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 كورونا استراتيجية تعليمية اللغة العربية في زمن  المداخلة:  عنوان
 أنموذجاالجامعة الجزائرية -

Strategy of Teaching Arabic Language in Corona (COVID-19) Time 

Algerian University as Example 

 الملخص: 

اقتصادية    واجتماعية ا  واسية اكانت سيستجد وأثاره السلبية عليها سواء  رجاء العالم جهودا جبارة للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا المأبدلت الدول عبر مختلف     
هو ما أثار قلقا كبيرا للحكومات وأولياء األمور على  معات ومنها المدارس والجامعات، و ثقافية، فقد لجأت معظم البلدان الى اتخاذ تدابير وقائية فأغلقت اماكن التج وا

فوفرت منصات تعليم إلكترونية   التعليمية  كبديل وضرورة الستكمال البرامجاألمر الذي دفع بالمؤسسات التعليمية للتحول إلى التعلم اإللكتروني    ةالتعليميدوام العملية  
ي اتاحة امكانية التعلم عن بعد عبر  اضافة ال ة التعليميلضمان استمرارية العملية نظام الدفعات والتفويج  بإستراتيجيةكما تم االستعانة  االنترنت الستكمال الدراسة عبر 

كيف  و   تأثيرات جائحة كورونا على تعليم الطالب وتعلمهم  يسعى هذا البحث للوقوف علىحيث    العلياجل إجراء البحوث والدراسات  أبالجامعات العالمية  من    االلتحاق
وكيف    الفيروسالتعليمية لمجابهة هذا    المؤسساتفي  ة  ذالمتخ  اإلجراءاتهي    ماف  الجزائرية  التعلم بالجامعةجل الحفاظ على عمليتي التعليم و أتم التعامل معها من  

 بير في ضمان استمرارية العملية التعليمية؟ اانعكس ذلك على مهاراتهم وخبراتهم؟ وهل نجحت هذه التد
 نظام التفويج-اإللكتروني  التعلم-عن بعد التعلم-التعليمية العملية-كورونافيروس الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

     Many countries of the world have made great efforts to confront the phenomenon of the spread of the new Corona virus and 

its negative effects on the political, social, economic or even cultural fields. Therefore, most countries have resorted to taking 

preventive measures, closing gathering places such as schools and universities, which caused great concern for governments 

and parents about the permanence of the teaching process. Instead, the latter resorted to be learning to continue teaching 

programs, they created e-learning platforms to complete the online study, they also relied on teaching by the strategy of the 

levels and grouping system was used to ensure the continuity of the educational process. Besides, the possibility of distance 

learning has been made available by enrolling in international universities for scientific research and postgraduate studies. This 

research seeks to determine the effects of the Corona pandemic on student teaching and learning, and the way to adapt to it in 

order to preserve the teaching and learning processes in Algerian University. What are the measures taken in educational 

institutions to confront this virus? How does this affect their skills and experience? Have these measures succeeded in ensuring 

the continuity of the teaching process   

Keywords: Corona Virus, Teaching Process, Distance Learning, E-Learning, Grouping System. 

 

 

 

 مقدمة:

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

53 

 

تفشــــــــــي فيروس زاد اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر بتقنيات التعليم الحديثة في ظل     
كورونا وســــــــــعت لالســــــــــتفادة منها في تزويد كافة الطلبة بالعلم والمعرفة، إضــــــــــافة الى محاولة البحث عن  
أسـالي  وطرائ  جديدة تمكن الجامعة من مسـايرة االنفجار المعرفي والتكنولوجي الحاصـل في هذا العصـر، 

ــتكمال البرامج الج ــتمرار العملية التعليمية  كما بدلت جهودا كبيرة للتوظيف اليات عملية الســـ امعية أوال والســـ
بصــفة هــبد عادية ال تؤثر على التحصــيل العلمي ثانيا، وفي الوقت ذاتد تحترم اإلجراءات الوقائية المتخذة 

    من طرف الدولة الجزائرية مثل التعلم عن بعد واستراتيجية التعلم بنظام الدفعات والتفويج.

   :اإلطار النظري   -1
ــة النظرية التي      ــاعد علىهــــــملت الدراســــ ــتراتيجية تعليمية اللغة العربية في زمن كوروناتحديد   تســــ - اســــ

 اآلتية:األدبية  عند اإلجراءات الوقوف  أنموذجا،الجامعة الجزائرية 
 تتمثل مشكلة البحث في األسئلة التالية:  مشكلة الدراسة:-أ

 الفيروس؟ لمجابهة هذا  الجامعيةالمؤسسات  المتخذة فياالجراءات  ما -1
 هل نجحت هذه التدابير في ضمان استمرارية العملية التعليمية؟  -2
 ؟في ظل جائحة كورونا  متعلال  فيطلبات وال طلبةما رأي ال -3

 أهداف الدراسة:-ب
 . كورونا زمنفي  تعلمها في جامعة بشارو  عربيةمشكالت تعليم اللغة ال حصر .1
 .(مهاراتهم وخبراتهم)  تحصيل الطلبةعملية  انعكاسات الظروف المحيطة على  .2
العربية تعليم اللغة في  مدى نجاعة االستراتيجيات المعمول بها في ضمان استكمال الدراسةمعرفة  .3

 .الجامعة الجزائرية فيوتعلمها 
 .التدابير المتخذةحس  اللغة العربية تعليمية في تقويم  الطلبة والطلبات  إهراك .4

  الدراسة:أهمية -جـ
في هدا القرن كثيرا ما    بالتطورات التكنولوجية والمعرفية  في الجزائر  تأثرت مجاالت العملية التعليمية    

حتم عليها مواكبة هذه المستجدات واالستفادة منها في تطوير هذه العملية والسعي الى تحقي  مبدأ الجودة 
»درجة التأل  والتميز وكون األداء ممتاز أو كون خصائص أو بعض  يقصد بها  ي  الذ   الشاملة في التعليم

خصائص المنتج ممتازة عند مقارنتها مع المعايير الموضوعة من منظور المنظمة أو من منظور المستفيد  
أثره    قد كان النتشار فيروس كورونا وتأثيراتد السلبية على كل مناحي الحياة ومنها التعليملو   ،1«الزبون    /

التقنيات   توظيف  دفعا لإلسراع في  قدم  نفسد  الوقت  ولكن في  الطلبة،  لدى  التحصيل  البالغ على عملية 
 الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.

 
 . 113ص ،  2008عمان  ، 1طتطبيقية، دار: صفاء للنشر والتوزيع،  التعليم دراساتالجودة في  عواد:سوسن والزيادات، محمد ، هاكر مجيد- 1
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  يلي:ما  على  تقتصر الدراسة الحالية حدود الدراسة:-د

طلبة وطلبات م من وجهة نظر    2022 مارس ،اســـــــــتراتيجية تعليمية اللغة العربية في زمن كورونا• تحديد  
 . جامعة بشار

 . العربي واألدب قسم اللغة  طلبةل في زمن كورونا  تعليمية اللغة العربيةتقويم  • 
ــ استراتيجية    التعرف على  بهدف  والمنهج اإلحصائياعتمدت المنهج الوصفي التحليلي    منهج الدراسة:-هــــ

في جـامعـة محمـد وتعلمهـا  العربـيةمشــــــــــــــكالت تعليم اللغـة   وحصــــــــــــــر تعليمـية اللغـة العربـية في زمن كوروـنا
 .العربي واألدب لطلبة قسم اللغة طاهري بشار 

 تعريف مصطلحات الدراسة:-و
أصــــــــــــــبم توظيف التعليم اإللكتروني في العمليـة التعليميـة في التعليم العـالي امرا ال مفر منـد بفعـل     

ســـكان ، ثم  الالتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصـــل في العالم وازدياد النمو المعرفي المطرد فيد، وتزايد عدد  
عليمية أربكت الحكومات اجتياح فيروس كورونا وما خلفد من اثار ســـــــــــياســـــــــــية واجتماعية واقتصـــــــــــادية وت

للحد من عواقبد المدمرة، ومن تلك االســــتراتيجيات التي    وإجراءات االمر الذي جعلها تتخذ تدابير    واألهالي
اتبعنها المؤســــســــات التعليمية الســــتكمال برامجها ثم العودة تدريجيا الى الحالة الطبيعية اســــتراتيجية التعليم  

فويج، وهـــذا مـــا حتم علينـــا في هـــذا البحـــث التعر  الي الجوانـــ  نظـــام الـــدفعـــات والت  وإتبـــاعااللكتروني  
النظرية المتعلقة بالتعليم في زمن كورونا والتي ترتبط بالدراســــــــــــــة وتخدم أهدافها والذي يشــــــــــــــمل المجاالت  

