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 مستخلص الدراسة :
فاعليددة التعلدديم عددن ب عددد فددل ددددريس ال   يدداء مددن وجةددة ن ددر أع دداء ه  ددة استقصدداء هدد ا الدراسددة إلدد   هدددفت

ع ددوام مدددن اع ددداء ه  دددة التددددريس  30مدددن التدددريس وال دددلج باللامعدددا، السدددعودلة، ودلونددت ع ندددة الثحدددث 
  دددة التددددريس طالثدددام باللامعدددا، السدددعودلة المثتل دددة،   دددث ددددم دوريدددع اسدددتثانة ل يددداع ر دددا أع ددداء ه 255و

ل 2020وال لج عن التعليم عن ب عدد فدل دددريس ال   يداء، خدلل ال صدا الدراسدل ال دانل مدن العدال اللدامعل 
ل المددنةج الوصدد ل، سددتثداادددم و ، ه  ددة التدددريس علدد  أسدد لة االسددتثانة مقارنددة اسددتلابا، ال ددلج وأع دداءدددم و 
ن مدلتدريس والتعلم عن ب عد كانت أ  در إللابيدة دلرية ا فلأع اء ه  ة التدريس أن مشاركة أظةر، النتائج و 

 وفل  وء ه ا النتائج دم التقدل بلملة من التوصيا،.،  ال لج

 : التعليم عن ب عد  ، ددريس ال   ياء.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to survey the effectiveness of distance education in teaching 

physics from the perspective of faculty and students in Saudi universities. The 

research sample consisted of 30 faculty members and 255 students of different 

Saudi universities. The study survey is meant to measure faculty and student 

satisfaction with distance education in teaching physics during the second semester 

of the academic year 2020-2021. Using descriptive methodology, the study made a 

comparison between the faculty members and students’ responses to the survey 

questions. The results showed that the faculty members teaching experience was 
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more positive than the learning of experience of students. Based on these results, 

the study came out a group of recommendations. 

Key words: Distance Education, Physics Teaching.   

  المقدمة:

 165مليدار طالدب فدل  1.5، وال قافة، "ال ونسكو"، أن أ  ر من العلولو األمم المتحدة للتريية،  أ صت من مة
ر، اللائحدددة . وأجبددد19 -كوف دددد دولدددة ا ددد روا للنق ددداا عدددن الددد هاج للمددددارع واللامعدددا، جدددراء جائحدددة 

والتعلديم  التعلديم، ومنةدا التعلديم اإلللتروندل،الة  ا، األ ادلمية  ول العالم علد  ا تشداف أنمداد جديددة للدتعلم و 
 .عدعن ب  

ودعتبدددر هدددد ا التلريددددة بم ابدددة دحدددددي لل ددددلج والمعلمددد ن، الدددد ين صدددداروا م ددد رين للتعامددددا مددددع الصددددعويا، 
 .العاطفيددة، واللسدددلة، واالدتصددادلة، التددل فر ددتةا اللائحددة، مددع التدد امةم بدددورهم للحددد مددن انتشددار ال  ددروع

وا د  أمدال اللميدع، وخاصدة لمليد ن ال دلج الد ين دثرجدوا هد ا السدنة، هيمدا ينت درهم  ويثقد  المسدتقبا ر در
لت  ركته ادتصادلام إثر اللائحة  .عالم ش 

ج، و من سلسلة جائحة ف روع كورونا والتعليم العالل، دتواصا "األمم المتحدة لألثر األ دادلمل" مدع ال دل 
م لمعرفدددة أثدددر كوروندددا المسدددتلد علددد ةم، وكيفيدددة ددددأدلمةم مدددع والمعلمددد ن، والثدددا   ن، فدددل مثتلدددل أنحددداء العدددال

ة التغ ددرا، التددل طددرأ، علدد  العددالم. ودسددلض السلسددلة ال ددوء أل ددام علدد  الدددروع المسددتنث ة والنتددائج اإلللابيدد
 .(De Giusti, 2020)المحتملة للح ر العالمل عل  التعاليم العالل

العريية السعودلة مدن خدلل ورارة التعلديم بالتعداون مدع العديدد مدن اللةدا، الحكوميدة العديدد  الممللة ب لتولقد 
،وو دددع الحلدددول  19 - كوف دددد جائحدددةدة التدددل فر دددتةا مدددن اللةدددود مدددن أجدددا التعامدددا مدددع ال دددروف اللديددد

التلنولوجية والتعليمية التل دساعد عل  استمرار العدال الدراسدل وانت امده،  تد  ال يتدأثر ال دلج فدل المرا دا 
الدراسددية المثتل ددة مددن إلغدداء الدراسددة فددل  ددال الللددوء إلدد  هدد ا الحددا الدد ي لعمددا علدد  دع  ددا ال ددلج عددن 

 يتسبب لةم فل الل  ر من األ رار. التحص ا الدراسل، و 
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لدد ا للددأ، الدولددة للتعامددا مددع المودددل بأسددرا صددورة ممكنددة عبددر اسددتثدال التقنيددا، التددل دوصددا لةددا العلددم فددل 
ال ونيسدكو ه  ة كما دعاونت الدولة مع العديد من الة  ا، الدولية المعنية بالتعليم ومن ب نةا   عد،التعليم عن ب  

 عد.الردمل فل ملال التعليم عن ب   إلدمال خ وا، التحول

فعملدددددددت علددددددد  ددشددددددد ن المنصدددددددا، الدراسدددددددية، وأدا دددددددت المقدددددددررا، بشدددددددكا إللتروندددددددل لل دددددددلج، واسدددددددتثدال  
 ددائية لتقدددلم المقددررا، لشددرا المندداهج الدراسددية. كمددا أدا ددت عدددد مددن القنددوا، التعليميددة ال  ال ود ددوج دنددوا،

وكدد لك عملددت علدد  دقدددلم سددبا التواصددا مددع المعلمدد ن وأوليدداء األمددور ومددديري المدددارع مددن أجددا ، الدراسددية
 .باإل افة إل  سبا التق يم والت وير التل أدا تةا لتقدلم المناهج ،جمتابعة مستوى التحص ا الدراسل لل ل

 وإ ددافة لمددا سددبق فددعن اللامعددا، السددعودلة دددد  اف ددت علدد  اسددتمرارية التعلدديم مددن خددلل التعلدديم عددن ب عددد 
 LMSم إدارة الدتعل ن داللل لج من خلل اإلللترونية وذلك بتقدلم المقررا، الدراسية  المت امن ور ر المت امن

 .(O’Keefe, et al.,2020) والمنصا، التعليمية المتنوعة األخرى 

د دداا التعلدديم بالممللددة العرييدددة السددعودلة علدد  د دددوير  داخدددا االبتلددار األرمددة أخددرى، فقدددد    دد ، جةددة ومددن
لددودة ل دمان دقدددلم دعلديم عددالل الو . التعلديم والتدددريب السددتمرارية ودعمدام ، الحلدول القائمددة علد  الددتعلم عدن ب عددد

ويعدد  وأثنداءإجراء دراسة ل ةم  الة التعلم عبر اإلنترندت دبدا  ورارة التعليمعبر اإلنترنت فل المستقبا ، طلبت 
 دحديدد ملداال، التم د  التدل لمكدن إبرارهداو دحديدد فدرا التحسد ن  الةددف منةداكدان و   19 – كوف دد جائحدة

سد تم و دع بدرامج التعلديم العدالل ئج هد ا الدراسدة ومن خدلل نتدامقابا إطار دق يم للتعلم الل د عبر اإلنترنت. 
 & Fülöp) علد  دلريدة دعلدم ال دلج بشدكا عدالاللرمدة تحسد نا، الدخدال وإفدل الممللدة العرييدة السدعودلة 

Ansah,2020). 

 .مشكلة الدراسة

، ل 2020لتعلددديم فدددل جميدددع أنحددداء العدددالم فدددل أوائدددا عدددال دع  دددا أن مدددة ا فدددل 19 - كوف دددد دسدددببت جائحدددة
دون فددل  دداال، ال ددوار  عددد عددن ب   يمالتعلدداسددتثدال  إلدد  بسددرعة االنتقددال العديددد مددن المعلمدد ن فر ددت علدد و 

، ممدا أدى إلد  اسدتمرارية دقددلم المقدررا، لةد ا المددخا أو المةارا، أو الموارد المناسثة اللاملة المعرفةإمتلك 
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وذلدك ألن مددخا التعلديم عدن ب عدد فدل  داال،  الدراسية لل لج وللدن بصدورة أددا م اليدة مدن التعلديم المثاشدر.
 علدد  لدددينا دالئددا ؛ وألننددا ليسددتبسددبب ظددروف األرمددة المقددررا، الدراسددية دحددوالم ملدتمددا فددل دقدددلمال ددوار  كددان 

 .التعليم فل المسبوق  ر ر واالنق اا  19-كوف د جائحة أرمة انتةاء درج

لدك وذ المث دض لده  ال التعليم عن ب عد عبر االنترنتإل  ن دنتقاالتعليمية اآلن أن  الملسسا،عل   ل ا للب 
الددتعلم عبددر اإلنترنددت وألن ، ر ددر المث ددض لدده سددابقام  عددن ب عددد فددل  دداال، ال ددوار   التعلدديمعلدد  عكددس ألندده 

ددا لبندداء الملتمددع بدد ن ال ددلج ومددو الددتعلم األم دا.  ملدد ل بالعديددد مددن المعدداي ر ل ددمانالمث دض لدده  ع يددوفر فرصم
دددا لمشددداركة المدددتعلم مدددع ؛ يدددوفر الددد المعلمددد ن مدددن خدددلل الممارسدددة الوادعيدددة  المحتدددوى تعلم عبدددر اإلنترندددت فرصم

ا لدعم المتعلم نوك لك والسياق الوادعل والتعليقا، ؛  الم مدن يرك  عل  دحق ق أهداف التعلم ، بدد، و يوفر فرصم
ا ب  ة آمنة دلبل ا تياجا، جميع المتعلم ن ، بما فل ذل، و دغ ية المحتوى   .ك إمكانية الوصوليثلق أل م

وكدد لك دوجددد العديددد مددن المثدداد  األساسددية التددل للددب مراعادةددا فددل دصددميم ود دديم المقددررا، الدراسددية عبددر  
 ،والتنميدددة ، وطدددرق التددددريس ، واللدددودة ، واالدصددداال، ، والتلنولوجيدددا  التث ددديض والتصدددميم ،اإلنترندددت م دددا: 

 ودعم ال لج ، ودعم أع اء ه  ة التدريس.

لحداول الثا دث  دا العديدد مدن التحددلا، الثاصدة ب درق التددريس والدتعلم ودحديدد  العدر  السدابق ومن خلل
الددداالسدددتراديليا، التعليميدددة ال ؤل اإلجابدددة عدددن التسدددا مدددن خدددلل عبدددر االنترندددتودقددددلم أنمددداد دعلددديم جديددددة ة  ع 

  الرئيسل التالل:

أع دداء ه  ددة التدددريس وال ددلج باللامعددا، "مددا فاعليددة التعلدديم عددن ب عددد فددل ددددريس ال   يدداء مددن وجةددة ن ددر 
 السعودلة؟"

 ويت را من ه ا التساؤل التساؤال، ال رعية التالية:

 ا فاعلية التعليم عن ب عد فل ددريس ال   ياء من وجةة ن ر ال لج باللامعا، السعودلة؟م -1

 تدريس باللامعا، السعودلة؟ما فاعلية التعليم عن ب عد فل ددريس ال   ياء من وجةة ن ر أع اء ه  ة ال -2
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ما مدى االختلف فل وجةا، الن ر ب ن أع اء ه ية التدريس وال لج فل فاعلية التعلديم عدن ب عدد فدل  -3
 ددريس ال   ياء؟

  أهداف الدراسة:

 دسع  الدراسة الحالية إل  دحق ق األهداف اآلدية:

يددداء مدددن وجةدددة ن دددر ال دددلج باللامعدددا، لتعدددرف علددد  مددددى فاعليدددة التعلددديم عدددن ب عدددد فدددل دددددريس ال    ا -1
 السعودلة؟

دى فاعليددة التعلدديم عددن ب عددد فددل ددددريس ال   يدداء مددن وجةددة ن ددر أع دداء ه  ددة التدددريس مددالتعددرف علدد   -2
 باللامعا، السعودلة؟

