعمومات واالتصال تعمل عمى تحقيق االىداف 

يمية بأعمى جودة وكفاءة االمر الذي يوحي بمدى الوعي التقني والمعموماتي لدى اعضاء التعم
ىيئة التدريس بالجامعة تعكس ىذه النتيجة تمك االتجاىات االيجابية لحد ما التي يتمتع بيا 
افراد العينة من اعضاء الييئة االمر الذي يعني استعدادىم لتوظيف التعميم االلكتروني في 

بنسبة مناسبة  اادركو ان اعضاء ىيئة التدريس قد  ىاالستعداد إلوربما يعزى ىذا التدريس 
وقدرتيا عمى اثراء المقررات الدراسية بالخبرات المطموبة  التعمممدى اىمية منصات  ومناسب

شيق ومن ثم تحقيق عممية التعمم كما  وبأسموبمما يوفر لمطالب مصادر تعميمية متنوعة 
الجامعي  يمكن ان تعزى الى ما يمكن ان تسيم بو ىذه التقنية في تطوير كفاءة واداء االستاذ

بتفعيل المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسيا ونقل العممية التدريسية من حالة اتصال ونقل 
ف وترجمتيا الى سموك تعميمي وقد المعمومات الة حالة تفاعل مما يساعد عمى بموغ االىدا

اتفقت مع نتيجة دراسة يماني والتي كشفت عن اتجاه عينة الدراسة نحو استخدام االنترنيت في 
%من اعضاء ىيئة التدريس يعتبرون تقنية االنترنيت ذات اىمية في 66بيئة التعمم حيث ان 

والتي اشارت الى 0229سر والبحث العممي واختمفت قميال مع دراسة الجا التدريسيةالعممية 
العينة نحو تطبيق التعمم عن بعد في مؤسسات التعميم العالي ولكنيا  ألفراداتجاىات ايجابية 

بدرجة عالية وىناك فقرة واحدة بمستوى اتجاه منخفض كما في الجدول والتي تبدو ىذه النتيجة 
في توفير كثيرا من الوقت الى دورىا  باإلضافةمقبولة باعتبار ان تقنية التعميم االلكتروني 

الطالب في بيئة التعمم فيي تقوم اساسا عمى المشاركة المستمرة النشطة من  يبذلوالذي 
حددة ومعارف وميارات م ألىدافالطالب المستيدفين والذين ينظمون مشاركتيم ذاتيا وفقا 

 ضمن مصالح مشتركة لمتعمم  .
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لفقرات االستبانة المتعمقة (3جدول )     

تحديد التحديات التي ربما تقف دون توظيف التعمم عن بعد ذي المقررات بالمحور الثالث 
 لمصفوف االلكترونية  في التدريس الجامعي
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المتوسط  الفقرة  ت
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التحدي 

 الترتيب 

ارتفاع تكاليف الموارد الرقمية  2
لممقررات الدراسية المقدمة عمى 

 التعميم االلكتروني 

 6 كبير 2187 2152

ضعف المستوى المياري لدى بعض  0
اعضاء ىيئة التدريس في توظيف 
منصات التعميم االلكتروني في 

 التدريس 

 2 كبيرة 2175 2169

صعوبة قياس عممية التعمم التي  3
تنتجيا نصات العمم االلكتروني في 

 التدريس 

 5 كبيرة  2168 2156

ضعف البنية التحتية في الوصول  2
 لخدمات االنترنيت 

 25 متوسطة 2122 0157

التوجد خطة واضحة بالجامعة  5
لتوظيف منصات التعمم االلكتروني 

 في التدريس الجامعي 

 22 كبيرة 2129 3199

افتقار المقررات الدراسية التي تقدم  6
عبر منصات التعمم االلكتروني في 
التدريس الجامعي الى التفاعل 

 الحقيقي 

2135    

قمة الوعي بأىمية منصات التعميم  7
 االلكتروني 

 0 كبيرة 2189 2137

عدم امتالك الميارات الفنية والتقنية  8
في التعامل مع المنصات التعميم 

 االلكتروني 

 0 كبيرة 2183 3187
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صعوبة تأقم الطالب الجامعي في  9
الدراسة عبر المنصات العميم 
االلكتروني كونيا تعتمد عمى التعمم 

 الذاتي 

 20 كبيرة 2183 3187

صعوبة التحقق من ان الطالب  22
المنظم لممقرر المقدم عبر منصات 
التعمم االلكتروني ىو من يمارس 

 عممية التعمم 

 22 متوسطة 2162 3102

 3 كبيرة 2100 2165 ضعف المغة االنجميزية لدى الطالب  22
قصور السياسيات الخاصة بحقوق  20