 االتية:
 التعليم العالي والجامعة .1
 أو الثانوي  التعليم مرحلة يلي الذي التعليم أنواع كل»  أندب التعليم العاليالجواد    وعبد  الغامدي يعرف     
مرحلة التخصــــــص العلمي ... الجامعية والكليات  العليا والمعاهد  المهني التدري   مراكز وتقدمد يعادلها ما

ا الحتياجات ومســــتوياتد رعاية لذوي الكفاية والنبو    أنواعد في كاف تمع المختلفة  المج  وتنمية المواه  وســــدح
ــاير التطور المفيد الذي يحق  أهداف األمة وغايا  حاضـــــــــــره في ــتقبلد بما يســـــــــ الجامعة ف،  1النبيلة«  تدومســـــــــ

مؤســـســـة معروفة في   أعلىفهي   ،الثانوية  رحلةمؤســـســـة تعليمية يلتح  بها الطالب بعد إكمال دراســـتهم بالم
القـيام بوظـائف أســــــــــــــاســـــــــــــــية  هي تنظيم معلوم ـتدعمـد أنظمـة عمـل مختلـفة بمـا يعينهـا على و ،  التعليم العـالي

تخريج كفاءات في كافة التخصـــــصـــــات حســـــ  الدرجات العلمية الممنوحة  التعليم والتعلم والبحث العلمي و ك

 
 الخليج. مطبعة مكت  التربية العربي لدول السعودية،نظام التعليم في المملكة العربية  تطور :د، نور الدين بن محمدوعبد الجواالغامدي، حمدان بن أحمد، ينظر:  - 1

 221ص  ، ه 1426الريا  
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، وحســ  المشــرع الجزائري فالجامعة مؤســســة عمومية ذات طبيعة علمية  1وف  النظام التعليمي المعتمد بها
المالي بما يؤهلها للقيام بمهام التكوين العالي   وثقافية ومهنية، تتمتع بالشـــــــــــخصـــــــــــية المعنوية واالســـــــــــتقالل

 2 والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

 

تواكـ  هـذا   حتىافتتـاح جـامعـات رديفـة للجـامعـات النظـاميـة الى  انتشـــــــــــــــار التعليم عبر اإلنترنـت  أدى      
ــل في التطور   ــمية معترف بها  ، حيث العلوم والتعليمالحاصــ ــهادات رســ ــكل معدل وتمنم هــ تقدم المناهج بشــ

ــأف  ،ت عبر اإلنترن ــات محددة يمكن تعليمها عبر اإلنترنت    ت أنشـــ ــية بتخصـــــصـــ بريطانيا أول جامعة افتراضـــ
دون الحاجة للتدري  العملي والتجارب مثل العلوم اإلنســــــــانية واالقتصــــــــاد، ثم انتشــــــــرت عبر العالم وكانت 

جامعات من أوائل ال  2002الجامعة االفتراضــية الســورية التابعة لوزارة التعليم العالي التي تم تأســيســها عام  
 3.االفتراضية في الوطن العربي

كمعهد وطني للدراســـات العليا بالمرســـوم التنفيذي رقم   1986تأســـس جامعة طاهري محمد بشـــار عام       
تــــاري   ب  296/92. لتصــــــــــــــبم مركزا جــــامعيــــا بــــالمرســــــــــــــوم التنفيــــذي رقم  8/5/1986تــــاري   ب  170/86
ــع  ، ثم  7/7/1992 ــنة الحاليتحصـــل على الوضـ ــوم التنفيذي رقم   2009  سـ تاري   ب  07/09بموج  المرسـ
ا ومكتبتين و  13قــاعــات اجتمــاعــات و  10يوجــد بــالجــامعــة  حيــث  ،  4/1/2009 غرفــة كمبيوتر    16مــدرجــح
ــاـتذة،لألمكتبـحا    72و   7و فيزـيائـية    مختبرات  5وأحـياء   مختبرات  4ومختبرات كيمـيائـية   4كمـا يوجـد بهـا   ســــــــــــ

ومختبر    هندسية ومختبر هيدروليكي ومختبر لغات   مختبرات   5وإلكترونية    مختبرات   7وإلكترونية    مختبرات 
يتم الجمع بين جميع المجاالت الجامعية في   4هندســـــــة ميكانيكية،  وورهـــــــتيللعلوم اإلنســـــــانية واالجتماعية  

 :5جامعة بشار، والتي تقدم ستة مجاالت رئيسية
 العلوم والتكنولوجيا: كلية العلوم والتكنولوجيا.   

 االقتصاد واإلدارة: كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. 
 اآلداب واللغات: كلية اآلداب واللغات. 
 القانون والعلوم السياسية: كلية الحقوق والعلوم السياسية. 
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 الصحة: كلية الط   
 ليم االلكترونيالتع .2

 
ص    األردن د ت،جامعة الطفيلية التقنية،    .التنافسي( للجامعات الخاصة في تطوير خدمات التعليم العالي االردني-أهمية الدور)التكميلي  باسم:،  عناقرةال ينظر:    -  1

168 
 5-4ص  .8/2003/ 24المؤرخة في    51، الجريدة الرسمية رقم2003/ 8/ 23المؤرخ في 293-3المرسوم رقم  ج د ش:، الجمهوريةينظر:  - 2
 2022-03-26، تاري  التصفم   https://www.noonpost.com › content، الرابط:تاريخها ومفهومها وتطورها حول العالم | نون بوست  لجامعات.اينظر:    -  3

 2022-03-26، تاري  التصفم  https://stringfixer.com، الرابط:جامعة بشارينظر:  - 4

 المرجع نفسد ينظر:  - 5
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»توظيف  في عملية التعليم، أي هو    االتصــاالت   تقنيةو  الحواســي   اســتعمال  لتعليم االلكترونيبا  يقصــد      
ــي أو في  ــل الدراســـ ــواء داخل غرفة الفصـــ ــ  في العملية التعليمية ســـ ــبكات الحاســـ ــائط االلكترونية وهـــ الوســـ

 من  الحديثة االتصـــــــال آليات  باســـــــتخدام للتعليم طريقةبأند: »الموســـــــى حيث عرفد  ،1«المنزل أو المكت  
  الكترونية، ومكتبات  بحث، وآليات  ورســـومات، وصـــورة، صـــوت، من المتعددة ووســـائطد وهـــبكات  حاســـ  
  التقنية اســــتخدام هو المقصــــود  المهم الدراســــي الفصــــل في أو بعد  عن كان ســــواءح  اإلنترنت  بوابات  وكذلك
هـــــمى   ين يرى ، في ح2«فائدة وأكبر جهد  وأقل وقت  بأقصـــــر للمتعلم المعلومة إيصـــــال في أنواعها بجميع

تعلم تفاعلية متمركزة حول   تقديم بيئة  ى»عل  :يقوم  يرتكز على المتعلممســــــتحدث تكنولوجي  اند    وإســــــماعيل
ــوء مباد  ــكل جيد في ضــ ــبقاح بشــ ــممة مســ ــبة لبيئة التعلم  المتعلم، ومصــ ــميم التعليمي المناســ   المفتوحةالتصــ

، يدور 3«والتقنيات الرقمية، ومتاحة لكل فرد، في أي مكان وزمان  ت والمرنة، وتســـــــــــتخدم مصـــــــــــادر االنترن
التعليميـة    ت عنــد المهتمين بــالجــانــ  التقني وحول التوظيفــا  األجهزة والبرامج  حول  مفهوم التعليم االلكتروني

يئة بالتقنيات و تأثرها بها عند المهتمين بدراســــــة  الب طوحول ارتبا  ،والتربوية عند المشــــــتغلين بحقل التعليمية
 . المجتمع
 ع التعليم اإللكتروني أنوا -
 الكيفيتين:بإحدى  ويقدم للمتعلمين بخصوص إعداد الدراسة وتقديمها للدارسين يتم التعليم االلكتروني 

: 4Synchronous e-learning التعليم اإللكتروني المتزامن 
ت وتبادل المحاضراأسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على الشبكة العالمية للمعلومات لتوصيل هو و      

  ،ف المحادثة الفوريةعبر: غر ومواضيع األبحاث بين المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة 
اقتصاد في  ة فورية و حصول المتعلم على تغذية راجع، ويتصف هذا النمط من التعليم بالفصول االفتراضية
المؤتمرات عبر  -الفصول االفتراضية -المتزامن:  أدوات التعليم اإللكتروني ومن  والوقت،التكلفة والجهد 

 غرف المحادثة -  اللوح األبيض -الفيديو  
: Asynchronous e-learning التعليم اإللكتروني غير المتزامن 

يدرس المتعلم المنهج وف  برنامج دراسـي مخطط في األوقات واألماكن والتي تتناسـ  مع ظروفد عن       
مثل: البريد  ،5المشـــــــــــاركة والحضـــــــــــور الحروتكون فيد طري  توظيف بعض أســـــــــــالي  التعليم االلكتروني  