دى االخدتلف فدل وجةدا، الن در بد ن أع داء ه يدة التددريس وال دلج فدل فاعليدة التعلديم مدالتعرف علد   -3
 دريس ال   ياء؟عن ب عد فل د

 أهمية الدراسة:

مدددخا  نحددو أع دداء ه  ددة التدددريس باللامعددة اهتمددال توجيددهب الن ددري  اللانددب فددلالحاليددة  الدراسددة أهميددة دتم ددا
يميددة واألنشدد ة التعل سددتراديليا،اإلو  سددال باأل علدد  ، والتعددرفسددواء المتدد امن ور ددر المتدد امن عدددالتعلدديم عددن ب  

 .فل د وير ددريس ال   ياء ل لثة اللامعةستثدامةا التل لمكن ا الت اعلية المتنوعة

ريس االهتمددال المت ايددد الدد ي ددددعو إليدده اللامعددا، لت ددوير التددد ودنثددع أهميددة الدراسددة فددل اللانددب الت بيقددل مددن
ودريوية صحيحة السدتثدال  علمية، ويناء أسس  عن ب عدودلويد مثرجاده من خلل د ب ق التعليم  ،اللامعل

غ لدة دقدل نتائج ه ا الثحث دوك لك وفق معاي ر اللودة والمثاد  العلمية،  ،المستوى اللامعلفل  ه ا المدخا
فدل  هد ا المددخاراجعة ألع اء ه  ة التدريس فل اللامعة عن مستوى دلك ال اعلية، ولتشليعةم علد  د ع دا 

  ممارسادةم التدريسية.
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 حدود الدراسة:

 .ل2021-2020من العال اللامعل  ال انلالدراسل  ال صالية خلل الدراسة الحا الحدود ال منية: طثقت -1

 .أع اء ه  ة التدريس وال لج باللامعا، السعودلةعل  ه ا الدراسة لقتصر د ب ق  الحدود المكانية: -2

اء مدددى فاعليددة التعلدديم عددن ب عددد فددل ددددريس افتصددر، الدراسددة الحاليددة علدد  استقصددالحدددود المو ددوعية:  -3
  وجةة ن ر أع اء ه  ة التدريس وال لج باللامعا، السعودلة.ن وجةة ن ر ال   ياء م

 مجتمع الدراسة:

 .باللامعا، السعودلةيدرسون مقرر ال   ياء ال ين  ال لججميع  -

 .باللامعا، السعودلةال   ياء مقرر ال ين يدرسون  أع اء ه  ة التدريسجميع  -

 عينة الدراسة:

مدن  طالثام  225و ال   ياء،مقرر ال ين يدرسون  وام من اع اء ه  ة التدريسع  30دلونت ع نة الثحث من 
  دددث ددددم دوريدددع االسدددتثانة علددد ةم  مثتل دددة،الددد ين درسدددوا مقدددرر ال   يددداء مدددن ثدددلد جامعددا، سدددعودلة  ال ددلج

 ودسل ا استلابتةم، ودحل ةا إ صائيام.

 منهج الدراسة:

لتحديددد مددددى فاعليدددة التعلدديم عدددن ب عددد فدددل دددددريس  حل لدددلالت اعتمددد، الدراسدددة الحاليددة علددد   المدددنةج الوصدد ل
 صدلبغدر  و وذلدك ، ال   ياء باللامعة من وجةة ن ر أع اء ه  ة التددريس وال دلج باللامعدا، السدعودلة

 لمكددن التدلاللرمدة و  المعلومدا، الحدالل للتعلديم عدن ب عدد واسدتثدامه فدل دددريس ال   يداء، وكد لك جمدع الو دع
 منةا. باستنتاجا، الثروج ثم ومن  س رهاود دحل لةا بعد هيما
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 :أدوات الدراسة

 اعتمد، الدراسة عل  عدة أدوا، نلملةا هيما يلل :

   :: االستثانا،أوالم:

الدراسددا، ذا، الصددلة لقددد دددال الثا ددث بتصددميم بنددود االسددتثانا، الثاصددة بالدراسددة بح ددث دلددون متوافقددة مددع 
ل بةددا التددل دددا ت ويريددة لت ب ددق الددتعلم اإلللترونددل والتعلدديم عددن بعددديددة الالدراسددة التوثي : بمو ددوا الدراسددة م ددا

. 2020/12/31إل   2020/8/30لمرك  الوطنل للتعليم اإلللترونل بمشاركة جةا، دولية خلل ال ترة من ا
(Fülöp & Ansah, 2020)،  

ر ددا ال ددلج والمعلمدد ن عددن الددتعلم فددل  دداال، ( التددل هدددفت إلدد   يدداع 2020، ديددرع )كددابرانوعودراسددة 
 .(Capranos & Dyers. 2020)" ال وار  

مدددن وجةدددة ن دددر أع ددداء ه  دددة  عدددد فدددل دددددريس ال   يددداءمددددى فاعليدددة التعلددديم عدددن ب   يددداع لاسدددتثانة وددددم إعدددداد 
، عدد عدن ب   التعلديممعددل الر دا عدن محداور هدل:  ثلثدةسدتثانة مدن ودتلدون اال التدريس باللامعا، السعودلة،

ال،  بددالتعليم عددن ب عدددالتعلدديم المثاشددر مقارنددة  حكدديم دودددد دددم  ،عددديددة األسددال ب المسددتثدمة فددل التدددريس عددن ب  فع 
وددد أوصدوا بدعجراء ، أع داء ه  دة التددريس المقدررا، العلميدةمن دبا بعض ومراجعة االستثانة من دبا بعض 

ض التعديل، المةمة م دا صديارة بعدض البندود، وإعدادة الترد دب فدل بعدض البندود وددد ددال الثا دث بدعجراء بع
 60مدن أع دداء ه  دة التددريس دوامةددا كدد لك ددم  سداج ملشددرا، الصددق وال ثدا، علدد  ع ندة هد ا التعدديل،، 

 ، كما يلل:ع وام 

امل، االردثداد بد ن درجدا، المددري ن دم  ساج التلانس الداخلل لإلسدتبيان ، مدن خدلل  سداج معد :الصدق
 وجاء، النتائج كما هو مو   باللدول: عل  كا محور والدرجة الللية الستثانة المدرج ،
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 .أعضاء هيئة التدريس(: قيم معامالت االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية الستبانة 1جدول )

 معاما االردثاد )ر( المحور

 **0.939 يم عن ب عد.معدل الر ا عن التعل

 **0.964 مقارنة التعليم المثاشر بالتعليم عن ب عد .

 **0.887 ية األسال ب المستثدمة فل التدريس عن ب عد.فع ال

 

أع داء ه  دة ومما سبق يت   أن جميع  يم معامل، االردثاد ب ن درجة كا محور والدرجدة اللليدة السدتثانة 
ممددا يدددل علدد  ان  ملشددرا، التلددانس الددداخلل لإلسددتثانة عاليدده، ممددا  (؛0.01دالددة عنددد مسددتوى )** التدددريس

 للعلةا مقبولة علميام. 

 ونثداخ، ويلغت  يمة معاما ال ا كر  للستبياندم   ساج ثثا، االدساق الداخلل ب ريقة ال ا كرونثاخ  ال ثا، :
(α( للم ياع ككا )كما دم  ساج  يم معامدا ثثدا، ال دا كرونثداخ0.977 ) (α )ككدا بعدد اسدتثعاد  سدتبيانلل

( بعددد  دد ف كددا م ددردة علدد   دددة ب يمددة αوعنددد مقارنددة  يمددة معامددا ال ثددا، ال ددا)، درجددة كددا م ددردة علدد   دددة
 ف  د( بعدد α( الللية للم ياع أ بر من  أو دساوي جميدع  ديم ال دا)α( الللية للم ياع، كانت  يمة ال ا)αال ا)

 االستبيانل فل ثا، بدرجة مقبولة علميا  ا م ردة عل   دة؛ مما يدل عل  دوافر شرد ا

ل يدداع مدددى فاعليددة التعلدديم عددن بعددد فددل ددددريس ال   يدداء مددن وجةددة ن ددر ال ددلج باللامعددا، اسددتثانة  -3 
التعلددديم عدددد ، مقارندددة عدددن ب   التعلددديممعددددل الر دددا عدددن محددداور هدددل:  ثلثدددة، ودتلدددون االسدددتثانة مدددن السدددعودلة،

ال،  المثاشدددر بدددالتعليم عدددن ب عدددد وددددد ددددم دحكددديم ومراجعدددة  ،عدددديدددة األسدددال ب المسدددتثدمة فدددل التددددريس عدددن ب  فع 
وددد أوصدوا بدعجراء بعدض التعدديل، المةمدة ، أع اء ه  ة التدريس المقررا، العلميةاالستثانة من دبا بعض 

وكد لك ددم م ا صيارة بعض البنود، وإعادة الترد ب فل بعض البنود ودد دال الثا دث بدعجراء هد ا التعدديل،، 
 ، كما يلل:ام طالث 340 ساج ملشرا، الصدق وال ثا، عل  ع نة من ال لج دوامةا 
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دم  ساج التلانس الداخلل لإلستبيان ، من خدلل  سداج معدامل، االردثداد بد ن درجدا، ال دلج  الصدق :
 وجاء، النتائج كما هو مو   باللدول: عل  كا محور والدرجة الللية الستثانة ال الب ،

 ال لج يم معامل، االردثاد ب ن درجة المحور والدرجة الللية الستثانة (: 2جدول )

 معاما االردثاد )ر( المحور

 **0.950 معدل الر ا عن التعليم عن ب عد.

 **0.879 مقارنة التعليم المثاشر بالتعليم عن ب عد .

 **0.876 ية األسال ب المستثدمة فل التدريس عن ب عد.فع ال

 

 ال ددلجأن جميددع  دديم معددامل، االردثدداد بدد ن درجددة كددا محددور والدرجددة اللليددة السددتثانة  وممددا سددبق يت دد 
(؛ ممددا يدددل علدد  ان  ملشددرا، التلددانس الددداخلل لإلسددتثانة عاليدده، ممددا للعلةددا 0.01دالددة عنددد مسددتوى )**

 مقبولة علميام. 

، ويلغدددت  يمدددة معامدددا ال دددا  للسدددتبيان ددددم   سددداج ثثدددا، االدسددداق الدددداخلل ب ريقدددة ال دددا كرونثددداخ  ال ثدددا، :
ككددا  للسددتبيان( α) (   كمددا دددم  سدداج  دديم معامددا ثثددا، ال ددا كرونثدداخ0.979( للم يدداع ككددا )α)  رونثدداخ

( بعدد  د ف كدا م دردة علد  αوعندد مقارندة  يمدة معامدا ال ثدا، ال دا)، بعد استثعاد درجدة كدا م دردة علد   ددة
( αل دا)( الللية للم ياع أ بر من  أو دساوي جميدع  ديم اα ا)( الللية للم ياع، كانت  يمة الα دة ب يمة ال ا)

 .االستبيانل فبعد   ف كا م ردة؛ مما يدل عل  دوافر شرد ال ثا، بدرجة مقبولة علميا 

 ت الدراسة:اجراءا

 .لجواالستثانة الموجةة لل  ألع اء ه  ة التدريسدم اعداد اداة الدراسة وهل االستثانة الموجةة  -1

 كما أش ر سابقام.كيم األداة دم دح -2
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ومددن ثددم  ،ع ددوام  60علدد   إللترونيددام مددن خددلل رابددض إللترونددل أع دداء ه  ددة التدددريسدددم دوريددع اسددتثانة  -3
 الحصول عل  استلابادةم عل  االستثانة إللترونيام.  

علد   الحصدول طالثدام ، ومدن ثدم 340علد  إللترونيام مدن خدلل رابدض إللتروندل دم دوريع استثانة ال لج  -4
  استلابادةم عل  االستثانة إللترونيام. 