الممكية الفردية الفردية لمعدي 
المناىج والمقررات الدراسة عبر 

 منصات التعميم االلكتروني 

 22 كبيرة 2192 3189

يمي رسمي \عدم وجود اعتماد اكاد 23
لمتعمم عبر منصات التعميم 

 االلكتروني 

 2 كبيرة 2182 2159

المقررات المقدمة عبر المنصات  22
االلكترونية ال تراعي خصائص 

 المتعممين 

 23 متوسطة 2152 3163

زيادة اعداد الطالب الممتحقين في  25
 المقرر الواحد عبر المنصات 

 9 كبيرة 2127 2108

الدرجة 
 الكمية 

  كبيرة   2120 

دون توظيف منصات (ان الدرجة الكمية لمتحديات التي تحول 3يالحظ من الجدول )
(حيث 2120التعمم االلكتروني في التدريس الجامعي كانت بدرجة موافقة كبيرة وبمتوسط قدره )

بدرجات متوسطة ,تدل ىذه النتيجة عمى ان 912015125161712131221810جاءت الفقرات 
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 المشار –وجيات نظر افراد العينة من اعضاء ىيئة التدريس توافق عمى معظم تمك التحديات 
الييا في المحور الثالث من االستبانة والتي من شأنيا ان دون توظيف منصات التعمم 
االلكتروني في التدريس الجامعي .وقد تفسر ىذه النتيجة عمى اساس ان اعضاء ىيئة 
التدريس ومن خالل ممارساتيم لمتدريس الجامعي ىم اكثر انفعاال واتصاال بالنظام القائم في 

من واقع الممارسة الفعمية وما يصاحبيا من نواحي قصور وشح في المواد  كمياتيم واكثر قربا
المتاحة حيث زادت اعداد الطالب عن امكانيات الجامعة فتأثرت بذلك برامجيا وقمة كفاءة 
بعضيا فوجود تحديات في أي مؤسسة تعميمية قد يبدو امرا طبيعيا مادام انو ال يوجد في 

اني من التحديات او نواحي القصور المادية والفنية والمالية االصل نظام تعميمي مثالي ال يع
والتجييزية التي تحول دون بموغ أىدافو اال ان التعرف عمى ىذه التحديات سوف يساعده عمى 
الوقوف عتدىا والتصدي ليا ومن ثم الخطط المستقبمية لتذليمييا .ىذا وقد حازت الفقرات 

 ديات وىي :التالية عمى اعمى الدرجات كأبرز التح
لدى اعضاء ىيئة التدريس في توظيف التعميم االلكتروني  الميارىضعف المستوى  -

 (2169كالس روم في التدريس الجامعي )
عدم امتالك الميارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات التعميم االلكتروني   -

 (2168كالس روم )
 (2165ضعف المغة االنجميزية لدى الطالب ) -
اعتماد اكاديمي رسمي لمتعمم عبر منصات التعميم االلكتروني كالس روم  عدم وجود -

(2159) 
صعوبة قياس عممية التعمم التي تتيحيا منصات التعميم االلكتروني كالس روم في  -

 (2156التدريس الجامعي )
ارتفاع تكاليف الموارد الرقمية لممقررات الدراسية المقدمة عمى منصات التعمم  -

 (2152كالس روم )االلكتروني 
قمة الوعي بأىمية منصات التعميم االلكتروني كالس روم في التدريس الجامعي  -

(2137) 
افتقار المقررات الدراسية التي تقدم عبر منصات التعمم االلكتروني كالس روم في  -

 (2135التدريس الجامعي الى التفاعل الحقيقي )
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 (2108المقدم عبر منصات التعميم ) زيادة اعداد الطالب الممتحقين في المقرر الواحد -
ال توجد خطة واضحة بالجامعة لتوظيف منصات التعميم في التدريس الجامعي  -

(3199) 
قصور السياسات الخاصة بحقوق الممكية الفردية لمعدي المناىج والمقررات الدراسية  -

 (3189عبر منصات التعمم االلكتروني )
عبر منصات التعميم االلكتروني كونيا صعوبة تأقمم الطالب الجامعي في الدراسة  -

 ( 3187تعتمد عمى التعمم الذاتي )
 0225ان ما ذكر من التحديات لعمو جاء متفقا مع ما توصمت اليو دراسة عيادات 

والتي اشارت الى ان توظيف ادوات التعمم االلكتروني الزال في بداية حيث يواجو تحديات 
ترونية وتدريب الطالب واعضاء ىيئة التدريس عمى متعمقة بالنية التحتية واالدوات االلك