األقراص ،  ل الملفـات نقـ،  مجموعـات النقـاش، القوائم البريـديـة، االنترنـت، د االلكترونيمثـل: البريـااللكتروني  

 
 37ص  .2002 91الريا  العدد المعرفة،مجلة  السعودية،االلكتروني في المدارس  عبد هللا: التعليمبن  الشهري، فايز - 1

 200ص  ه،1429 ، الريا 1ط  التعليم، استخدام الحاس  اآللي في :زالعزيعبد   بن عبد هللاالموسى،  - 2
 38 ، ص2008 عمان الفكر. مقدمة في تقنيات التعليم، دارسعيد: همى، نادر سعيد وإسماعيل، سامم  - 3

 112ص. ، 2010عمان  الثقافة،دار  رؤية تربوية. المدرسة االلكترونية ودور اإلنترنيت في التعليم: المالح، محمد عبد الكريمينظر:  - 4

ورقة عمل قدمت لمؤتمر التربية االفتراضـــــــــية والتعليم الواقع وآفاق   واعتماد،التعليم العالي الكترونياح أنماط وخصـــــــــائص وتقنية  صـــــــــالح:  ســـــــــامم  عيسىىى ،  ينظر:   - 5
 112ص. ، 2003فيالدلفيا  المستقبل، جامعة
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المناسـ  للدراسـة مع إمكانية العودة اليها الكتر ونيا متى هـاء   ت ، يسـمم للمتعلم بحريو اختيار الوقالمدمجة
 ةالمحاضر مباهر من لد بالتغذية الراجعة م مغير اند ال يسم

 :ميزاته -
  في االتي: ابمجموعة من الصفات نجمله التعليم االلكتروني االفتراضي يمتاز

تمكن هذه الخاصــــــــــية المتعلم من التعامل مع النشــــــــــاط التعليمي من أي مكان وفي أي وقت  المرونة:
 الظروف المحيطة مع إمكانية اختيار المؤسسات الجامعية والمستويات المناسبة لد عن يشاء بغض النظر
وسـائط  التعليمية عبر  العملية  حيث توفر ي لعملية التعلم،  هـبكة االنترنت الوسـيط األسـاسـ د المرافقة: تع

  للطلبة من كت  وتوجيد وارهاد. خدمات الكترونياكما تقدم الكترونية 
 
 

 أهدافه -
ــل     يتمـثل في تقـديم    اـلذيأهـداف التعليم المفتوح والتعلم عن بعـد  ـبأهـداف التعليم االلكتروني   تتصــــــــــــ

فرص تعليميـة ألفراد المجتمع على اختالف مراحلهم العمريـة واختالف مواقعهم المكـانيـة وفي األزمنـة التي  
الى   التعليم االلكتروني ، يهدف1تناســـبهم وذلك من خالل االســـتثمار األمثل لتكنولوجيا االتصـــاالت الحديثة

 تحقي  األغرا  االتية:
 ي للراغبين فيدفرص التعليم العاليتيم  -
 ديموقراطية التعليم الجامعي  -
 الزمان والمكان عدم ربط التعلم ب -
 تنوعة تحق  الغر  وسائط تعليمية م الدراسة غبر -

 :التعليم عن بعد .3
وعرف بالتدريس    في التعليم الجامعي  ا واستراليا،إنجلتر في    عشرينقرن الالالتعليم عن بعد في ستينات    ظهر   

كما   القليلة ومالئمتد للظروف المعيشية للمتعلمين،   بالمراسلة او التدريس المفتوح تميز بكلفتد االقتصادية

نظم التعليم    نالمنعم: »إ على محمد عبد    وصار وثي  الصلة بد يقول  ا التعليمبتكنولوجيالتعليم المفتوح  ارتبط  
المفتوح لم تظهر بصورة مكتملة إال بعد ظهور مجال تكنولوجيا التعليم في منتصف الستينات كميدان تربوي  
متمايز بعد إن تأثرت بحركة التعليم المبرمج وبالدراسات التي أظهرت إن مواقف التعليم ال تقتضى بالضرورة  

وجوده كمصمم للمواقف التعليمية كمرهد موجد كما  إن يكون المعلم المصدر الوحيد للتعليم ولكن تقتضي  
أظهرت أن المتعلم قادر على أن يتعلم بمفرده إذا أتيحت لد فرصد التعامل مع المادة التعليمية بصورة تسمم  

 
ــيغة جديدة للتعليم عن  عبد هلل عبد التواب:    ،بعبد التواينظر:    - 1 ــية كصـ ــلطان   الحديثة،ورقة بحث مقدمة الى ندوة انماط التعليم   بعد،الجامعة االفتراضـ جامعة السـ

 7ص. 2003ايار  –مايو   قابوس، عمان
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تعليم جماهيري    عليان وآخرون»عند  مفاهيمد، فهو  تعريفاتد و   تعددت ، وقد  1«بالتفاعل المباهر بيند وبينها 
تؤكد ح  األفراد في الوصول إلى الفرص التعليمية المتاحة، بمعنى أند تعليم مفتوح لجميع    يقوم على فلسفة 

يقتصر على مستوى أو نوع معين من التعليم، فهو يتناس     الفئات، ال يتقيد بوقت وفئة من المتعلمين، وال
ذلك النوع   »:  بأند  الموعرفد أحمد محمد س ،  2  م.«وتطوير مهنتهوطبيعة حاجات المجتمع وأفراده وطموحاتهم  

أو النظام من التعليم الذي يقدم فرص تعليمية وتدريبية إلى المتعلم دون إهراف مباهر من المعلم ودون  
التزام بوقت ومكان محدد لمن لم يستطع استكمال الدراسة أو يعيقد العمل عن االنتظام في التعليم النظامي  

أو التقليدي  للتعليم  المواد  مكمالح    ويعتبر بديالح  تعليمية مسئولة عن إعداد  لد، ويتم تحت إهراف مؤسسة 
التعليمية واألدوات الالزمة للتعلم الفردي اعتماداح على وسائط تكنولوجية عديدة مثل الهاتف، الراديو، الفاكس، 

اهين  التلكس، التلفزيون، الكمبيوتر، اإلنترنت، الفيديو التفاعلي التي يمكن أن تساعد في االتصال ذو االتج
  3بين المتعلم وعضو هيئة التدريس«  

 هي: مباد  التعليم على مجموعة من التعليم عن بعد يقوم     
 التعلم. العملية التعليمية استعدادات الفرد وقدراتد وميولد واتجاهاتد وسرعتد في تراعي  التعليم:تفريد   -

أي إن المتعلم يقبل على عملية التعلم بدافع ذاتي وبرغبة حقيقية في    تعلمد:ضبط المتعلم لعملية    -
 التعلم.

أي أن التعليم عملية مستمرة مدى الحياة فقد يرغ  اإلنسان في تنمية نفسد مهنياح    المستمر:التعليم    -
 مكان. في أي وقت وأي  ذلك،وال بد من إعطائد الفرصة لكي يحق   ثقافياح،أو علمياح أو  

 األحيان.أي أن يتعلم المتعلم بمفرده معتمداح على ذاتد في أغل   لذاتي:االتعلم   -

بمعنى أن التعليم ح  لكل فرد من أفراد المجتمع بغض النظر عن لوند وجنسد    التعليم:مبدأ ديمقراطية    -
 وعمره. وعرقد وديند وظروفد 

 خصائص نظام التعليم عن ُبعد:
 : 4نذكر منها ما يلي الخصائص يتصف التعليم عن بعد بعدة     

 بين المعلم والمتعلم.  التصال مباهرد ال وجو  -
 اتصال مثل: الفيديو، المطبوعات، الحاس ...  وسيلة  عبرالتعلم  يتم  -
   .والمتعلم التعليمية( )المؤسسةبين المعلم   ينشئ عالقة تفاعلية -
 . المناهج مستوى اختيار المتعلمين وفي في قبول يتسم بالمرونة  -

 
 38 صم، 2000 القاهرة ،1طالكت ، عالم اإلبداع، تكنولوجيا التعليم المفتوح، عام  :خالد مصطفىمالك،  - 1

 8ص  ،1999عمان  ،1ط  دار الصفاء للنشر، التعليم،وتكنولوجيا  االتصالوسائل  :عليان، ربحي مصطفى - 2

 381، ص2010الريا   ،3 ط الرهد،مكتبة  التعليم،وسائل وتكنولوجيا : سالم، أحمد محمد - 3
 .9، صواالتصاالتتكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات  :زيتون، كمال عبد الحميدينظر:  - 4
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 قدراتد وإمكاناتد.  من اختيار ما يناس  المتعلم  مكني -
 . بيئة مشابهة للصف الدراسيعلى أسلوب الحوار التعليمي الموجد إليجاد  يعتمد  -