 .والتوصيا،دم دحل ا االستثانا، للثروج بالنتائج  -5

 مصطلحات الدراسة:

لميدة والتعالتعليميدة  ال رائدقملموعدة مدن لعرفده الثا دث بأنده : Distance Education عددالتعلديم عدن ب   -1
علديم مدن ، والتالحدي دة المتم دا فدل اسدتثدال التقنيدا، اإلللترونيدة التعلديم اإلللتروندل دعتمدد علد التدل  المتنوعة

ب  ة  فل بصورة د امنية أو ر ر د امنية المقررا، الدراسية ودن   ها ود وير المتم ا فل دصميم خلل اإلنترنت
 .ابلوالتأث ر اإللل، الملءمة، و لمرونة، ويشترد فل التعليم عن ب عد أن يتم   با متلاملة عبر االنترنت

 دددق بأنةدددا المددددى الددد ي عنددددا لسدددت يع التعلددديم عدددن ب عدددد دحق لعرفةدددا الثا دددث: Effectiveness اعليدددة ال -2
ل نةدا دركد  علد  المثرجدا، مدن   دث دحققةدا باللميدة والنوعيدة الم لويدة فدأ، أي األهداف التعليمية المنشدودة

المنشدددودة، وددددأم ن المدددوارد  هددددافدحق دددق اال شدددتما علددد  عددددة معددداي ر أهمةدددا:، ولددد ا فعنةدددا دالوددددت المناسدددب
 ال رورية، وإلصال المعلوما،، والر ا والقناعة.

 طار النظري:اإل

  :المقدمة

 اللدامعلمت ايد من األهمية فل ددوف ر التعلديم دورام  19 –فل ظا جائحة كوف د عن ب عد  والتعلم تعليملأصث  ل
عدد ، عد ، وطبيعة التعليم عدن ب  عن ب  للتدريس دوافع الالحالية  الدراسةدتناول دول العلم، وسوف فل العديد من 

عدددد مدددع بعدددض األم لدددة المحدددددة لليفيدددة مواجةدددة دلدددك التحددددلا، ، اء عدددن ب  والتحددددلا، الثاصدددة للتددددريس ال   يددد
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ا التل دنشأ نتيلة للت ويد التعليم عن ب   دعتمد مع دم ،   ث عد فل ال   ياءويعض ال وائد وال را األدا و و م
 .عد بشكا مثاشر إل   د ما عل  الوسائا المتا ة االدصاال،ليم عن ب  أن مة التع

 Information and Communicationالمعلومددددا، واالدصدددداال،  دقنيددددا،لدددد لك فددددعن اعتثددددارا،  
Technologies (ICT)  وك لك اإلنترنت إل   د أنةا وفر، ملموعة متنوعدة مدن ال درا فدل التعلديم عدن ،

التقل دلددة فددل التعلدديم، ويددالررم مددن ذلددك  يواجدده التعلدديم عددن ب عددد فددل دثصصددا، ب عددد دسددم  بتلدداور األشددكال 
العلدددول م دددا ال   يددداء دحددددلما لددددعم ال دددلج المتعلمددد ن بالتلددددارج كمدددا هدددو الحدددال فدددل التددددريس داخدددا الحددددرل 
اللامعل،   ث دلدي التلارج العملية الح ي ية  سواء كانت عرو  دو يحية فدل المحا درا، أو األنشد ة 

 عملية فل الممارسا، المعملية  دورما أساسيما فل المقررا، العلمية فل اللامعة. ال

دلنولوجيددا المعلومدا، واالدصدداال، اسدتثدال جدددوى ( علد  Eckert & Gröber.2009) كددا مدن ادولقدد أ  د
ة جديددالقويدة هد ا  درورية إلطدلق طدرق  االدصداال،عدد دقنيدا، د   ،   دثعد لل   ياءالحدي ة فل التعليم عن ب  

التعليم عدن  ج ء ال يتل أ من ال ي لعد اآلنالتعليم والتعلم اإلللترونل عد ، للتدريس / التعلم م ا التعليم عن ب  
 ، والتعلم المدمج ، والتعليم ال ي يرك  عل  ال الب وك لك ب  ا، التعلم المبتلرة.  ب عد

 .عددوافع التعليم عن ب  

دددا لوجددده فدددل كدددا مدددن افدددل  ددددود انق   19 –دسدددببت جائحدددة كوف دددد  عدددا، عالميدددة فدددل أنشددد ة التددددريس وجةم
واسدددتمر طدددوال ال صدددا  2020المددددارع واللامعدددا،، ويددددأ الحلدددر الصدددحل فدددل النصدددل ال دددانل مدددن مدددارع 

 اللامعدا، بت دوير ود ع دا العديدد مدن الواجةدا، اللرمدة لتقددلممع دم الدراسل ال انل مدن المحا درا،. دامدت 
 LMSمن خلل استثدال أن مة إدارة التعلم بر اإلنترنت بك اءة ويأدص  سرعة المقررا، الدراسية والتدريس ع

 (Microsoft Teams, - Zoom- Blackboard . ) 

دا لوجده إلد  المحا درا، عبدر اإلنترندت فدل  ددود العديدد دسببت الةلرة الو  م اج ة مدن ال صدول الدراسدية وجةم
كاندت و   .المقدررا، العمليدةاألخرى التل ظةر، فدل  والعديد من المشكل،وال لج،  للمعلم نمن المشكل، 

، وذلدك بسدبب التحدول فدل دقددلم ،الق ية الرئيسية هل دن ديم األنشد ة المثتبريدة دون الوصدول إلد  المثتبدرا
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، والدد ي لعددرف التعلدديم مددن طريقتدده األصددلية إلدد  ال ريقددة التددل دناسددب الو ددع الحددالل بسددبب  دداال، األرمددا،
 .Emergency Remote Teachingاال، ال وار  بالتعليم عن بعد فل  

 .طبيعة التعليم عن بعد

ا م دأنمداد دراسدة مرندة  عد عل  مسدتوى اللامعدة نحدومع م أن مة التعليم عن ب   دفعتالدوافع الم كورة أعلا 
 . الو دع المتد امنAsynchronous أو ر در متد امن Synchronousدوف ر التعليم عدن بعدد بشدكا متد امن 

لت اعا تعلم والمعلم متصلن باإلنترنت فل ن س الودت للت امن ودقدلم دعليمل وأنش ة الدورة و / أو الكون الم
 عد أو برنامج دعليمل عبر اإلنترنت(.عن ب  مرئية  محا رة )عل  سب ا الم ال ، للمشاركة فل والمشاركة

 مشداركة و لمكدن إ مدال الت اعداف دتم هيده دسدليم المحتدوى وأنشد ة المقدرر وفدرا الالو ع ر ر المتد امن  أما 
 دا إ مدال مةدال مع ندة م دا  بشكا مسدتقا أو فدل أوددا، مثتل دة للدا مدن المعلدم والمدتعلم )علد  سدب ا الم دال

ةدائل ن( فدل موعدد التلارج المتنوعة أداءاألنش ة والتدريثا، والواجثا، واالختثارا، والمشاركة فل المنتدلا، و 
 دعتمدد ملءمدة كدامعدام، و  ه ا األنماد ، أو بواسد ة مد يج مدن االثند ن بأي من المقررا،محدد. لمكن ددريس 

 التعليمية المناسثة. التقنيا،معنية برغثا، المعلم ودوافر  و ع عل  المةمة التل لقول بةا ال لج

 :الفيزياءبتدريس الخاصة  تحدياتال

 صدددلة فدددل التعلددديم التقل دددديالمتأ، منةدددا عدددد عددددد مدددن التحدددلا،ينددتج عدددن أي شدددكا مدددن أشدددكال التدددريس عدددن ب  
  دث يواجده التعلديم لل   يداء عدد عدد، ويع دةا بدال ثع مثصدت للتعلديم عدن ب  لتعلديم عدن ب  فدل ا لثعض اآلخدروا

 اعددن ب عددد فددل ال   يدداء المعلمدد ن مددع ملموعددة مددن التحدددلا، اللب ددرة، ومددع ذلددك دوجددد دوافددع دويددة للتغلددب عل ةدد
Lambourne.2012)) ، يلي:تشمل هذه التحديات ما و 

 لمت دددورةلريا ددديا، ال رفدددة ال   يائيدددة ، بمدددا فدددل ذلدددك الحاجدددة المت ايددددةالتعامدددا مدددع ال بيعدددة الةرميدددة للمع -1
 . ودملةا فل ال   ياء

من خلل التصميم الدد ق للبرنامج والو دة ، جنثما إل  جنب مدع ددوف ر طدرق دراسدة مواجةة ه ا التحدي يتم و 
وللدن فدل التعلديم عدن بعدد رالثمدا مدا لكدون األمدر كد لك يدتم ، المسدثقةوا حة مع أنماد محددة مدن المت لثدا، 
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فل ه ا الحاال، مدن ، و من المت لثا، األساسية الرسميةمع التقل ا  دراسة ه ا البرامج  عل  مدى فترة طويلة
 .المحتما أن لكون هناك ريادة بحاجة إل  مراجعة المواد

الريا ددديا، فدددل دددددريس العلدددول بددددالم مدددن التعامدددا معةدددا وددددد لكدددون مدددن ال دددروري دمدددج الل  دددر مدددن دددددريس  
(  إلد  أن عمليدة الدتمكن فدل ,.Retnawati, et al 2018ريتنداوادل وأخدرون )،   دث أ دد  مو دوا ثدانوي 

الريا دددديا، سددددتدعم ال ددددلج فددددل دعلددددم ال   يدددداء، وأن عمليددددة التدددد امن فددددل درد ددددب مددددواد التدددددريس والددددتعلم فددددل 
 لتغ ية المشكل، التل دواجه ال لج فل دعلم ال   ياء.الريا يا، وال   ياء  رورية 

 .العما اللماعل م ا مةارا،ل لج المتنوعة ل مةارا،ال د وير -2

التددل دمددت  والعمددا اللمدداعل منادشددة الق ددالا المتعلقددة بت ددوير المةددارا،ويددتم مواجةددة هدد ا التحدددي مددن خددلل 
ل   يدائ  ن أن د ةدر هد ا المةدارا، بشدكا طبيعدل فدل عل  ن اق واسع فل األدج التريوي، ويأما العديدد مدن ا

مقدررا، ال   يدداء بح ددث لسددتعر  المقدرر بو ددوا ويعدد ر جانثمددا مددن جواندب دنميددة المةددارا، م ددا: الريا دديا، 
ة وأنش ة دلنولوجيا المعلومدا،، و دا المشدكل، )دح د ر ، عمدا ، دحقدق( ، اللتابدة الت سد رية، ددراءة / كتابد

 ر المعلوما،، مةارا، المراجعة واالختثار.نقدلة، واستثدال مصاد

ا خاصة فل التعليم عن ب   -3  .عددم ا االدصاال، الش وية دحدلا، وفرصم

ا، خددلل دددوف ر المعلومددا، ودثادلةددا ، بمددا فددل ذلددك البريددد اإلللترونددل والمنادشددويددتم مواجةددة هدد ا التحدددي مددن 
علمد ن ومشاركة ال لج النش ة مدع المعما التعاونل، والمشاريع اللماعية والواالجتماعا، المت امنة والوثائق 

 .ذلك فل المقررا، الدراسية وما إل ، بما فل ذلك االدصاال، والمنادشا، وردود ال عا والمشاركة 

مةدددارا، الدنميدددة و  ،بشدددكا صدددحي  التلدددارج العمليدددة إجدددراءدقددددلم عمدددا عملدددل ملئدددم ومناسدددب مدددن أجدددا  -3
  العلمية.

عد  اليما عل  د وير التعليم عن ب عد العديد من مقدمل التعليم عن ب  ي من خلل عما ه ا التحد ويتم مواجةة
أندواا  يرد دو لعما علد  دلارج لمكن لل لج إجراؤها فل الودت ال علل باستثدال اإلنترنت ، والثعض اآلخر 

 دلدة لبنداء المةدارا، االفترا دية أو  تد  المعامدا االفترا دية ودشدما ال درق التقل األدوا، واألجة ةمثتل ة من 
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من األدوا، واألجةد ة )جنثمدا إلد  جندب مدع التعليمدا، اللاملدة( التدل  ةدوف ر ملموعمن خلل  العملية لل لج
لمكددن إرسددالةا إلدد  ال ددلج،  ومددع ذلددك فددعن هدد ا الملددال المةددم للغالددة مددن الصددعب االبتعدداد عددن الحاجددة إلدد  

ا فل مثتبدر دقل ددي   دث دوجدد أ دوا، وأجةد ة ك  درة )ريمدا مدع مت لثدا، السدلمة المعقددة( ، جلب ال لج معم
 ودع ي  المةارا، المعملية.

 دمن وك لك دستثدل اللامعة ملموعة متنوعدة مدن التقنيدا، لتنميدة المةدارا، التلريبيدة ، وللدن مع مةدا لقدع 
رومغناطيسدية ؛ اللةالتلدارج والت بيقدا، والمحا داة و  دوف ر فل و دا، عمليدة مثصصدة م دا ميكانيكدا اللدم ؛

 التلارج والت بيقا، والمحا اة. 