والتي كان من نتائجيا ان التعمم 0228 عفانةاكتساب الميارات االلكترونية ومع دراسة 
االلكتروني الزال بحاجة الى امكانات تقنية عالية مقارنة بالتعميم التقميدي ومع دراسة يماني 

بير لتطبيق تقنيات التعميم االلكتروني والتي خاصت الى تأييد افراد العينة بشكل ك0227
لمواجية تحديات التعميم العالي وضعف ميارات اعضاء ىيئة التدريس في مجال استخدام 

والتي اشارت الى ان ابرز  0229التقنية الحديثة كما تتماشى مع نتيجة دراسة الساجر 
د العينة ىو نقص التحديات التي تؤثر عمى نجاح تطبيق التعمم عن بعد من وجية نظر افرا

السياسات والتعميمات المتعمقة بحقوق الممكية الفردية لمعدي المناىج ومع دراسة الريفي وابو 
والتي اظيرت نتائجيا ضعف امكانية استخدام المحادثات الصوتية وصعوبة 09229شعبان 

وظيف معطيات التعمم انجاز محاضرات الفيديو وضعف الدعم الفني والمالي الالزم لت
 لكتروني .اال

  : ستنتاجاتالا
يعتمد التخطيط ليذا النوع من التعميم عمى االسموب النظمي في التدريس وادارة العممية 
التعميمية التي تجعل من الطالب مركز االىتمام في الممارسة التعميمية التعممية االمر الذي 
يعني اتاحة الفرصة لمطالب الجامعي الختيار االسموب الذي يالئمو ومعرفة نتائج استجابتو 

عممية تعميمية تعممية ولعل ما ترتيب عمى كل ذلك تنوع مصادر المعرفة وطرق  في أية
عرضيا ونقميا بحيث ال تقتصر عمى عضو ىيئة التدريس والكتاب فقط وىكذا يصبح التدريس 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)987 ) 
 

الجامعي اكثر التصاقا بالعالم الخارجي وارتباطا بالتقدم التقني والمعموماتي والمعرفي واكثر 
من يطمبو وتبعا لذلك يبرز كالس روم كأسموب مكمل لمتعميم التقميدي  قدرة لموصول الى كل

 وليس لو بديل عبر االمكانات اليائمة التي توفرىا شبكة االنترنيت 
  كتقنية جديدة في التعمم عن بعد معتمدا عمى نشاط المتعمم ومجيوده الذاتي موظفا ما

مرارية التعميم وبناء مجتمع معرفي يقدم انتجتو التكنولوجيا من وسائل تعميمية متنوعة بغية است
 محتوى تعميمي عبر االنترنيت تشرف عميو المؤسسة التربوية 

  ينبغي عمى انظمة التعميم العالي مستقبال السعي لوضع نظم لتقويم اسموب كالس روم
كتقنية مستحدثة يمكن توظيفيا في التدريس الجامعي وتحميل تطويرىا والفرص التي تتيحيا 

ات ولمنظر الى ما تنتجو الجامعات المنخرطة في مقررات كالس روم من فوائد تعود لمجامع
عمى الطالب واعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نفسيا وكيفية جعميا اساليب استراتيجية لنشر 

 المعرفة وتوفير فرص اكثر في مجال التنمية المينية المستمرة
  :  التوصيات -
الميارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات  ضرورة تمميك اعضاء ىيئة التدريس -

 018التعميم االلكتروني كالس روم ومبرر ىذه التوصية ىو استجابة افراد العينة عمى الفقرتين 
 والمتضمنة في فقرات المحور االول من االستبانة والتي جاءت بمتوسطات كبيرة 

المستحدثات التقنية في  اعتماد المقررات االلكترونية واسعة االنتشار كأحد اىم -
الممارسة التعميمية الجامعية المعاصرة لزيادة فعالية التدريس الجامعي بديال عن االساليب 

 التقميدية والتمقين .
كمية التربية تطوير البنية التحتية القائمة لشبكة االنترنيت بجميع كميات جامعة االنبار  -

السرعة لتسيم بكفاءة في توظيف امثل لمنصات كمية الزراعة بحيث تكون عالية الصرفة و 
التعميم االلكتروني كالس روم في التدريس الجامعي واتاحة استخداميا لجميع اعضاء ىيئة 

 التدريس والطالب .
العمل عمى تطوير وحدات خاصة في عمادة التعمم عن بعد بالقدر الذي يؤىميا لتقديم  -