 ُبعد:فوائد التعليم عن 
المؤسسات التعليمية  مختلف  في مواصفات مفيدة كثيرة جعلتد ينتشر بصفة مطردةتعلم عن بعد يملك ال   

 ي: ما يل نذكر منها
  فاعليتد على التعليم التقليدي لتوظيفد التقنيات الحديثة. •
 اتاحة فرص التعلم للجميع وخاصة ألولئك الذين حرموا مند.  •
 الحديثة. التعليمية وسائط  ال باستثمار التعليم في أي مكان وأي وقت  امكانية •
 أكثر فاعلية في محيطد. تعلم بفي عملية ال ى نفسديعتمد علالمتعلم  جعل •
 .تكلفة التعلم فيد متدنية مقارنة بالتعليم التقليدي •
 اتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتجارب بين المستفيدين بهذا النمط من التعلم.  •
ال وجود للفشل: فهو ال يفصل بين الناجحين والفاهلين في مراحل تعليم معينة كما هو الحال   •

 للتعليم التقليدي. بالنسبة
 أمام المتعلم.مختلفة بدائل  توفير •
األهرطة، األفالم، البريد اإللكتروني، مثل:  المتاحة في هدا التعلم ةتنوع الوسائط التكنولوجي •

 .ليمي اإلنترنت، التلفزيون التع
 بعد:عيوب التعليم عن 

ذلك يسجل عليد بعض العيوب حيث ذكر   ولكن مع  وإيجابيات عديدةاختص التعلم عن بعد بميزات      
البعد التربوي يكاد يكون غائباح في معظم جوان  التعليم عن بعد ويحتاج منا إلى دراسة   أن»العفيفي  

ووضع الحلول لها   التعليم،تربوية متخصصة متوافقة مع الجوان  الفنية المطلوبة في هذا النوع من  
 1« ن بإذن هللا مخرجات تعليمية أفضلحتى نضم

 : اإللكترونيةالمنصات التعليمية . 4
التقنيات الحديثة    مرثيستوسط تعليمي تفاعلي بين األستاذ والطالب    بأنهاتوصف المنصات التعليمية      

جل تقديم الدروس واألنشطة ومشاركة  ي في عمليتي التعليم والتعلم من أوهبكات التواصل االجتماع 
بيئة أمنة لالتصال    هي »هبكة تعلم اجتماعي مجانية توفر للمعلمين والطالباآلراء واألفكار بينهم، ف
فهي من أهم  ، 2«التعليمي وتطبيقاتد اضافة الى الواجبات المنزلية والمناقشات  والتعاون وتبادل المحتوي 

 
  ،2005  العربيةدول مجلس التعاون لدول الخليج  العالي،  جامعات ومؤسىىسىىات التعليم    والتطبيق،م ع  بعد بي  النظرية  بعد: التعليأمانة لجنة مسىىلولي التعليم ع   - 1

 381 ص

،  2001  2العدد   6  عمان، مج  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، س،الســلطان قابو واقع اســتخدام هــبكة االنترنت من قبل طلبة جامعة    صــالم:عبد المجيد    بوعزة، - 2
 37 ص

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

60 

 

المستحدثات التكنولوجية التي تسهم في النمو المهني للمعلم، كما انها تمثل تطورا مهما في بيئة الوي   
المتعلمين في كل الدول ألثرها االيجابي في تفعيل مميزات اجتماعية البرمجية وقد وجدت إقباال من  

متعلمين، فتؤدي إلى تبادل اآلراء والتعبير الحر، وتشجع    من جميع المستخدمين سواء معلمين أتفاعلية بي
 1. المستخدمين على المناقشة والتحليل وتسجيل البيانات، ومشاركة الصور والفيديوهات والملفات 

 e-learning bechar  التعليم بشار منصةصفحة 

وباستعمال  متطلبات التعليم العصري  »  استجابة لـ  MOODLEأرضية التعليم عن بعد  تم انشاء      
التواصل بين االساتذة    تحسين و التدريس الجامعي    وتكثيف اسالي  تطوير    ومن اجلعلمية حديثة    تقنيات 

الفاضل تقديم دروس    لألستاذ … من خالل هذه االرضية يمكن  واالمتحانات كذا تقديم الدروس  و   الطلبة،و 
     2« والمميزة وكذا العديد من الخصائص المهمة  امتحانات لطلبتد عبر الخط جراءوإ

 :3تالية محتويات التضم صفحة المنصة  و      
 تعريف جامعة بشار  •
 MOODLEأرضية التعليم عن بعد  •
 e-learningما هي منصة التعليم عن بعد  •
   e-learning becharمحتويات منصة التعليم بشار  •
 e-learning becharرابط منصة التعليم عن بعد بشار  •
عة بشار تحتوي على  تعليمية تابعة لجام  منصة»هي    e-learningمنصة التعليم عن بعد بشار  و     

محاضرات.. يمكن للطال  الولوج اليها عن طري  االنترنت من أجل االستفادة من  مواضيع دروس و 
 : 5على الموارد التالية  learning bechar-eحتوي منصة التعليم بشار ت، 4« محتوياتها

 اعمال موجهة  •
 اعمال تطبيقية  •
 امتحانات  •
 محاضرات  •
 :6بالتخصصات االتية المحاضرات التي لها صلة صفحة المنصة وتضم    
 الحقوق والعلوم السياسية  - 

 
الب دبلوم العام  محمد، هبد هاهم: استخدام منصة ادموندا في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا واالتجاه نحو توظيفها في تدريس الدراسات االجتماعية لطينظر:   - 1

 114 :ص، 2017 901عدد  مصر،بكلية التربية، مجلة الجمعية التربوية للدراسيات االجتماعية، 

 2022-03-18 التصفم تاري ‹  onec.com-https://www.e الت...-منصة ،learning Bechar-e 2020 –منصة التعليم عن بعد بشار - 2

 2022- 03-18 التصفم تاري ‹ المرجع نفسد - 3
 2022-03-18 التصفم تاري ‹ المرجع نفسد ،منصة التعليم ع  بعد بشار - 4

 2022-03-18 التصفم تاري ‹ المرجع نفسد - 5

 2022-03-18 التصفم تاري ‹ المرجع نفسد - 6
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 اآلداب واللغات   - 
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية  - 
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  - 
 - Sciences exactes 

- Sciences de la Nature et de la Vie 

- Technologies 

- Divers 

- Archives 

- Medicine 

 :من خالل الرابط التالي  e-learning becharامعة بشار  الولوج الى منصة التعليم عن بعد لجيتم     
bechar.dz/27-http://elearning.univ 

 مميزات المنصات التعليمية 
استخدامها في العملية التعليمية بهدف تسهيل  ة يمكن  أداة تكنولوجية حديثتعد المنصة التعليمية        

ما توفره من خصائص ومقومات، والتي تبرز من خالل توفير إمكانية تصفم    بفضل  والتعلم  التعليم
          1البريد اإللكتروني للدخول الي المنصة التعليمية اإللكترونية.  استخدام وإمكانيةهبكة اإلنترنت، 

 وخصائص هذه المنصات فيما يلي:  يمكن حصر اهم مميزات        
 مرونة المنصة من حيث التعامل واالستخدام   •
 .بين االستاد والطال  بيئة تفاعلية    تسخير •
 في أي مكان وزمان.  المحتوى التعليميسهولة الوصول  •
 مشاركة جميع المحتويات العلمية والعملية  •
 .الشبكات االجتماعية عبرالوصول إلى جميع الفصول الرقمية  •
 .التكلفة القليلة مقارنة بالتعليم الحضوري  •
 المنتديات.ك توفر أنشطة دعم •
   مع عدد كبير من المتعلمينالتعامل إمكانية  •
 سهولة تحميل الملفات والمعرفي مع تنوع المحتوي العلمي  •
 تحضير لالمتحانات الوطنية   على  الطلبة تساعد  •
 وذوي االحتياجات الخاصة.ولذوي الدخل المحدود  لمتغيبينلالتعلم  تسهل •

 المنصات التعليمية  عيوب
العديد   خدمات جليلة لفئات واسعة من المجتمع، لكنها رغم ذلك تعترضهاالمنصات التعليمية  تقدم     