 .قررالمتعلقة بالم د ويد ال لج بمستوى مناسب من دعم التعلم والتغ لة الراجعة والنصائ  األ ادلمية -4

مددن خددلل التواصددا  ددول  دقدددلم الدددعم والتغ لددة الراجعددة ب ددرق مثتل ددةويددتم مواجةددة هدد ا التحدددي مددن خددلل 
ددا ل يدددادة ال ةددم ودحسدد ن النتددائج،  و األداء )أو الثبددرة( الدد علددد   يمكددن أن لكددون  ي يددتم دددوف را واسددتثدامه ال قم

أسدداع دلنولوجيددا االدصدداال، ، ال سدديما مددن خددلل المحا ددرا، المرئيددة عبددر اإلنترنددت والبريددد اإلللترونددل ، 
ددا  تعلم دحق ددق دعددم الدد أهم تةددا فددلعلدد  الددررم مددن أن األدوا، التقل دلددة م ددا مددلدمرا، الةددادل وال  ددديو لةددا أل م

 . والتغ لة الراجعة

 .التل يتم ددريسةا  المقررا،الح اظ عل  ن ال امتحانا، ودق يم يتناسب مع  -5

ئج دحق دق النتدا والتأ دد مدنلدتعلم ادوث دق الد ي يةددف إلد   التق ديم وال يداعويتم مواجةة هد ا التحددي مدن خدلل 
بددة م ددا كتا دديا، وال   يدداء بم دد ة  السددماا بمرونددة كب ددرة فددل الريا والتق يمددا، ، ودتم دد  االختثددارا،واألهددداف

 .مصن ةالاستثدال الرسول البيانية ذا، المحاور خ وا،  ا المسائا بثض ال د لل لج، وك لك 

دددال رالبيددة معلمددل الريا دديا، وال   يدداء بو ددع علمددة علدد  المةددال ال ددد ال مكتويددة بثددض ال ددد مددن دبددا ولقددد  
لقول ال لج  ، وك لكمن دبا المعلمعل ةا التأش ر والتعل ق  اإلللترونل معل البريد ال لج وإرسالةا عبر ن ا
ايدددد إللترونيمدددا )باسدددتثدال الصدددور الممسدددو ة  دددوئيما لألعمدددال المكتويدددة بثدددض ال دددد( بعرسدددال المةدددال بشدددكا مت  
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ر اللو يددة ألداء و ددع امتددداد دسددة ل، "اللتابددة بددالحبر" اإلللترونيددة علدد  أجةدد ة اللمب ددود المعلمددون ويسددتثدل 
 العلما، ب ريقة دشثه إل   د كب ر و ع العلما، الور ية التقل دلة.

 دددوافر أندددواا جديدددة مدددن األسدد لة والتدددل دشددما الوسدددائض بعدددة مم ددد ا، منةددا: االختثددارا، االللترونيدددة ودتم دد 
د لمكدن إعددا الختثدار ا،،المروندة فدل دقددلم ا ددوف ر دغ لدة راجعدة ودع يد  فدوري ويأشدكال مثتل دة، المتعدددة، 

صددور متلاف ددة مددن االختثددار الوا ددد بسدددةولة، لمكددن إعددداد بنددك مددن األسددد لة واالختيددار مندده هيمددا بعددد  سدددب 
 .اال تياج، وس لة ادتصادلة سواء فل )جةد ، ودت ، مال(

سد لة، جميدع األأمكانية مرا ثة ال لج من جةار المعلم أثناء أداء االختثار، نتائلةا مثاشرة بعد اإلجابة عدن  
 إمكانية أرفاق ملل صودل أو مق ع ف ديو للا سلال، طثاعة دقرير مثاشر لل الب أو    ه، نتائلةا مثاشرة

 دع ل دحل ا مثاشر لملموعة من األفراد لمستوى أداءهم فل االختثار. بعد اإلجابة عن جميع األس لة، 

اإلنترندددت أو مكتويدددة بثدددض ال دددد فدددل مرا ددد   أدائةدددا عبدددر ويمكدددن التغلدددب علددد  مشدددكلة االختثدددارا، مدددن خدددلل
للتأ ددد مددن أن الشددثت الدد ي يتقدددل  اللرمددة فددل كلتددا الحددالت ن للددب ادثدداذ الث ددوا،، و االمتحانددا، المحليددة

  شدثكا، "مرا د منةا اسدتثدال مع ه ا المشكلة بعدة طرق  ويتم التعاما ،للمتحان هو ال الب المسلا بال عا
ددا عبددر اإلنترنددت يت ددمن أو اسددتثدال  ،ةددا، خارجيددة" التددل دحددت ا بةددا جا،االختثددار  باسددتثادال مرا ثددة الن امم

  .أوالتعرف عل  بصما، األصابع ، ام را الويب

  .والفرص الفوائد

العديدد مدن  إلد  19 -جائحة كوف د بلميع أنواعه خلل  عبر االنترنت عدل ع ى النمو اللب ر فل التعليم عن ب  
 -م ا: استغللةا دمال را التل 

لددورا، المقدمدة ألع داء ه  دة التددريس عدن ب عددد عبدر المنصدا، التعليميدة المتنوعدة فدل كدا التثصصددا، ا -
 م ا: دصميم 

 مقرر الدراسل وإنشاء مواد التدريس وطرق التدريس واستراديليا، دعم ال لج و دقنيا، التق يم.ال   
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 المتنوعة فل مع م المقررا، الدراسية .الدورا، المقدمة لل لج عن ب عد عبر المنصا، التعليمية  -

لشددرا ة بدد ن اللامعددا، المبنيددة علدد  الثبددرة الحاليددة فددل التدددريس باسددتثدال الوسددائض المتعددددة والددتعلم القددائم ا -
ومةارا، التدريس المعملل ، والتل دعما عل  د وير هد ا األسدال ب مدن خدلل المشداريع  ا المشكل، عل  

ا من ال لج.المشتركة التل ست  د فل ا ا كب رما جدم  لنةالة عددم

ثادل المقررا، العلمية ذا، اللودة العالية التل ددرع عن ب عد ب ن اللامعا، مع اال ت اظ بحقوق الملليدة د -
 .لللةة الملل ة للمقرر ال لرية

لل مدن خدل( )ال   يداء، الليميداء، الب ولدوجلمقدررا، العلدول ال بيعيدة  د وير المعاما االفترا دية العما عل -
دن برمليا، المحا اة االفترا ية التقدل فل استثدال   ة مدن دقددلم خبدرا، دعلدم نشد العلميدة الملسسدا،الد ي مك 

 .عل  ررار ب  ا، المثتبرا، ال علية المثتبرا، القائمة عل  السحابة فل

 Saint Mary’s ) جامعدة سدانت مداري فدل م نيسدودا م دا، دسدم  لل دلج بدأداء المةدال عبدر اإلنترندتو  
University of Minnesota, 2018 - 2019)  المثتبدرا،التدل درسدت دلريدة الدتعلم النشدض التدل دوفرهدا 

عبددر اإلنترنددت ، وأنددواا  ا،مثتبددر ال يترنددت، وفوائددد الشددرا ة مددع مدد ودالقائمددة علدد  السددحابة لل ددلج عبددر اإلن
 يدددال اللامعدددا، بددددمج ، وكيفيدددة الحلدددول المتا دددة ، والم ددد ا، التدددل ددددوفر دلريدددة معمليدددة م اليدددة عبدددر اإلنترندددت

، وإنشدداء المنصددا، االفترا ددية الت اعليددة بدددالم مدددن القائمددة علدد  السددحابة فددل فصددا دراسددل ردمددل المثتبددرا،
دة ددا الب  ددة المعمليدة الح ي يددة التددل يت اعدا ف ةددا ال ددلج مدع البددرامج ال عليددة يح دث ، و ، المحا دداة فقددضمنصدا

 .(Andersen,2019)التل لحتاجون إل ةا للتعلم 

 .ددريس ال   ياءفل  التعليم عن ب عد مقتر ا، لت ويررابعام: 

ماعية التل لشعر بةا ال لج وعدل ددردةم عل  االجتهل الع لة فل التعليم عن ب عد ل عتقد أن الع ثة الرئيسية 
أو إدارة اللامعدة بدن س ال ريقدة التدل  بع دةم الدثعضالت اعا مدع  ةمال لمكنو  ،االندماج فل الملتمع اللامعل

بالنسدثة ل دلج السدنة األولد  اللامعيدة ممدا ددد  كون األمر أ  ر صعويةسيو ، بةا فل الحرل اللامعل ون درسي
 . نةائيام  ودد يتركون الدراسة اللامعيةأ من الدراسة ين رون دلعلةم ةم عل ه ا  غوطما لسبب 
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 البددد لدده مددنوللدل يتعامددا ع ددو ه  ددة التدددريس مددع هدد ا الع ثددة التددل يواجةددا ال ددلج أثندداء التدددريس عددن ب عددد 
ة هم علدد  المشددارك، ودح  دد  المر لددة األولدد  مددن عمليددة التدددريسمددع ال ددلج ، ال سدديما فددل  التواصددا المسددتمر

ويةد ا ال ريقدة لمكدنةم التغلدب والت اعا مع بع ةم الثعض وريادة دافع التعلم لديةم، ودقدلم الدعم اللرل لةم، 
   .(Gustafsson  2002,التعليمية كاملة )دحق ق األهداف و عل  الع لة وال غض اللماعل 

 يمكدن لع دو ه  دة التددريس د دوير اسدتراديليا، وأسدال ب التعلدديم عدن ب عدد فدل دددريس ال   يداء باللامعدة مددنو 
فدل دددريس  Community of Inquiry Framework (CoI) إطدار ملتمدع االستقصداء  خدلل دوظيد  

صدعوية.    التعلديم االفترا دل أدداالمثاشدر إلد التعلديمللعدا االنتقدال مدن ه ألنده االست ادة منال   ياء عن ب عد و 
 فل إنشاء خبرا، دعليمية ج ابة لل لج.  ع و ه  ة التدريس  ما أنه لساعد

ملموعدة مدن  بأندهCommunity of Inquiry Framework (CoI) إطدار ملتمدع االستقصداء   ي عدرففو 
اء معندد  علدد  المسددتوى وفددل الت ل ددر بةدددف بندد ،النقدددي الةددادف الحددواراألفددراد يتشدداركون بشددكا دعدداونل فددل 

مددع العلددم أن اإلطددار محدددد فددل  (Garrison,2017الشثصددل، والتأ  ددد علدد  الت دداهم االجتمدداعل المتثددادل )
التواصددا اإلللترونددل ر ددر المتدد امن التعليمددل النصددل، م ددا النصددوا التددل لشددارك بةددا المعلددم وال ددلج فددل 

لمقدرر ا، المقرر، وسدا ا، الويدب التشداركل"الويكل" لأدوا، أن مة إدارة التعلم، م ا منتدلا، المقرر، والمدون
 الدراسل.