امج التعمم عن بعد بالجامعة وبضمنيا ىيئة التدريس لدعم بر  ألعضاءخدمات تطورية 
المقررات االلكترونية كالس روم بحيث تشمل االستشارة في مجال تصميم وانتاج وحدات 

 تعميمية .
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 لمصادراقائمة 
: التعميم االلكتروني العقبات والتحديات والحمول المقترحة 0225عيادات ,يوسف  -

 027-221036, المجمد 3,العدد,مجمة الدراسات التربوية ,القاىرة , جامعة حموان 
: التعميم االلكتروني لمواجية التحديات التي تواجو 0227يماني ,ىناء عبد الرحيم , -

التعميم العالي السعودي في ضوء متطمبات عصر تقانة المعمومات ,رسالة دكتوراه غير 
 منشورة كمية التربية ,جامعة ام القرى .

–القضايا –: رؤية جديدة في التعميم االلكتروني :المفيوم 0225زيتون ,حسن , -
 المممكة العربية السعودية ,الرياض ,الدار الصوتية لمتربية .–التقييم -التطبيق

: التعميم االلكتروني من التطبيق الى االحتراف ,عالم 0229الغريب ,زاىر اسماعيل , -
 الكتب , القاىرة.

,فمسفة التعميم االلكتروني عبر شبكات منظومة التعميم 0225محمد عبد الحميد , -
 االلكتروني عبر الشبكات , القاىرة ,عالم الكتب .

,القاىرة , دار 0: عمم النفس التربوي وقياس العقل البشري ,ط0226البيي , فؤاد  -
 الفكر العربي.

لتربية : اساسيات البحث العممي في ا299عودة احمد سميمان وممكاوي ,فتحي حسن . -
 والعموم االنسانية ,الزرقاء , مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.

 , دار الثقافة , عمان .(: التدريس والتعمم بالدماغ 0228عزو اسماعيل ,)عفانة, -
التي تواجو التعمم عن بعد في مؤسسات التعميم  التحديات: 0229الجاسر ,غادة , -

التدريسية بجامعة طيبة ,رسالة ماجستير العالي واليات مواجيتيا من وجو نظر اعضاء ىيئة 
 ,كمية التربية ,جامعة ام القرى .

: اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية 0222,بركات حسين,ىاشم -
االولى في  الندوة,نموذجانحو استخدام نظام ادارة التعمم االلكتروني جسور جامعة الممك سعود 

 الرياض. ,ت تقنية المعمومات واالتصالتطبيقا
: موك ثورة في التعميم عن بعد ,مقالة عممية منشورة ,مجمة 0225حسن ,حبيبة , -

-www.new-educ.com/c-quoi-unالعربي الجديد ,متوفر عمى الموقع االلكتروني 
mooc:://http 
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عوائق استخدام التعميم االلكتروني في :0229شعبان ,سمر : الريفي ,محمد ,وابو -
 , البحرين.الثاني لمركز التعمم االلكتروني المؤتمر الدوليامعات الفمسطينية الج
  ,الرياض الرشيد2, طاإللكترونيتكنولوجية التعميم والتعميم , سالم, أحمد محمد -
 اإللكترونيالموسى, د. أحمد المبارك, التعميم  لالموسى و مبارك, د. عبد ىال -

 ,مكتبة جرير, الرياض. 2ط والتطبيقات, األسس
,التعميم االلكتروني كمدخل لتطوير التعميم )تجارب عربية 0229وفيق :سالم ,محمد ت -

 .2وعالمية ( جميورية مصر العربية , المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ,ط
 الرشد. يم والتعميم االلكتروني ,الرياض,: تكنولوجيا التعم0222سالم ,احمد:  -
 .0ار كنوز المعرفة ,ط: التكنولوجيا التعميمية ,عمان د0222شحاتو ,امل عايد : -
: التعميم االلكتروني وتحرير العقل :افاق وتقنيات جديدة لمتعميم 0229شحاتو ,حسن , -

 .2,القاىرة , دار العالم العربي ,ط
: واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك في 0223شقور ,عمي , -

جامعة النجاح لألبحاث  مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من وجية نظر المعممين , مجمة
 .070العموم االنسانية ,

مميزاتو مبرراتو متطمباتو إمكانية تطبيقية,  اإللكترونيايياب درويش, التعميم  درويش, -
 .0229السحاب, القاىرة, ,دار 2ط

تصميميا إنتاجيا نشرىا تطبيقيا  اإللكترونيةالمقررات  زاىر اسماعيل, إسماعيل,
 .0229,دار عالم الكتاب,القاىرة, 2تقويميا, ط
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