 نذكر االتي:  نجاحاتها، ومن أهم تلك العقبات  تعرقلمن العقبات التي 
 

في تدريس اللغة االنجليزية في جامعة الملك ســــــــعود، رســــــــالة   واقع اســــــــتخدام أعضــــــــاء هيئة التدريس المنصــــــــات التعليمية اإللكترونية  محمد:الدوسىىري،  ينظر:   - 1
 7ص، 2016 اليرموك، األردن. ماجستير، جامعة
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 الجان  االجتماعي للتعلم. غياب  •
 .األستاذ التفاعل المباهر مع محدودية   •
 الطالب بالملل والعزلة هعور •
 إرهاق العينين كالطالب على صحة  التأثير السلبي •
 االجتماعية.  وانعدامد عند بعض الفئات  اإلنترنت في بعض المناط ضعف سرعة تدف   •
   المحصل عليها من هذا النمط من التعليم الشهادات ببعض  عدم االعتراف •
 من المؤسسات الرسمية محدودية الدعم المقدم •

 :نظام الدفعات والتفويج.5
الوزارة  خدت  الدراسات الجامعية ات  الستكمالفي ظل استمرار جائحة كورونا وفي ظل الزامية إيجاد حل       

تمثلت في اعتماد    الوصية بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين إجراءات الستئناف التعليم الجامعي تدريجا
التي توصي بتقسيم الطلبة الى مجموعة قليلة العدد نسبيا تستجي  الى   والتفويج  الدفعات   نظاماستراتيجية  

االحترازية التخفيف في    العالي  التعليم   وزارة  طرف  من  ابه  الموصى   التدابير  لمجابهة جائحة كورونا مع 
التدري وإمكانية  البيداغوجية  للحصة  الساعي  أ الحجم  تواجد  لتفادي  الدفعات  كبيرةس عن طري   من    عداد 

  » أرى ان هذه االستراتيجية  تسلتهم روحها من استراتيجية التعليم المصغر وهو واحد، و   ة في حيز مكان الطلب
طال    فيد  ويقوم  األخرى،  المهارات  وصقل  جديدة،  تدريس  مهارات  وتنمية  اكساب  على  يعمل  أسلوب 

 فهما   ،1« خمس الى عشر دقائ   المعلم( بالتدريس لمجموعة صغيرة من التالميذ لفترة تتراوح من )او  التدري
 عبد وقد كشف    ،حصر عدد الطلبة المتواجدين داخل الصف الدراسيتتفقان في تخفيض الحجم الساعي و 

  نظام   على  السنة  هذه  ستبقي  الجامعية  الدراسية  السنة  أن  والبحث العلمي  العالي  التعليم  وزير  زيان  بن  الباقي
  اإلذاعية   للقناة  حديثد  خالل   وقال،  بعد   عن  والتعليم  الحضوري   التعليم  بين  اممزوج  حيث سيكون   ،التفويج
 بالمواد   بعد   عن  التعليم  النمط  يرتبط  حين  في  ،األساسية  بالمواد   تعل يس  الحضوري   النمط  إن  :األولى

حلولد  خالل    العلمي  والبحث   العالي  التعليم  بوزارة  التكوين  مدير   بوقزاطة  جمال  كشفكما     2، االستشرافية
اعتماد النمط التعليمي الحضوري وعن بعد  »على  ف الصباح للقناة اإلذاعية األولى ضيفا على برنامج ضي

األمر لهذا  خصيصا  المستحدثة  الرقمية  المنصات  ستعتمدها    بالنسبة  ضمأو و ،  باستخدام  التي  للرزنامة 
تفاق على  تم اال  االجتماعيينالجامعات في تدريس الطلبة، أند بعد التنسي  والتشاور مع مختلف الشركاء  

المتمثل في التعليم الحضوري الذي يعتمد تفويج الطلبة إلى دفعات من قبل رؤساء    النمط التعليمي المختلط

 
القاهرة    ،2ط دار الفكر العربي،  مد رضـــــــــا البغدادي،محمد رضـــــــــا البغدادي وهيام مح  جورج: التدريس المصـــــــــغر والتربية العلمية الميدانية، ترجمة واعدادبروان،  - 1

 26، ص 2005 مصر

 ‹    https://www.ennaharonline.com،2021  النهار، ، جريدةالتعليم العالي نظام التفويج ســــــيبقى خالل الســــــنة الجامعية الجديدة  الحق:  عبدينظر: لعلق،   - 2
 2022-03-18تاري  التصفم  ،أكتوبر 09نشر في 
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إذا ، ف1« الهياكل البيداغوجية للجامعة على مستوى الواليةالمؤسسات الجامعية، حس  عددهم وحس  توزيع  
تفويج الطلبة إلى ثالث دفعات معناه أند في الدفعة األولى يكون ثلث الطلبة حاضرين  »قررت الجامعة  

دفعة ألخرى  بالتداول من  تباهر تعليمها عن بعد، وهكذا  والثالثة  الثانية  والدفعة  الجامعة،    ، على مستوى 
، في حين سيتبنى النظام التعليمي  فقط  الوحدات التعليمية األساسية والمنهجية  الحضوري   التعليمسيخص  و 

واألفقية،   االستكشافية  الوحدات  بعد  إلى    سيمتد و عن  الثامنة  من  اليوم  للدراسة طوال  البيداغوجي  الوقت 
 2.توجيهيةالسادسة، وستخصص الفترة الصباحية للمحاضرات والفترة المسائية لألعمال التطبيقية وال

 والتفويج الدفعات نظامخصائص 
 نذكرمجموعة من الخصائص والسمات الخاصة بد   والتفويج الدفعات  نظامعن طري  يمتلك التعليم      
 : منها
 . للحصة التعليمية ساعة واحدة الزمنية المدة -
 . عدد الطلبة في كل فوج قليل يساعد عي التحصيل -
 . الطلبة احتياجات  تالئم مناسبة  تعليمية  بيئة استخدام -
 . تحسينها على والعمل بنفسد  ذاتية خبرات  الكتساب  متعلملل الفرصة إتاحة -
 .والجماعي الذاتي التقييم -
  .والمنافسة الجماعة روح تفعيل -
 . الفورية الراجعة التغذية -

 والتفويج الدفعات نظامعيوب 
 : يما يل والتفويج  الدفعات  نظام طري   عن  التعليم يعاب على    
 .التعليمية العملية جودة من يقلل مكيف مع الوضع محتوى  تقديم -
 . التعليمي بالموقف واالستهتار سهولةالب المتعلمين هعور -
 .الوقت الممنوح للحصة غير كاف -
 .عدم انهاء البرنامج المقرر -
 إجراءات الدراسة -2
االستبانة     التي»هي  و  المعيارية  استخدمت  األسئلة    االستمارة  من  مجموعة  على    ت العبارا   أوتحتوي 

المكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء المحتملة أو بفرا  لإلجابة ويطل  من المجي  عليها اإلهارة إلى ما يراه  

 
ــمي، - 1 ــؤول  مراد: قاسـ ــرح  الوزارة في مسـ ــب   الجامعة، في  المعتمد التفويج نظام  يشـ ــر في https://www.sabqpress.dz ›national  برس، سـ - 12-2020‹ نشـ

 2022-03-18 التصفم تاري ، 14

 2022-03-18تاري  التصفم  المرجع نفسد، مراد: قاسمي،ينظر:  - 2
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استراتيجية تعليمية اللغة العربية في زمن    اهتقت من   وقد   ،1مهماح أو ما يعتقد أند هو اإلجابة الصحيحة« 
تعليمية  في الحكم على    بجامعةوآدابها  قسم اللغة العربية  طلبة  الستفتاء    أنموذجا،الجامعة الجزائرية  -كورونا

 يفر  التعرف على:  الواقع الذي، انطالقا من دراسة اللغة العربية
 :  عينة الدراسة -أ
وعلى الباحث   ،د مجتمع الدراسةاتبعت الطريقة العشوائية قصد الحصول على معلومات عن كل أفرا     

ان يكون على دراية كاملة بجميع أفراد مجتمعد الذي   »الذي يرغ  في استخدام هذه النوعية من العينات 
ا المجتمع من حيث  يقوم بدراستد، كما اند من المهم جدا ان تكون هناك حالة من التجانس بين أفراد هذ 

الخصائص الرئيسية، كالسن والمستوى التعليمي والنوع واالهتمامات، وغيرها من المتغيرات المؤثرة في البحث  
وف  أهدافد وتساؤالتد، حيث يعد هذا التجانس هرطا أساسيا الستخدام هذه العينة، فطريقة االختيار العشوائي  

ت درجة التجانس عالية بين أفراد المجتمع، بحيث تكون العينة  لمفردات العينة لن تكون مقنعة إال إذا كان
قسم  من    ةوطلب  اطلب  50، هملت الدراسة  2«المجتمع وممثلة تمثيال صحيحا لدالمختارة جزء حقيقي من  

العربية  استراتيجية تعليمية اللغة على  للحكم بوساطة االستبانة المعيارية  جامعة بشار -اللغة العربية وآدابها 
  استبيانات   10مقبوال و    استبيانا  40أحصينا    التي تم جمعها  االستبيانات وبعد معاينة    ،في زمن كورونا