ددا للت اعددا والددتعلم م يب  ددة التعلددإن   لك ال ددلج ، وكدد و  ع ددو ه  ددة التدددريسال ددري بدد ن االفترا ددية دددوفر فرصم
ا علد  أسدلوج، و "الت اعدا بد ن األددران"  أن سدةم ال لجعل  مستوى   يمكدن أن دثتلدل هد ا الت داعل، اعتمدادم

  .طلبهوا تياجا،  لع و ه  ة التدريسيس واألدوا، المتا ة التدر 

علدد  دع يدد  الت اعددا الل ددد بدد ن  (CoI) دعمددا ال صددول االفترا ددية ر ددر المت امنددة التددل دتثددع إطددار عمدداو 
وللددل لسددتثدل ع ددو ه  ددة التدددريس هدد ا اإلطددار ، المقددرر الدراسددلال ددلج وأع دداء ه  ددة التدددريس ومحتددوى 

: الح ور االجتماعل ، والح دور المعرفدل ، افترا ل التالية بالتساوي فل كا فصا ا،المكونعليه أن لقدل 
الت ل دددر النقددددي  ودعمدددا علددد  دنميدددة مةدددارا، د اعدددا ال دددلج علددد دشدددلع وذلدددك ألنةدددا ، والح دددور التدريسدددل

  (Garrison,2005) مةارا، التعلم ال ادلو 
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 Community of Inquiry Framework (CoI) ( إطار ملتمع االستقصاء  1الشكا )

( إطار ملتمع االستقصاء، وي ةر هيه العناصدر الرئيسدة الد لد وهل:الح دور المعرفدل، 1ويو   الشكا )
والح ور االجتماعل، والح ور التدريسل، كمدا يو د  اإلطدار نقداد التقداطع بد ن كدا منةدا، ونق دة التقداطع 

ية، ويعما التدريس عن ة التعليمية" التل دم ا جوهر العملية التعليمالمرك ية للعناصر ال لد التل دم ا "الثبر 
علدد  دع يدد  الت اعددا الل ددد بدد ن ال ددلج وأع دداء ه  ددة  (  CoIملتمددع االستقصدداء ) ب عددد الدد ي يتثددع إطددار

    . ومةارا، الدتعلم الد ادلالنادددالت ل در مةدارا، دنميدة  ، الد ي لحقدقلالمقدرر الدراسد التددريس ومحتدوى 
(Garrison & Cleveland-Innes,2005)  
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 :Social Presence الحضور االجتماعيأواًل: 

المقددرر "ددددرة المشددارك ن علدد  التمدداهل مددع الملتمددع )علدد  سددب ا الم ددال ، بأندده الح ددور االجتمدداعل  ل عددرفف
بدددرار ( ، والتواصدددا بشدددكا هدددادف فدددل ب  دددة دتسدددم بال قدددة ، ود دددوير العلددددا، الشثصدددية عدددن طريدددق إالدراسدددل

 .( Garrison, 2009شثصيادةم ال ردلة" )

يررب المتعلمون فل التعرف عل  مدري ةم كأشثاا باإل افة إل  أدوارهم كموجة ن وخبراء فل المحتوى. و  
وال دلج اآلخدرين ليشدعروا بدأنةم جد ء مدن ملتمدع  للمعلمال لج عبر اإلنترنت الح ور االجتماعل  ويحتاج

 علأن الح ددور االجتمدداكمددا ، لددوا مددن الشددعور بالع لددة ، ويبن ددون ال قددة والملتمددعالددتعلم عبددر اإلنترنددت ، ويقل
  .(Barber, T,2011)ل ية  وميدعم أهداف التعلم ب رق دلعا الت اعل، اللماعية ممتعة 

 ادصددداال، ينشددداهيلدددب علددد  أسدددتاذ المقدددرر أن عبدددر االنترندددت التددددريس الح دددور االجتمددداعل فدددل ولتحق دددق 
مدن  بد ن األددرانيمكدن أن دلدون هد ا الدروابض شثصدية أو عاطفيدة ، مدع دع يد  الدتعلم ، و بد ن ال دلج وروابض

 وللمعلمد نيسم  الح ور االجتماعل لل لج بدأن لصدثحوا مدرئ  ن لد ملئةم فدل ال صدا و من ور أ ادلمل ، 
  (Dixson, 2010) .أثناء المنادشا، والعما اللماعلو أثناء دعب رهم عن أن سةم 

اأن  للمعلمويمكن  -  :اآلدلمن خلل  للمقررا، الدراسية جتماعلاالح ور ال ل ع 

 الدراسية المقررا،ل لج لدمج خبرادةم الشثصية والمةنية فل ل ثحث عن فراي. 
 وأنواا مع نة من المةال المرئية المت امنةناء الللسا، أث شلع ال لج عل  استثدال ال  ديول. 
 اين  .خارج المةالب ن ال لج ركة المشالتع ي   شا منتدى منادشة مثصصم
 نشدد ة اللماعيددة التددل دسددم  لميددة اللماعيددة واألم ددا المندداظرا، والعددرو  التقد :صددمم أنشدد ة دعاونيددةل

 .د ب ق معارفةم ومةارادةم لل لج

مشداركة ال دلج النشد ة مدع ال ددلج  وذلددك مدن خدلل بع دةم الدثعض:بد ن ال دلج الل دد  الت اعدا لحقدق •
الددتعلم و لتعدداونل، االددتعلم و ملموعددة العمددا، و  ددا المشددا ا، و ، ألفلددار والمعددارف والثبددرا،ااآلخددرين فددل دثددادل 

 .والمشاريع اللماعيةن والمنادشا، العلمية، التشارك 
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ددددا • دددددوف ر المعلومددددا، ودثادلةددددا ، بمددددا فددددل ذلددددك البريددددد  وذلددددك مددددن خددددللالتواصددددا الل ددددد مددددع ال ددددلج:  ل ع 
 .المقرر الدراسلالمت امنة وما إل  ذلك فل  اإلللترونل والمنادشا، واالجتماعا،

دا مدن ال قدة وي  دة مدن الرا دة والمثداطرة اآلمندة. هد ا األسداع للعد الح ورإن  ا االجتمداعل القدوي يبندل مناخم
 المتعلم ن مستعدين لح ور التدريس والح ور المعرفل.

 :  Cognitive Presence الحضور المعرفيثانيًا: 

هدددو "مددددى دددددرة المتعلمددد ن علددد  بنددداء ودأ  دددد المعنددد  مدددن خدددلل الت ل دددر المسدددتمر ل عدددرفف الح دددور المعرفدددل 
األنشدد ة التعليميددة النشدد ة كمددا أن . (Garrison, Anderson & Archer, 2001) "والحددوار ال عددال

ينصدددب الترك دد  األساسدددل للح دددور المعرفدددل علددد  ، و فعالدددة المقددررا، الدراسددديةوالل ابددة م لويدددة  تددد  دلدددون 
لددتعلم اة الت ل ددر العليددا )م ددا الت ل ددر النقدددي أو االست سددار العملددل( التددل ددددمج الددتعلم الحددالل مددع د ددوير عمليدد

 .اللديد من خلل الت ل ر والمنادشة والتغ لة الراجعة

للددن ، م ددا المحا درا، والنشددرا، وددراءا، اللتددب المدرسدية العلمدل محتددوى العلد   المقدررا، الدراسدديةدحتدوي و 
ج حددد طردمدا لل دلأن ل المعلدمويلدب علد   ، المحتدوى ال لعد ر الدتعلم العم دق أو الةدادفالت اعا السلبل مدع 

، .عددددرف باسددددم مددددا وراء المعرفددددةوهددددل عمليددددة د   ،  ل ددددرهمد للتعامددددا مددددع المحتددددوى لتح  دددد هم علدددد  الت ل ددددر فددددل
ا إل  دحدي إدرا ةم للم اهيم   ث  را فنك دوف ر باإل افة إل  ذلك ، لمك .ددفع ه ا التمارين ال لج أل م

 .للت ل ر من خلل ملل، ال لج والمنادشا، عل  مستوى ال صا

اأن للمعلم ويمكن  -  :اآلدلمن خلل  للمقررا، الدراسيةالح ور المعرفل  ل ع 

 المواد واألنش ة والتق يما،. محتوى التعلم ، ة والت اعا مع  ث ال لج عل  المشاركة النش 
 ( التعلم الثاصة بةم اطلب من المتعلم ن دحديد هدف )للمقرر الدراسلأهداف. 
 .ع دودعا، عالية الست سارا، ال لج ودودعادةم  
 .دم ب حت ودحدي واستقصاء استلابا، ال لج ويالتالل دشليع دحل ا األفلار 
 .استثدل ملثصا، المنادشة للترك   عل  الم اهيم األساسية ونتائج التعلم 
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  ، والتحدي ، والتعاونية ، والمشاركة ، ودت لب د ل رما عميقما.د وير أنش ة التعلم ذا، الصلة 
 .دم بتدريب ودشليع المتعلم ن عل  إجراء منادشا، عا سة أثناء مشاركة األفلار واألس لة مع أدرانةم 
 .دأ د من أن نتائج المشروا هادفة وطويلة األمد 
  والتحقددق مددن  شددكلة علميددةعددن المعلومددا، فددل مالثحددث  مددن خددلل  االستلشددافال ددلج علدد   دشددليع ،

 صحة االفترا ا، العلمية لحلةا.
 المقتر ة لثعض المشكل، العلمية. اطلب من ال لج د ب ق األفلار وإجراء دق يم نقدي للحلول 
   وكيفيددة  عمددا روابددض بدد ن الم دداهيم واألفلددار التددل دت ددور إلدد  فةددم المعرفددة المكتسددثةددددريب ال ددلج علدد

 وذلك بغر  دحق ق التلاما ب ن جوانب المعرفة.، بالثبرا، السابقةري ةا 
  شدددلع المتعلمدددد ن علددد  ادثدددداذ دددددرارا، مدروسدددة ود ب ددددق مدددا يتعلموندددده ، إن أمكددددن ، علددد  موادددددل العددددالم

 الح يقل.
 .عند االدت اء ، استثدل التعلم اللماعل واللماعل لبناء المعرفة التعاونية و ا المشكل، المتعمقة 
 ة التل ددم د ويرهدا واإلجدراءا، المتثد ة لتشدليع ال دلج علد  استلشداف لشما الح ور المعرفل األنش 

 بشكا هادف مع المحتوى ودسة ا التعلم. للت اعاأفلارهم وأفلارهم ومعتقدادةم 

 : Teaching Presence ور التدريسلالح ثال ام:

بغدر  دحق دق نتدائج  ل عرفف الح دور التدريسدل هدو "دصدميم ودسدة ا ودوجيده العمليدا، المعرهيدة واالجتماعيدة
 ,Anderson, Rourke, Garrison)دعليمية ذا، مغ ى شثصل وجديرة باالهتمدال مدن النا يدة التعليميدة" 

& Archer, 2001). 

المقدرر ود ويرها ودوجيده المتعلمد ن ودعمةدم أثنداء دقددلم  المقررا، الدراسيةالتدريسل دصميم  الح وريشما و 
 ،   دثل كدا مدا ل علده المعلدم لتوجيده ودعدم ودشدك ا دلدارج المتعلمد نيتلل  الح دور التعليمدل فد، و الدراسل

ددا  سدد تثع هللندد، بدده فددل ال صددا الدراسددل ال علددل لقددول لدددور الدد ي دور المعلددم فددل الب  ددة االفترا ددية  الشددثه  نةلم
ا أثناء إشدراك ال دلج ودعلديمةم ودح  د هم   نل  كميسدر عبدر اإلنترندت مدن خدلليدأن  هيمكندعدن ب عدد، و مثتل م
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(.دى طالب المرحلة اإلعداديةعن بعد ل  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

دوليد  المنادشددا، ودوسدديع ن ادةددا ، ودقددلم المل  ددا، فددل الودددت المناسدب  ددول المةددال ، ودشددليع ال ددلج 
 . عل  المشاركة فل الب  ة االفترا ية

اأن للمعلم ويمكن  -  :اآلدلمن خلل  للمقررا، الدراسية التدريسلالح ور  ل ع 

 تدددل دل دددب علددد  األسددد لة الشدددائعة وددددريض ال والمنشدددورا، األم لدددةدت دددمن  بح دددث نشدددر إعلندددا، منت مدددة
ع ر المشاركة عن طريق دسل ا منشورا، ال  دديو باسدتثدال و  اللاريةباأل داد  المقرر الدراسلموا يع 

 .هاد ك ال كل أو اللمب ودر المحمول
 بصدددورة من دددردة وكددد لك دددددل الددددعم والمل  دددا، بشدددكا مندددت م لل دددلج و  دسدددل ا الوصدددول بشدددكا متلدددرر

 .بأ ملهلل صا بصورة جماعية 
 أ ددل خبرادددك دون م تو ة،و دفددع المنادشددة إلدد  األمددال بأسدد لة و  المشدداركة فددل منتدددلا، النقدداة ال لبيددة

 ة.التحكم فل المحادث
  دأ د من اال ت اظ بلددول رمندل مندت م  تد  لعدرف ال دلج أنده ( و ملدمر ال  ديوجلسا، افترا ية )عقد

 .لمكنةم التواصا معك مثاشرة
   ودأ  ددد الت اهمددا، ودلثدديت المنادشددا،ودصددحيحةا أثندداء الشددرا الم دداهيم الثاط ددة  دشددثيتاعمددا علدد ،

 ، مع مع دقدلم التغ لة الراجعة اللرمة. خ المعرفة من مصادر متنوعةو 
 .دم بتدريب وإرشاد المتعلم ن لموا ثة دعلمةم والت ل ر بعمق فل ما لعرفونه ولماذا لعرفون ذلك 