 : كاألتيإذ يمكن تمثيل أفراد عينة البحث  مرفوضة،
 

 النسبة العدد المتغير 

 
 االستبيانات 

 %80 40 المقبولة 

 %20 10 المرفوضة 
 %100 50 المجموع
 أفراد عينة البحث ( 1جدول رقم )

 
 
 

 يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي:
 

 
  310 ص هـ،1431، الريا  1ط  الزهراء،دار ، البحث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى حمد: العساف، صالح  - 1
 157م، ص  1988بنغازي  أسلوب البحث االجتماعي وتقنياتد، جامعة قاريونس، عامر: عبد هللاالهمالي،  - 2
 
 
 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

65 

 

 
 أفراد عينة البحث ( 1رقم ) الرسم البياني

 : المعيارية ستبانةاال -ب 
اســـــتراتيجية تعليمية اللغة العربية في )المحكم  من المعيار   (1الملح     )ينظر  ســـــتبانةاالقمت باهـــــتقاق      

 واألدب قســـــــم اللغة  طلبات طلبة و اهـــــــراك لجمع المعلومات بهدف   (أنموذجا  الجزائريةجامعة  -  زمن كورونا
 :االتيكانت على النحو ف ،وتعلمها اللغة العربية ميعملية تعلتقويم في  العربي بجامعة بشار

 .(العمر –الجنس- المستوى -التخصص ) وشملت:أوال: المعلومات الشخصية 
 :التخصص -
  متباينةبنسـ     جامعة محمد طاهري بشـاربطلبا وطلبة من قسـم اللغة العربية وآدابها    40خصـت الدراسـة   

ــات   حســــ    في العدد  ــصــ ــات لغوية المتاحة التالية:االكاديمية  التخصــ ــات ادبية-دراســ ــات نقدية -دراســ ،  دراســ
 :كاألتي التخصص من حيث  أفراد عينة البحث تخصص يمكن تمثيل حيث 

 
 النسبة العدد المتغير 

 
 التخصص 

 %40 16 دراسات لغوية

 %32.5 13 دراسات ادبية     
 %27.5 11 دراسات نقدية

 %100 40 المجموع
 أفراد عينة البحث  تخصص ( 2جدول رقم )

 يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي: و   
 

 
 أفراد عينة البحث  تخصص ( 2رقم ) الرسم البياني

 

80,00%

20,00%

المقبولة

المرفوضة

40,00%

32,50%

27,50%

دراسات لغوية

دراسات ادبية     
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 :المستوى  -
من قســم ل م د   الماســترمرحة  وطلبة فيطلبا    26في مرحة لســانس ووطلبة  طلبا    14هــملت الدراســة     

  وقد تم  في التخصـــصـــات المذكورة أعاله،بشـــكل منتظم  بالجامعة    دراســـتهمطلبة يتابعون  ، وهم  اللغة العربية
 :كاألتي المستوى من حيث  أفراد عينة البحث  مستوى  تمثيل

 
 النسبة العدد المتغير 

 
 الجنس 

 %40 14 ليسانس

 %60 26 ماستر       
 %100 40 المجموع
 أفراد عينة البحث  مستوى ( 2جدول رقم )

 : يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتيو 
 

 
 البحث أفراد عينة  مستوى ( 2رقم )الرسم البياني 

 :لجنسا-
ــملت      ــين من الطلبةهـ ــة الجنسـ ــبة اإلناث كانت  ان  حظ مالمن اإلناث وال  25من الذكور و  15 الدراسـ نسـ

ــبة   ــمها العديد من  %62.5األعلى بــــــــــــــــــــــالنســـــ ــباب اجتماعية  ال، وهي ظاهرة تتقاســـــ جامعات الجزائرية ألســـــ
 :كاألتي من حيث الجنس أفراد عينة البحث جنس تمثيل واقتصادية وحتى نفسية، إذ نستطيع 

 
 النسبة العدد المتغير 

 
 الجنس 

 %37.5 15 ذكر

 %62.5 25 أنثى 
 %100 40 المجموع
 جنس أفراد عينة البحث ( 2جدول رقم )

 بالرسم البياني اآلتي: يمكن تمثيل هذه النتائج و 

40,00%

60,00%

ليسانس
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 جنس أفراد عينة البحث ( 2رقم ) الرسم البياني

 :العمر-
،  %52.5بـ  حيث قدرت  سنة    25–  20  الذين تتراوح بين لطلبة  لأفراد العينة  ألعمار  كانت أعلى نسبة      

الذين تابعوا  وهما الفئتان اللتان تمثالن الطلبة    ،سنة  20ن  أعمارهم عقل  بة الذين تلللط  %5كما سجلنا نسبة  
سنة    30  و  سنة  30  – 25  العمرية:  السابقة، في حين نجذ الفئة  كل المراحل التعليمية  فيبنجاح    تمدرسهم
صعوبات في عملية    ااالغل  الطلبة الذين عانو   تخص هذه النسبة فيلهما معا، و   %42.5اي نسبة    فأكثر

التعلم في مراحل التعليم العام او في مرحلة التعليم الجامعي، وقد تخص الطلبة الذين يرغبون في مواصلة  
ن(  )الموظفي  الطلبة  تمثل  كما يمكن ان دراستهم بعدما سلكوا مسارات أخرى في حياتهم الدراسية او الشخصية  

يبين    االتيالجدول  ، و في تحسين مستواهم المهني   ة مند الستفاد لي  العلم  الدين يطمحون في تحسين مستواهم
 أفراد العينة:  عمر

 
 النسبة          العدد المتغير 

 %5 2 سنة  20أقل من  
 %52.5 21 سنة 25– 20 العمر

 %22.5 9 سنة 30 –25 
 %20 8 سنة فأكثر 30 

 %100 40 المجموع
 أفراد عينة البحث  عمر( 3جدول رقم )

 هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي:يمكن تمثيل 
 

 
 عمر أفراد عينة البحث (  3رقم )الرسم البياني 
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 : وهملت   ،جامعة الجزائرية أنموذجاال-استراتيجية تعليمية اللغة العربية في زمن كورونا  أداة تقويم  :  ثانيا      
 فقرات( 4)وهملت التعلم عن بعد  :األولىالمجال  -1

 فقرات( 4)وهملت لكترونية اإلتعليم المنصات  المحال الثاني: -2

 فقرات(  4) وهملت التعليم بنظام الدفعات والتفويج  المجال الثالث: -3

  –  ال–   نعم) الطلبة:المذكورة أعاله خيارات لإلجابة عنها من قبل  المجاالت وخصـــص لكل فقرة في    
ــتبيان خطاباح    ،(احيانا ــمنت االســـ ــم اللغة العربية وادبها طلبة وطلبات لكما تضـــ ــم الهدف من   ،قســـ يوضـــ
  .الدراسة

  : توصياتالنتائج وال -3
              تحليل النتائج وتفسيرها: -أ

في   المتبعة  اســــتراتيجية تعليمية اللغة العربيةلها لتحديد اســــتجابات عينة الدراســــة وحلالباحث جمع      
، والتي تم  (بشــــــــــارمحمد طاهري    جامعة- العربية وآدابها اللغةقســــــــــم  )الجامعة الجزائرية  بزمن كورونا  

  ثالثةقام بحســاب التكرارات والنســ  المئوية، وقد قســم الدراســة إلى فإجراءات الدراســة،   فيلها  تطرق ال
 .وتفسيرهاتحليل النتائج عملية لتسهيل فقرات  4ا منههمل كل واحد   أجزاء

 التعلم عن بعد المجال األولى:
 (:4 إلى 1 )منفي الفقرات  االستماعمهارات  الفرضية األولى: (4رقم )الجدول  يبين 

 المجال األولى: التعلم عن بعد ( تقييم 4جدول رقم )
 يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي:   
 

 الفقرات المعيارية  الرقم المجاالت 
 التقدير 

 أحياناح  ال نعم

 :  األولىالمجال 
 التعلم عن بعد  

 16 4 20 المهمة لهذا النمط من التعليمتعد إمكانية الوصول والراحة من المزايا  1
يؤسـس التعلم عن بعد مجتمع التعلم الذي يسـمم للطال  الوصـول إلى  2

 محتوى التعليمات
12 8 20 

يســــــــــــــــاهم اإلنترنـــت والهواتف المحمولـــة والبريـــد اإللكتروني في النمو   3
 السريع في التعلم عن بعد.

20 12 8 

التفاعلية على تواصـــل األفراد داخل مجموعة التعلم  تعمل االتصـــاالت   4
 عن بعد ومع االستاذ

24 4 12 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

69 

 

 
 المجال األولى: التعلم عن بعد ( تقييم  4رقم )الرسم البياني 

ــم   طلبةآراء أفراد العينة من   كانت       لمجال األولى: التعلم  لتقديرهم    فيمتباينة  العربية وآدابها   اللغةقســـــــــ
 ة القبولاذ كانت نســــــب  هممن وجهة نظر   نســــــبيا( مقبولة  4-3-1حيث نجد الفقرات المعيارية رقم ) عن بعد 

ــر %(  50) ــ  مقبول في راي  ،تجاوب الطلبة مع ها النمط من التعلم  فما فوق االمر الذي يفســــــ وهي نســــــ
ير جعلهم  دفعوا لها دفعا ولعل في ذلك خ وإنماة من قبل لم يســـــــب  لهم التعامل مع هذه االســـــــتراتيجي  ألنهم

ــفون اليات التعلم عن ــتكما  يكتشـ ــتفيدون مند في اسـ ــتهم و انجاز بحوثهم،  لبعد ويسـ   ةأن الفقر   في حين  دراسـ
التعلم عن  على ان )  واطـالبــا من بين أربعين وفق  12نجــد ان    إذ لم ترق الى درجـة القبول عنــدهم   (2رقم )

ــ    مئوية  ةنسبب  (الوصول إلى محتوى التعليمات بمجتمع التعلم الذي يسمم للطال   لبعد يؤسس     30)تقدر بـــــ
ســــــــيطرة التعلم الحضــــــــوري على كل التعلم عن بعد بالجامعة و   لوقد يكون مرد ذلك الى قلة اســــــــتعما ،%(

ــبيل  تدليل  يحتم على الجهات المعنية  االمر الذي   مناحي التحصـــيل بها، بدل مزيد من المجهودات في سـ
العمل اكثر على اهـراك الطلبة  في هذا النمط من التعلم  تحقي  هذا المسـعى و  دون حالت الصـعوبات التي  

 .ء في زمن كورونا ام بعد تجاورهاو تشجيعهم عليد سوا
 لكترونية اإل تعليم المنصات  :المجال الثاني

المتعل  المجال الثاني   معالجةل بالكيفية ذاتها  تحليلهاقام باســــــــــتجابات عينة الدراســــــــــة و الباحث جمع    
العربي بجامعة   واألدب الموظفة في اســـــــتكمال دراســـــــة طلبة قســـــــم اللغة   لكترونيةاإلتعليم  المنصـــــــات  ب

ــار ــها في  ،طاهري محمد بشـــ ــة إجراءات  والتي تم عرضـــ ــاب )الدراســـ ، والنســـــ  المئوية(التكرارات    بحســـ
 ذلك: يبين( 5الجدول رقم )، و (8 إلى 5 )من الفقرات المعياريةفشمل هذا الجزء تحليل وتفسير 
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نعم
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أحيانا

 الفقرات المعيارية  الرقم المجاالت 
 التقدير 

 أحياناح  ال نعم

 المجال الثاني:
 4 8 28 تستخدم آليات االتصال الحديثة من أجل الحصول على المعلومات 5
 8 16 16 لكترونية لجميع الطلبةاإلتتاح منصات التعليم  6
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 المجال الثاني: منصات تعليم إلكترونية ( تقييم 5جدول رقم )
 يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي: 

 
 المجال الثاني: منصات تعليم إلكترونية ( تقييم  5رقم )الرسم البياني 

  منصات التعليم اإللكترونيةالخاص ب  لمجال الثانيلتقديرهم    كانأفراد العينة    انالجدول أعاله    يتضم من   
حيث %(،  50  -%  60  -%  70)حســــــــ  النســــــــ  المئوية األتية:(  8-7-5الفقرات المعيارية) إيجابيا في
مع محتوى المادة  وتفاعلهم  ليات االتصــال الحديثة من أجل الحصــول على المعلومات  آل  همماســتخد اكدوا ا
ــات التعليم تتواف  وان العلمية  المبذولة اثر في الوزارة  ، وقد يكون للجهود موتلبي رغباته  همحاجاتمع منصــــــ

ان نجد  ين  هذه الظروف القاهرة، في ح ظل ذلك إضافة الى رغبة الطلبة وحرصهم على مواصلة التعلم في
حققت االســـــتثناء اذ تســـــاوى عدد اآلراء اإليجابية مع عدد اآلراء الســـــلبية بنســـــبة   ( 7المعيارية رقم )   ةالفقر 
من عدمد قد يكون مرتبطا باألسـاس   منصـات التعليم اإللكترونية لجميع الطلبة  لكل منهما، فإتاحة  %(40)

المادية للعائالت في توفير الحواســـــــــي  وهـــــــــبكة االنترنت ألبنائهم خاصـــــــــة في ظروف الحجر   ت باإلمكانا
حدة مع الفتم التدريجي لمؤســـســـات التعليم  اقل    طبقة في بداية الجائحة، وحتما ســـيصـــير االمرمالصـــحي ال

 العالي وتوفير الوسائط التكنولوجية لهم.
 جاستراتيجية نظام الدفعات والتفوي:  المجال الثالث

نظام    إســــــــتراتيجية ب المتصــــــــل  المجال الثالث اســــــــتجابات عينة الدراســــــــة لتحديد بجمع  الباحث   قام     
، فشــمل والنســ  المئوية(التكرارات   )بحســاب   إجراءات الدراســة والتي تم عرضــها في  ،الدفعات والتفويج

 ذلك: يبين( 6) والجدول رقم ،هاوتفسير  (12 إلى 9 )مننتائج أسئلة الفقرات تحليل هذا الجزء 
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منصات تعليم  
 لكترونيةاإل

 8 8 24 بالمنصةالعلمية يتفاعل الطلبة مع محتوى المادة  7
 12 8 20 تتواف  منصات التعليم وحاجات كل متعلم وتلبي رغباتد 8

 الفقرات المعيارية  الرقم المجاالت 
 التقدير 

 أحياناح  ال نعم
 4 4 32 يساعد نظام التفويج على الدراسة بالجامعة. 9 :الثالثلمجال ا
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 المجال الثالث: استراتيجية نظام الدفعات والتفويج ( تقييم 6جدول رقم )
 يمكن تمثيل هذه النتائج بالرسم البياني اآلتي:

 
 المجال الثالث: استراتيجية نظام الدفعات والتفويج ( تقييم  6الرسم البياني رقم )

 عموما،  الطلبة( حققت قبوال عند  12- 11- 10- 9) المعيارية    ات الفقر   أنالجدول أعاله    من  يظهر جليا   

، وهذا ما يؤكد  %(50- %  90- %  80- %   80:)بـ    على الترتي    ت قدر   بنسبة مئويةإيجابية    همؤآرافكانت  
يهم  ل ، وسهل عمن طرح األسئلة داخل الصف، ومكنهم  على الدراسة بالجامعةساعد الطلبة  التفويج  نظام  ان  
ا قّيمة للتقييم الذاتي والتغذية الراجعة، كما  مهارات تعليميةبناء   ، وهذا ما يجعل هذه االستراتيجية  وفر فرصح

 الغر  الذي وظفت من اجلد. ناجحة من وجهة نظر الطلبة، فقد أدت 
 المالحظات-ب 
ــة مدى أهمية      ــتراتيجيااليتأكد من هذه الدراســـ  في زمن كوروناوتعلمها العربية  اللغة   ات المتخذة لتعليمســـ
ضــــــــمن اســــــــتكمال البرامج في المرحلة األولى من الجائحة والعمل على اســــــــتمرارية  بما  الجامعة الجزائرية  ب

ــة في المرحلة  ــبيا في الجائحة الحقا، لكن تبقى    ةالثانية أي بعد القيام بالتدابير الوقائيالدراســــ ثم التحكم نســــ
ــت للطلبـة حريـة  بعض اإلجراءات المتخـذة في زمن كورونـا ذات اثر ســــــــــــــلبي مثـل التعليميـة التي رخصــــــــــــ

اهتمام  لهم، االمر الذي قلل من نســـبة  الحضـــور للحصـــص التعليمية بالجامعة، وإمكانية إعادة االمتحانات  
 الطلبة بالتحصيل عموما وجعلهم يتراخون في سبيل ذلك.