 مقرر الفيزياء: عن ُبعد ل تدريسالفي  مجتمع االستقصاء تفعيل

المتعلمددد ن لصدددلوا للمعرفدددة بأن سدددةم مدددن خدددلل إن د ع دددا ملتمدددع االستقصددداء فدددل التددددريس عدددن بمعدددد للعدددا 
عل    يقة أن المتعلم ن دادرين عل  الت اعا هيما ب نةم أ  ر من د اعلةم  ألنه لعتمدلةا  اللماعل اال تشاف

ة والوددددددددددت لتحق دددددددددق ذلدددددددددك، وذلدددددددددك عبدددددددددر ملموعدددددددددا، عمدددددددددا مدددددددددع المعلدددددددددم نتيلدددددددددة ددددددددددوفر األدوا، التقنيددددددددد
عملية لتعلم، والمقصود بالتساؤل هنا هو الثحث النشض عن المعانل مدن  أساع ل واالست سار التساؤل دستثدل

 .خلل التشارك مع الملموعة ودلون مسلولية المتعلم بناء دلك المعانل بغر  التعلم
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(.طالب المرحلة اإلعداديةعن بعد لدى   
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

فةددم "مددن أن التعلدديم يت لددب الحصددول علدد  ين لددق  Garrisonألن ملتمددع االستقصدداء  وفقددام لددد جاريسددون  و 
لما يتم دراسدته ولديس اسدترجاعا للمعلومدا، او فةمدا سد حيا لةدا، ويدتم ذلدك عبدر ثلثدة عناصدر وهدل  " عم ق

م بدد ن المددتعلم والمعلددم ف تحمددا أو أجددراء يددت” عمليددة“التدددريس والواجثددا، والمندداهج. وأن العمليددة التعليميددة هددل 
المعلم مسلولية خلق ب  ة دعليمية مناسثة ويتحما المتعلم مسلولية دعلمه ودحص له فةدل فدل ادلداه ن وليسدت 

    (   ,Sarhan 2016) .فل ادلاا وا د

   :(Gustafsson  2002,) عن ب عد فل ددريس ال   ياء ملتمع االستقصاءلت ع ا  ر ةال رق المقتومن 

إلجابدا، اه ا ال ريقة دعتمد عل  أس لة  ول الم اهيم والنمداذج األساسدية مدع العديدد مدن  تدريس األقران:  -
ا اإلجابا، الصحيحة، ودستحق ه ا ال ريقة التال لي  محتملة ، ودغ ل الم اهيم الثاط ة األ  ر ش وعما وأل م

 مع التعليم عن ب عد لتسة ا المنادشا، ب ن ال لج فل ملموعا، صغ رة  ول موا يع ف  يائية محددة.

:   دث يدتم و دع مشدكلة سدودا: وهل طريقة دم د ويرهدا فدل جامعدة م نيالن رية التعاون فل  ا المشكل، -
ف  يائية فل سياق مع بعض المكونا، الرئيسية لةا، ويتم  ا المشكلة  من ملموعة مكونة من ثلثة طلج 
فل العادة من خلل المنادشة، وادثاا اسدتراديلية  دا مدن خمدس نقداد وا دحة وراسدثة، هد ا ال ريقدة دسدتحق 

ا التلي  مع و ع التعليم عن ب عد.  أل م

فددل  ددا المشددكل، التلريبيددة فددل المعامددا االفترا ددية:   ددث يددتم دقسدديم ال ددلج فددل ملموعددا،  كالتشددار  -
ودللل كا ملموعدة بدراسدة مشدكلة مدا ، ودقدول كدا ملموعدة بمنادشدة اإلجدراءا، اللرمدة دبدا إجدراء التلدارج 

 العملية، ثم كيفية إجراء التلرية، ثم الحصول عل  النتائج ومنادشتةا. 

إطددار  هدد ا مددا  دداولو  ،مددن دلق نةددا مددا يريددد ددريسدده لل ددلج علدد  ه  ددة د ددالا للنقدداة بدددالم م المعلدد ب ددرا  -
 .المعرفة دعتمد الحوار النصل كأساع لتلقل ملتمعا، دعلم لسس له من خلل بناءيأن  ملتمع االستقصاء 

 :ابقةالدراسات الس

الدراسدة إلد  د دوير نمدوذج ن دري لسدلض  هد ا(  وهددفت et al.,2021 Mittal ,دراسدة م تدال وأخدرون )  -
اعتمدد، الدراسدة ، و  19 –كوف دد جائحدة  ال وء عل  محددا، اعتماد التدريس عبر اإلنترنت فدل وددت د شدل
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(.ب المرحلة اإلعداديةعن بعد لدى طال  
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ددددم جمدددع البياندددا، ، و .وامدددا التدددل ددددلدي إلددد  دبندددل التددددريس عبدددر اإلنترندددتدحل دددا السلسدددا ال منيدددة ل ةدددم الع
  .تعة باستثدال است لا عبر اإلنترنمن أع اء ه  ة التدريس باللام 222التلريبية من 

ال صددول  إدارةالمر لددة األولدد  دددم جمددع البيانددا، مددن أع دداء ه  ددة التدددريس الدد ين لدديس لددديةم خبددرة فددل  وفددل
 19 – وف دد  رنت وللن كان من الم تدر  أن لعتمددوا التددريس عبدر اإلنترندت نتيلدة لويداءالدراسية عبر اإلنت
دريس  دم إرسال استبيان معدل دل لم إل  ن س الملموعة من أع اء ه  ة الت يعد أسبوع نو  .واإلرلق الل ق

 دددمو  وإدارددده،نترنددت عبددر اإلنترنددت لمعرفددة دصددورهم هيمددا يتعلددق بتبنددل التدددريس عبددر اإل يدرسددون الدد ين كددانوا 
، يددةفحدت كددل األطددر الم اهيميددة المقتر دة دلريبيددام مددن خددلل دحل ددا العوامدا الملكدددة ونم جددة المعادلددة الةيكل

ال صدول مدن  إدارةم الع ور عل  اختلفا، كب درة فدل دصدورا، أع داء ه  دة التددريس هيمدا يتعلدق دبدا ويعدد ود
 .خلل التدريس عبر اإلنترنت

تقدددلم والتحقددق مددن صددحة إطددار عمددا مبنددل علدد  الن ريددة يبددرر الفددل األدبيددا، مددن خددلل دسدداهم الدراسددة و  
و ددة يوسع ه ا الثحث ك لك الن رية الم ، والعواما التل دلثر عل  التدريس عبر اإلنترنت أثناء د شل الوياء

 رية ، ال يدادة التيسدجديددة ، وهدل:  تقدلم والتحقق من صحة ثلثة بند م اللقبول واستثدال التلنولوجيا من خلل 
بنددل يندداءم علدد  النتددائج ، يددتم دقدددلم رؤى عمليددة لللامعددا، لتسددة ا دو  .وددددرة فريددق المشددروا ،والدددعم التن يمددل

 دلدي إل  إرلق الحرل اللامعل التل  وار  الصحيةال  اال،ودبول واستثدال التدريس عبر اإلنترنت خلل 
 .أو فر  د ود عل  الحركة اللسدلة لألشثاا

معرفدة مقبوليدة طريقدة  التدل هددفت إلد  : أوالم:(  et al.,2020 Raj Bisht,وأخدرون ) بيشدتراج  دراسدة -
 –جائحدة كوف دد فدل ظدا ال دروف الصدعثة التدل نشدأ، بسدبب اإلنترنت ب ن ال لج م عبر يوالتعل االختثارا،

من خلل دحل ا اللوانب المثتل ة م ا الصعوية وال غض العقلل ونمدض الدراسدة الل ق، وذلك  واإلرلق 19
نترندت ددم إجدراء اسدت لا عبدر اإل، و معرفدة دور اللدنس فدل دبندل التعلديم عبدر اإلنترندت ثانيدام:وما إل  ذلك ، 

ددم اسدتثدال طريقدة أخد  الع ندا، و ، ، دهدرادون ، الةندد Graphic Era Hill University بد ن طدلج جامعدة
مريددع كدداي اسددتثدال اختثددار بدددم إجددراء دحل ددا إ صددائل بسدديض لإلجابددا، ثددم ، أوالم  ال ث يددة الختيددار ال ددلج
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(.لمرحلة اإلعداديةعن بعد لدى طالب ا  
 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Raj%20Kishor%20Bisht


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

للدراسدة نتيلية الةدف ن الرئيسد ن وكانت  ،لمعرفة دثعية اللوانب المثتل ة لللنس Chi-Square ة للستقللي
 -الحالية هما كالتالل:

دبد ن  :وثانًيا ، باالختثارا، العادلةعبر اإلنترنت بسةولة وي غض منث ض مقارنة  االختثارا،دم دبول  :أواًل  
 مددع مل  ددة أن ال الثددا، كددن أ  ددرفددل السددياق الةندددي لللددنس دور مةددم فددل دبنددل التعلدديم عبددر اإلنترنددت أن 

لعمدا ايركد   ، والتعليم عبر اإلنترنت من   ث المةال وأنماد الدراسدة والرا دةد   ا لمكن ، ويالتالل  د اعلم 
ا عل   لد  إدحدلا، التعليم عبر اإلنترنت م ا االدصدال باإلنترندت والت داعل، الصدفية ومدا دراسة الحالل أل م

 .ذلك

فدددل الةندددد عنددددما كدددان الترك ددد  علددد  مواصدددلة العمليدددة ددددم دن  ددد  العمدددا الحدددالل خدددلل الوددددت األولدددل للويددداء و  
ا للتعلدديم عبددر اإلنترنددت  .األ ادلميددة مددن خددلل اسددتثدال جميددع المددوارد المتا ددة فددل غيدداج معدداي ر محددددة ج دددم

 .لعما استراديليا، للتعليم عبر اإلنترنت فل جميع أنحاء العالم ه ا الدراسةنتائج دوظي  يمكن و 

دلددارج ال ددلج وأع دداء ه  ددة (  التددل هدددفت إلدد  التعددرف علدد   McDaniel  2020,) مكدددان ادراسددة  -
ا دد رابا، ر ددر  التددل دسددببت فددل  دددود  19 –أثندداء جائحددة كوف ددد عددد عددن ب  والددتعلم م يالتدددريس مددع التعلدد

، وكاندت دراسدة  ة التدريس فل اللليا، واللامعا، عل  الصع د الوطنل والعالملمسبودة لل لج وأع اء ه 
منادشدة جماعيدة مركد ة  18مدا ملموعده مدن خدلل إجدراء  2020أجريدت فدل يون دو  نوعية استلشداهية صدغ رة

 .باللامعة ع وما من أع اء ه  ة التدريس 37طالثما و  46مع  افترا ية

لم القددددرة علددد  دقدددد الدددديةوالمثتل دددة عبدددر اإلنترندددت والدددتعلم م يالتعلدددنمددداذج أن ودوصدددلت نتدددائج الدراسدددة إلددد    
سسدا، مدع اسدتمرار مل و  .بعددهاماخيارا، دعليمية أ  ر مرونة وإنصافما للعديدد مدن ال دلج طدوال فتدرة الويداء و 

 لشدل مداالتعليم العالل فل االسدتلابة للتحددلا، التدل دتلشدل فدل الوددت الحا در ، فدعن التق يمدا، المتلدررة ل
ا لعما وما ال لعما ، و   الكي  لمكن سد ال لوا، ب ريقة أ  ر دلاملم مع إنشاء أن مة جديدة ، سدتلون جد ءم

 .أف ا دعليمل يتل أ من التث يض المتعمد والسريع لمستقبا
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 (  هددفت هد ا الدراسدة Wiley Education Services  2020,) ملسسة وايلل للثدما، التريويةدراسة  -
،  19 –أثناء جا ة كوف دد  ،ر ا ال لج والمعلم ن عن التعلم فل  اال، ال وار  التعرف عل  مستوى  إل 

ائج مثتل دة، ودوصدلت النتدمدن سدثع جامعدا، ام ع و  499طالثما و   4280 آراءملسسة وايلل  است لعتودد 
دحددلا، جديدددة للدا مدن ال ددلج أدى إلد   2020 مددارعالتحدول الم دداجا إلد  التددريس عددن ب عدد فدل إلد  أن 

عددد فددل دن  دد  التعلدديم عددن ب   كددان، و عقليددة مثتل دة دلدد لم يت لددب التدددريس عددن ب عددد وأن  ،وأع داء ه  ددة التدددريس
اد ددق كددا مددن ال ددلج وأع دداء ه  دددة  و،  دداال، ال ددوار  أمددرما بددال  األهميددة لمواصددلة الددتعلم أثنددداء اللائحددة

عدن  والدتعلم التعلديموفاعليدة فدل  شاركوا بنشاد وأنةم  التدريس عل  أنةم را ون عن د ب ق التدريس عن ب عد
 .ب عد

 التعليق على الدراسات السابقة:

 Wiley Education  2020,ملسسدة وايلدل للثددما، التريويدة )كدا مدن دت دق الدراسدة الحاليدة مدع دراسدا، 
Services  بيشدت( ودراسدة راج ( وأخدرون,et al.,2020 Raj Bisht مدن   دث استقصداء  مددى فاعليدة )

 et ,، وكدد لك دراسددة م تددال وأخددرون )التعلدديم عددن ب عددد مددن وجةددة ن ددر أع دداء ه  ددة التدددريس وال ددلج
al.,2021 Mittalإل  د وير نمدوذج ن دري لسدلض ال دوء علد  محدددا، اعتمداد التددريس عبدر  ( التل هدفت

 .19 –جائحة كوف د  اإلنترنت فل ودت د شل

 :نتائج الدراسة

ة فاعلية التعليم عن ب عدد فدل دددريس ال   يداء مدن وجةدة ن در أع داء ه  داستقصاء إل   الحالية الدراسةهدفت 
وال لج باللامعدا، السدعودلة، وذلدك مدن خدلل دصدميم اسدتثانة ل يداع ر دا أع داء ه  دة التددريس التدريس 

وال ددلج عددن التعلدديم عددن ب عددد فددل ددددريس ال   يدداء ومقارنددة اسددتلابا، ال ددلج وأع دداء ه  ددة التدددريس علدد  
 . ابعده ال ي  اعد إل  التعلم عن ب   19 -  وف د جائحةب بسبأس لة  ول دحول التعليم المثاشر 

وعددهم   شثكا، التواصا االجتماعلإللترونيام عبر بأع اء ه  ة التدريس   ث دم دوريع االستثانة الثاصة 
علدد   شددثكا، التواصددا االجتمدداعلدددم دوريددع االسددتثانة الثاصددة بددال لج إللترونيددام عبددر كدد لك ، و ع ددوام  60
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(.اإلعدادية عن بعد لدى طالب المرحلة  
 

https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco
https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco
https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco
https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco
https://www.emerald.com/insight/search?q=Raj%20Kishor%20Bisht
https://www.emerald.com/insight/search?q=Amit%20Mittal


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

، وكشدد ت نتددائج التحل ددا عددن معددا، المثتل ددةال   يدداء باللاطالثددام ممددن يدرسددون مقددرر  364ال ددلج وعددددهم 
 اآلدل:

ال دلج  النتائج المتعلقدة بالسدلال األول: "مدا فاعليدة التعلديم عدن ب عدد فدل دددريس ال   يداء مدن وجةدة ن درأوالم: 
 باللامعا، السعودلة؟" وكانت النتائج عل  النحو الوارد باللدول التالل:

 .التعليم عن ب عد فل ددريس ال   ياءعن  ال لجر ا عن أس لة استثانة ( 1جدول )

1 
الد ي  دا فدل دددريس ال   يداء عدد م عدن ب  يعن التعل مدى ر اك ي م 

 التعليم المثاشرمحا 

ر ددددددددددددددددددددر  محايد را   
 را   

57% 13% 30% 

 

2 
النسدددددددددددددددددددددددثة  :، ها دعتقد أنك بالتعليم عن ب عد ال ي  ا بعدها اللائحة التعليم المثاشر دبا مقارنة 

 الم وية

 %3 التعليم المثاشر. من فل التعليم عن ب عد علمت أف ا بك  رد

 %8 التعليم المثاشر. من فل التعليم عن ب عددعلمت أف ا إل   د ما 

ا  دعلمت  %14 .فل التعليم المثاشركما  فل التعليم عن ب عدج دم

 %31 .فل التعليم المثاشركما  فل التعليم عن ب عد إل   د ما دتعلم لم 

ا علدت  د لم بالتأ  %44 فل التعليم المثاشر.كما  فل التعليم عن ب عدم ج دم
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(.عداديةعن بعد لدى طالب المرحلة اإل  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
اليدددة مددددى  دددي م   التعلددديماألسدددال ب المسدددتثدمة فدددل  فع 

 عد بسبب اللائحةعن ب  

ال فع 
 

الة
للغ

 

ال فع 
 

 جدام 

ددال
ددددددد فع 

 
كا 

شددددددددد
ب دل

معت
 

ال فع 
 

 لم 
دل

 

در 
 ددددددددددد

ر
ددال

دددددددددد فع 
 

لق
إلط

ا
 

 %6 %15 %26 %31 %22 أستاذ المقررمثاشر مع التواصا ال

)بدددددددددددلك بدددددددددددورد، رول،  د اعليدددددددددددة /مت امندددددددددددة محا دددددددددددرة 
 ميكروسوفت ديم (

21% 25% 30% 18% 6% 

 %10 %20 %26 %27 %17 محا را، مسللة

، الردميدددةالمعلومدددا، مصدددادر و  المحتدددوى الردمدددل للمقدددرر،
 التلارج المصورة

10% 21% 32% 26% 11% 

 %20 %35 %18 %14 %13 )المنتدلا،( :لو ا، المنادشة

، الراجعددةأنشدد ة ددريسددية )الواجثددا،، التق يمددا،، التغ لددة 
 االختثارا،(

15% 17% 20% 33% 15% 

كالتالل: ،  ر ا ال لج عن التعليم عن ب عد فل ددريس ال   ياءإل   ياع مدى  ال لجاستثانة ودش ر نتائج 
فددل ددددريس عددد م عددن ب  يلتعلددعددن ا نسددثة ر ددا ال ددلجفددل االسددتثانة وهددو دحديددد  المحددور األولبالنسددثة إلدد  

ددا لوجددهال   يدداء  بالنسددثة للمحددور ال ددانل فددل االسددتثانة وهددو أمددا %، 57فقددد بلغددت  الدد ي  ددا محددا الددتعلم وجةم
 .ال ي  ا بعدها بالتعليم عن ب عد 19 -  وف د التعليم المثاشر دبا جائحةمقارنة 

ا ددتبالتأ  د لدم البند  فقد بلغت نسثة  لمحدور ا%، أمدا 44 فدل التعلديم المثاشدركمدا  عددفدل التعلديم عدن ب  علم ج ددم
الدحديددد مدددى ال الددث وهددو   فقددد بلغددت نسددبتهعددد بسددبب اللائحددة يددة األسددال ب المسددتثدمة فددل التدددريس عددن ب  فع 

 -كالتالي: البنود ت نتائجكانو ، بشكا معتدل  فع الأنه أي  % 58

ددالوهددو  %31بلغددت نسددبته مثاشددر التواصددا ال  )بددلك بددورد، رول، مكالمددة ف ددديو  / امنددةمت محا ددرة جدددام،  فع 
 ، المعاما االفترا ية محا را، مسللةبشكا معتدل،  فع الوهو  %30فقد بلغت نسبته ميكروسوفت ديم (  
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(.اديةعن بعد لدى طالب المرحلة اإلعد  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

دددالوهدددو   %27فقدددد بلغدددت نسدددبته ( دلدددارج المحا ددداة) ودلدددارج المحا ددداة،  ، المحتدددوى الردمدددل للمقدددرر،جددددام  فع 
 .)المنتدلا،( :لو ا، المنادشةبشكا معتدل،  فع الوهو  %32بلغت نسبته  فقد  ومصادر المعلوما، الردمية

ثدارا،( ، االختالراجعدةدل لم، أنش ة ددريسية )الواجثا،، التق يما،، التغ لدة  فع الوهو  %35فقد بلغت نسبته  
 دل لم. فع الوهو  33فقد بلغت نسبته 

ملسسدددددددة وايلدددددددل للثددددددددما، التريويدددددددة : دراسدددددددة الدراسدددددددا، التاليدددددددةمدددددددع نتدددددددائج  السدددددددلال األولودت دددددددق نتدددددددائج 
(,2020  Wiley Education Services ) وأخدددرون ) بيشدددتراج  دراسدددة، و,et al.,2020 

Raj Kishor Bisht) مكدددان ا ودراسددة (,2020  McDaniel  ، ) أنةم را ددون عددن بددال ددلج  أفدداد  ددث
التعلديم  شداركوا فدلأنةدم وأفداد، الغالبيدة مدنةم أع داء ه  دة التددريس، بنسثة أددا مدن  عدد ب ق التدريس عن ب  

  .عليةب ا عن ب عد
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(.ةعن بعد لدى طالب المرحلة اإلعدادي  
 

https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco
https://www.emerald.com/insight/search?q=Raj%20Kishor%20Bisht
https://aapt.scitation.org/author/Campari%2C+Enrico+Gianfranco


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( التالي:1ر ذلك في الشكل )كما يظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

راض   محايد غير راض  

57%

13%

30%

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

تعلمت أفضل
م عن بكثير في التعلي

بُعد من التعليم 
المباشر

تعلمت أفضل
يم إلى حد ما في التعل
م عن بُعد من التعلي

المباشر

ا تعلمت جيد  
عد في التعليم عن بُ 
كما في التعليم 

المباشر

د لم تتعلم إلى ح
عد ما  في التعليم عن بُ 
كما في التعليم 

المباشر

بالتأكيد لم 
ا في ال تعليم تتعلم جيد 

عن بُعد كما في 
التعليم المباشر

3% 8%
14%

31%

44%

المحور الثاني
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35%

التواصل المباشر
مع أستاذ المقرر

/  محاضرة  متزامنة
ورد، بالك ب)تفاعلية 

زوم، ميكروسوفت 
(تيمز

محاضرات مسجلة المحتوى الرقمي 
للمقرر، ومصادر 
المعلومات الرقمية،
التجارب المصورة

:  لوحات المناقشة
(المنتديات)

أنشطة تدريسية 
الواجبات، )

ية التقييمات، التغذ
الراجعة، 
(االختبارات

22% 21%
17%

10%
13%

15%

31%

25%
27%

21%

14%
17%

26%
30%

26%

32%

18%
20%

15%
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20%
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35%
33%

6% 6%
10% 11%

20%

15%

المحور الثالث

فعّال للغاية فعّال جدا   فعّال بشكل معتدل فعّال قليال   غير فعّال اإلطالق

 المحور األول
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(.عن بعد لدى طالب المرحلة اإلعدادية  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التعليم عن ُبعد في تدريس الفيزياءعن  الطالبرضا نتائج استبانة  (1الشكل رقم )

 در أع داء نمتعلقة بالسلال ال انل: " ما فاعلية التعليم عن ب عد فل دددريس ال   يداء مدن وجةدة النتائج ال: ثانيام 
 ه  ة التدريس باللامعا، السعودلة؟" وكانت النتائج عل  النحو الوارد باللدول التالل:

 ل   ياء:التعليم عن ب عد فل ددريس اعن أع اء ه  ة التدريس ر ا ( أس لة استثانة عن 2جدول )          

1 
 التعلددددديممحددددا  الدددد ي  دددداعددددد عددددن ب   التعلدددديمعددددن  مدددددى ر دددداك

 .المثاشر

ر ددددددددددددددددددددر  محايد را   
 را   

71% 7% 22% 

 

2 
النسددددددددددددددددددددددددثة  :بكأن طل ، ها دعتقدبالتعليم عن ب عد ال ي  ا بعدها اللائحةالتعليم المثاشر دبا مقارنة 

 الم وية

 %1 .المثاشر من التعليم فل التعليم عن ب عدأف ا بك  ر  دعلموا

 %3 .من التعليم المثاشر فل التعليم عن ب عدأف ا إل   د  دعلموا

ا   %36 .فل التعليم المثاشركما  فل التعليم عن ب عددعلموا ج دم

 %37 .فل التعليم المثاشركما  فل التعليم عن ب عدلم يتعلموا إل   د ما 

ا  وابالتأ  د لم يتعلم  %23 .ل التعليم المثاشرفكما  فل التعليم عن ب عدج دم

 

3 
الي مدى ي م  عدن  التعلديماألسال ب المستثدمة فدل ة فع 

 .عد بسبب اللائحةب  

ال فع 
 

الة
للغ

 