 توصياتال-جـ
ــة عدداح من المقترحات       ــتفادةأثارت هذه الدراســــــ االســــــــتراتيجيات المتخذة لتعليم اللغة العربية  من    لالســــــ

 :منها الجزائرية،وتعلمها في زمن كورونا بالجامعة 
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أحيانا

استراتيجية نظام  
 الدفعات والتفويج

 8 0 32 التمكن من طرح األسئلة داخل الصف. 10
 4 0 36 األخطاء ويبني مهارات تعليميةيساعد في القضاء على  11

ا قّيمة للتقييم الذاتي والتغذية الراجعة من الزمالء 12  16 4 20 يوفر فرصح
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 تقوية هبكات االنترنت داخل الجامعة لتسهيل عملية التعليم اإللكتروني.  -1
 ضبط هبكة االنترنت داخل الجامعة بما يحق  الهدف التعليمي التعلمي منها.  -2
 اإللكتروني وتطبيقاتد في جميع فروع العلمية بالجامعة. استخدام التعليم  -3
 .تشجيع األساتذة على عر  المحتوى التعليمي للبرامج الدراسية عبر المنصات التعليمية  -4
 .الجامعةالتعليم في  منصات  لتشغيلالحديثة  والمعدات  األجهزة توفير -5
 الجامعات.االهتمام بتطوير منصات التعليم االلكترونية عبر كل  -6
 .الستفادة من الوسائط التكنولوجية في التعليم الجامعيا -7
 مع تنظيم ورهات تكوينية لهم.استعمال التكنولوجيا على  األساتذة والطلبةمساعدة توفير مختصين ل -8
 .مراجعة بعض التدابير التي قللت من اهتمام الطلبة بعملية التحصيل الجامعي -9

 :خاتمة
مكنت التدابير التي قامت بها الجهات الوصــية بالتشــاور مع الشــركاء االجتماعية من اســتكمال تدريس     

البرامج الجامعية عن طري  التعلم عن بعد واســـــــتغالل ما توفره الوســـــــائل التكنولوجية الحديثة من امكانات 
ــبيل   ــار  جزائرية التعليم اإللكتروني ومنهافأقحمت الجامعة ال  ذلك،في سـ فوظفت   ،جامعة طاهري محمد ببشـ

 اسـتمرار الدراسـةفي لكل الطلبة فنجحت الى حد ما   وإتاحتدالمحتوى التعليمي    المنصـات التعليمية إليصـال
 التحكم التدريجي في الجائحة بفضـل جهود الدولة فيو السـنة الجامعية، ومع تناقص عدد اإلصـابات   ذ نقاإو 

العودة الحجر الصـــــحي و تم تخفيف إجراءات   غطية الصـــــحية للمواطنينالتتوفير إقرار اإلجراءات الوقائية و 
التفويج إضـــــافة الى ة نظام التعلم عن طري  الدفعات و ، فتبنت الجامعالتدريجية الى المؤســـــســـــات الجامعية

إكسـابهم  و   الطلبة ومهاراتهم  وتنمية قدرات االليات السـابقة، االمر الذي اسـهم في تحسـين مردودية التحصـيل  
 .ارف والمعلومات من المع كثيراح 

 المراجع:
 الكتب -أ

ــا البغدادي  -1 ــغر والتربية العلمية الميدانية، ترجمة واعداد محمد رضـــــــ بروان، جورج: التدريس المصـــــــ
 2005، القاهرة مصر 2ر العربي، طوهيام محمد رضا البغدادي، دار الفك

المعلومات واالتصاالت، العربية للنشر  زيتون، كمال عبد الحميد: تكنولوجيا التعليم في عصر  -2
 هـ  1422والتوزيع، عمان ألردن 

 2010، الريا  3سالم، أحمد محمد: وسائل وتكنولوجيا التعليم، مكتبة الرهد، ط  -3
هاكر مجيد، سوسن والزيادات، محمد عواد: الجودة في التعليم دراسات تطبيقية، دار: صفاء  -4

 2008، عمان  1للنشر والتوزيع، ط 
 2008همى، نادر سعيد وإسماعيل، سامم سعيد: مقدمة في تقنيات التعليم، دار الفكر. عمان  -5
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، الريا  1العســـــــــاف، صـــــــــالم حمد: المدخل إلى البحث في العلوم الســـــــــلوكية، دار الزهراء، ط   -6
 هـ1431

، عمان  1عليان، ربحي مصطفى: وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، دار الصفاء للنشر، ط   -7
1999.  

ــم:،  عناقرةال -8 ــة في تطوير خدمات التعليم  -أهمية الدور)التكميلي باســـــ ــي( للجامعات الخاصـــــ التنافســـــ
 جامعة الطفيلية التقنية، األردن د ت . العالي االردني

الغامدي، حمدان بن أحمد، وعبد الجواد، نور الدين بن محمد: تطور نظام التعليم في المملكة  -9
 ه   1426التربية العربي لدول الخليج. الريا  العربية السعودية، مطبعة مكت  

، القاهرة  1عالم الكت ، ط  مالك، خالد مصـــــــــــطفى: تكنولوجيا التعليم المفتوح، عام اإلبداع، -10
 م2000

المالح، محمد عبد الكريم: المدرسة االلكترونية ودور اإلنترنيت في التعليم رؤية تربوية.  -11
 2010دار الثقافة، عمان 

، الريا  1هللا بن عبد العزيز: استخدام الحاس  اآللي في التعليم، ط  الموسى، عبد  -12
 ه 1429

الهمالي، عبد هللا عامر: أسلوب البحث االجتماعي وتقنياتد، جامعة قاريونس، بنغازي  -13
 م 1988

 
 

 واالطاريح الرسائل-ب   
اإللكترونية في الدوســري، محمد: واقع اســتخدام أعضــاء هيئة التدريس المنصــات التعليمية   -14

ــتير، جامعة اليرموك، األردن.  ــالة ماجســـــــــ تدريس اللغة االنجليزية في جامعة الملك ســـــــــــعود، رســـــــــ
2016 

 والمؤتمرات المجالت-جـ  
أمانة لجنة مسئولي التعليم عن بعد: التعليم عن بعد بين النظرية والتطبي ، جامعات   -15

 2005الخليج العربية  ومؤسسات التعليم العالي، دول مجلس التعاون لدول 
بوعزة، عبد المجيد صالم: واقع استخدام هبكة االنترنت من قبل طلبة جامعة السلطان   -16

 2001 2العدد  6قابوس، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، عمان، مج  
الشهري، فايز بن عبد هللا: التعليم االلكتروني في المدارس السعودية، مجلة المعرفة،  -17

   2002 91الريا  العدد 
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عبد التواب، عبد هلل عبد التواب: الجامعة االفتراضية كصيغة جديدة للتعليم عن بعد،  -18
ايار   –ورقة بحث مقدمة الى ندوة انماط التعليم الحديثة، جامعة السلطان قابوس، عمان مايو 

2003 
عيسى، سامم صالح: التعليم العالي الكترونياح أنماط وخصائص وتقنية واعتماد، ورقة  -19

 2003ت لمؤتمر التربية االفتراضية والتعليم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة فيالدلفيا عمل قدم
محمد، هبد هاهم: استخدام منصة ادموندا في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا واالتجاه  -20

نحو توظيفها في تدريس الدراسات االجتماعية لطالب دبلوم العام بكلية التربية، مجلة الجمعية  
 2017 901ية للدراسيات االجتماعية، مصر، عدد التربو 

 القانونية النصوص-ـد  
، الجريدة الرســــــــمية 23/8/2003المؤرخ في  293-3الجمهورية، ج د ش: المرســــــــوم رقم  -21

 24/8/2003 ة فيالمؤرخ 51رقم
 الروابط االلكترونية-ه  

 2022-03-26، تاري  التصفم https://stringfixer.comجامعة بشار، الرابط:     -22
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لعل ، عبد الح : التعليم العالي نظام التفويج ســــــــــــــيبقى خالل الســــــــــــــنة الجامعية الجديدة،  -24

أكتوبر، تاري  التصــفم    09في  نشــر  ،https://www.ennaharonline.com،  2021جريدة النهار، 
18-03-2022 

قاسـمي، مراد: مسـؤول في الوزارة يشـرح نظام التفويج المعتمد في الجامعة، سـب  برس،     -25
https://www.sabqpress.dz، national،  03- 18، تاري  التصــــــفم  14-12-2020نشــــــر في -

2022 
الت... -، منصةe-learning Bechar  2020 ،منصة التعليم عن بعد بشار  -26
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     (1رقم ) الملحق
 استبانة الطلبة 

 أخي الطالب، أخيت الطالبة: 
  ، أمنوذجا اجلزائرية    اجلامعة -كورواناسرتاتيجية تعليمية اللغة العربية يف زمن  يهدف هذا البحث الستقصاء قضية أكادميية حبتة تتعلق      

 واألكادميي.  البحث العلمي ستخدامها على أغراض ؤكد أن املعلومات اليت تضمنها هذا االستبيان سيقتصر انو 
 الشكر.  كل   لذا كلنا أمل بك أن تتعاون معنا إبعطاء إجاابت دقيقة ولك     

 شخصية:ال المعلومات

- دراسات نقدية       دراسات ادبية                  دراسات لغوية : التخصص 

-  ماستر               ليسانس :المستوى  
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