ال فع 
 

 جدام 

ددال
ددددددد فع 

 
كا 
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در 
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(.اإلعداديةعن بعد لدى طالب المرحلة   
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 %0 %7 %19 %41 %33 طلبكمثاشر مع ال التواصا

)بددددددددددددلك بددددددددددددورد، رول،  د اعليدددددددددددة /مت امنددددددددددددة محا دددددددددددرة 
 ميكروسوفت ديم (

29% 36% 25% 10% 0% 

 %0 %12 %38 %27 %23 محا را، مسللة

، ومصدددادر المعلومدددا، الردميدددة المحتدددوى الردمدددل للمقدددرر،
 التلارج المصورة

25% 38% 27% 10% 0% 

 %12 %23 %26 %25 %14 )المنتدلا،( :لو ا، المنادشة

 ،الراجعدددةأنشدد ة ددريسددية )الواجثدددا،، التق يمددا،، التغ لددة 
 االختثارا،(

24% 35% 27% 13% 0% 

ر دا أع داء ه  دة التددريس عدن التعلديم عدن ب عدد إلد   يداع مددى  أع اء ه  ة التددريساستثانة ودش ر نتائج 
نسدثة ر دا أع داء ه  دة التددريس وهو دحديد المحور األول نتائج بالنسثة إل  ،  ، كالتالل:فل ددريس ال   ياء

يالنسددثة للمحددور و %، 71 فقددد بلغدت المثاشددرم يالدد ي  دا محددا التعلدال   يدداء فددل دددريس عددد م عدن ب  يعدن التعلدد
 .ال ي  ا بعدها بالتعليم عن ب عد 19 -  وف د التعليم المثاشر دبا جائحةمقارنة وهو  ال انل

ة ويالنسددث%، 37 فددل التعلدديم المثاشددركمددا  فددل التعلدديم عددن ب عدددلددم يتعلمددوا إلدد   ددد مددا البنددد  فقددد بلغددت نسددثة 
ال دحديد مدى ور ال الث وهولمحل  فقدد بلغدت عدد بسدبب اللائحدة ية األسدال ب المسدتثدمة فدل التددريس عدن ب  فع 

ددالأي أندده % 37نسددبته  فقددد بلغددت نسددبته   ال ددلجمثاشددر مددع كانددت النتددائج كالتددالل: التواصددا الو ،  جدددام  فع 
 .يكروسوفت ديم ()بلك بورد، رول، ميو مكالمة ف د /مت امنة محا رة جدام،  فع الوهو  41%

ددالوهددو  %36فقددد بلغددت نسددبته    فقددد ( المحا دداة، المعامددا االفترا ددية )دلددارج محا ددرا، مسددللة، جدددام  فع 
 فقد بلغت نسبته والمصادر الردمية  ، المحتوى الردمل للمقرر،بشكا معتدل فع الوهو   %38بلغت نسبته 
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(.عداديةعن بعد لدى طالب المرحلة اإل  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

، أنش ة بشكا معتدل فع الوهو  %26قد بلغت نسبته ف)المنتدلا،(   :لو ا، المنادشة، جدام  فع الوهو  38%
 .جدام  فع الوهو  %35فقد بلغت نسبته ددريسية )الواجثا،، التق يما،، التغ لة المرددة، االختثارا،(  

 Wiley Education  2020,مع نتائج دراسة ملسسة وايلدل للثددما، التريويدة ) السلال ال انلودت ق نتائج 
Services )،  ( ودراسدة م تدال وأخدرون, et al.,2021 Mittal  ) ء ه  دة التددريس أنةدم أع دا أفداد  دث

 التعلديم عدن ب عدداسدتثدموا أنةم وأفاد رالب تةم ب، بنسثة أ بر من ال لج را ون عن د ب ق التدريس عن ب عد
 .ب اعلية
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 -( التالل:2ةر ذلك فل الشكا ) ما ل 

 ال   ياء التعليم عن ب عد فل ددريس عن أع اء ه  ة التدريس ر ا نتائج استثانة  (2الشكا ردم )

ة بالسددلال ال الددث: " مددا مدددى االخددتلف فددل وجةددا، الن ددر بدد ن أع دداء ه يددة التدددريس النتددائج المتعلقدد: ثال ددام 
 وكانت النتائج على النحو التالي:فاعلية التعليم عن ب عد فل ددريس ال   ياء؟"  عن مدىوال لج 

0%

50%

100%

ٍ راض  محايد ٍ غيرٍراض 

71%

7%
22%

 المحورٍاألول

0%

20%

40%

ا في التعليم عن بُعد كما في التعليم المباشرتعلموا أفضل إلى حد في التعليم عن بُعد من التعليم المباشرتعلموا أفضل بكثير في التعليم عن بُعد من التعليم المباشر ا في التعليم عن بُعد كما في التعليم المباشرلم يتعلموا إلى حد ما في التعليم عن بُعد كما في التعليم المباشرتعلموا جيد  بالتأكيد لم يتعلموا جيد 

1% 3%

36% 37%

23%

المحور الثاني

0%

20%

40%

60%

التواصل المباشر مع أستاذ المقرر (بالك بورد، زوم، ميكروسوفت تيمز)تفاعلية / محاضرة  متزامنة (المنتديات: )لوحات المناقشةالمحتوى الرقمي للمقرر، ومصادر المعلومات الرقمية، التجارب المصورةمحاضرات مسجلة (الواجبات، التقييمات، التغذية الراجعة، االختبارات)أنشطة تدريسية 

33% 29%
23% 25%

14%
24%

41%
36%

27%
38%

25%
35%

19%
25%

38%
27% 26% 27%

7% 10% 12% 10%

23%
13%

0% 0% 0% 0%

12%

0%

المحور الثالث

فعّال للغاية فعّال جدا   فعّال بشكل معتدل فعّال قليال   غير فعّال اإلطالق

875  

(IJRS) عدد خاص بالمؤتمر الدولي السادس  المجلة الدولية للبحوث والدراسات التربوية والنفسية    

، )فاعلية التعليم عن ُبعد في تدريس الفيزياء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعات السعودية(.د. أشرف نبوي عتيم  

 
 
 
 

(.عن بعد لدى طالب المرحلة اإلعدادية  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الدد ين شدددملةم  أع دداء ه  دددة التدددريس مددن ٪( 71)نسدددثة  ت اندد : والدددتعلم عددن ب عددد التعلدديمالر ددا عددن  -1
مدددن ال دددلج  ٪( 57)ت نسددثة ، ب نمددا كانددد أثندداء اللائحدددةاالسددت لا را ددد ن عددن دلريدددة التدددريس عدددن ب عدددد 

،  أع داء ه  دة التددريسمدن ٪( 21) نسدثةعدد، مقارندة ب٪( ر ر را د ن عدن الدتعلم عدن ب  35) ، ونسثةرا  ن
وي ةدر ذلدك  ال دلج.د  د لم مدن  أ  درعد بشدكا علم عن ب  الت ف لواأع اء ه  ة التدريس مما يدل عل  أن 

 -( التالل:3فل الشكا ردم )

 

 

 

 

 

 

 

 .عن التدريس عن ُبعد مقارنة مستوى الرضا بين الطالب وأعضاء هبئة التدريس (3الشكل رقم )

ا مددن  أ ددد :عددن ب عددد الددتعلمالتعلدديم و دصددور دلريددة و فةددم  -2 ال ددلج أن  أع دداء ه  ددة التدددريسعدددد دل ددا جدددم
لدك ذومدع  ، التعلديم المثاشدرأ  در ممدا دعلمدوا فدل  اللائحدةأثنداء عد دعلموا بشكا أف ا فل ب  ا، التعلم عن ب  
 نسددثةمددا لقددرج مددن    ددث ول مدددى  ددعل شددعور ال ددلج بددالتعلم ددان هندداك اخددتلف كب ددر فددل المن ددور  دد

ا أ دددواج ( مددن ال ددل٪ 44) ٪ مددن 23مقارنددة بددد  تعلدديم المثاشددرالكمددا كددان الحددال فددل   أنةددم لددم يتعلمددوا ج دددم
 .أع اء ه  ة التدريس
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 .خالصة النتائج ومناقشتها

اء دحققت إجابة التساؤل الرئيس التالل: "ما فاعليدة التعلديم عدن ب عدد فدل دددريس ال   يداء مدن وجةدة ن در أع د
رؤيددة م  دددة  ددول ه  دة التدددريس وال ددلج باللامعددا، السدعودلة؟" وذلددك مددن خددلل مدا ددمتدده هدد ا الدراسددة مدن 

نترندت وأشار، إلد   درورة االنتقدال إلد  التعلديم عدن ب عدد عبدر اال ،عن ب عد فل  اال، ال وار   والتعلم التعليم
 .ل مان جودة التعليم

، وكدد لك دعر ددت الدراسددة إلدد  آليددة ددددريس ال   يدداء باللامعددة وكيفيددة د ع ددا اسددتراديليا، التدددريس المتنوعددة 
عددن ب عددد فددل  والددتعلم عددن مدددى فاعليددة مدددخا التعلدديم ع دداء ه  ددة التدددريسأل لراجعددةاوددددمت الدراسددة التغ لددة 

ج ال ددلدددريس ال   يدداء، ودددد دددمت نتددائج هدد ا الدراسدة إسددةامام جديدددام مدن خددلل التحل ددا المقدارن السددتلابا، 
إلدد   19 -  وف دد جائحدة بسددببالتعلديم المثاشدر   دول دحددول االسددتثانا، وأع داء ه  دة التدددريس علد  أسد لة

ء عدد بشدكا أددا د  د لم مدن أع دام عدن ب  يالتعل ف لواال لج والتل دوصلت إل  أن  ،بعدها عدم عن ب  يالتعل
  ل در ا ممد ؛ التحدول الم داجا مدن التددريس والتعلديم المثاشدر إلد  التعلديم عدن ب عدد نتيلدةوذلدك  ه  ة التددريس

يب أع اء ه  ة التدريس باللامعا، علد  كيفيدة وددر  ،لد وير التدريس اللامعملسسا، التعليم العالل عل  
 .عبر اإلنترنت واستثدال التقنيا، عبر اإلنترنت المقررا، الدراسيةدصميم 

 Wiley  2020,دراسة ملسسة وايلل للثدما، التريوية )الدراسا، التالية: ودت ق نتائج ه ا الدراسة مع نتائج 
Education Services مكدددان ادراسددة  (  و (,2020  McDaniel ددث   ،)  اد ددق كددا مددن ال ددلج

وفاعليدة أثنداء أنةدم شداركوا بنشداد ، و وأع اء ه  ة التدريس علد  أنةدم را دون عدن د ب دق التددريس عدن ب عدد 
 .لدراسة المقررا، المثتل ة عن ب عد والتعلم التعليم

 ، لمكن دقدلم التوصيا، اآلدية:دوصلت إل ةا الدراسة الحاليةفل  وء النتائج التل  توصيات الدراسة:

نددت فددل ددددريس التعلدديم عبددر اإلنتر التدددريس و تدددريس علدد  اسددتثدال الدصددميم بددرامج ددريبيددة ألع دداء ه  ددة  -
 اللامعل. عل  المستوى مقررا، العلول ال بيعية 
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 Hybrid Learning in A Flexible( HyFlexدصددميم المقددررا، الدراسددية العلميددة وفددق نمددوذج ) -
Course Model  لمددن  ال ددلج خيددار الدد ي لقدددل مكونددا، الددتعلم المدددمج فددل دصددميم مقددرر دراسددل مددرن

دا لوجدهو  العدادي   ور الللسدا، فدل ال صدا دا جةم يمكدن ، و أو المشداركة عبدر اإلنترندت أو ال يدال بداألمرين معم
 .   سب الحاجة أو الت   اأو لل لج دغ  ر طريقة   ورهم أسبوعيما أو  سب المو وا ، 

 .ء الدراسة اللامعيةأثناالتعليم عبر اإلنترنت التعلم و عل  استثدال  لل لجدصميم برامج ددريبية  -

  دريس والتعليم عبر االنترنت  ونشرها ألع اء ه  ة التدريس وال لج.إعداد إدلة الت -

 مقترحات الدراسة:

ل ياع مدى فاعلية التدريس عبر االنترنت فل دنمية التحص ا الدراسل ومةارا، الت ل در فدل  إعداد دراسة -1
 اللامعة. المقررا، العلمية ل لثة

فددل  فددل دنميددة التحصدد ا الدراسددل والمةددارا، العمليددة HyFlexإعددداد دراسددة ل يدداع مدددى فاعليددة التدددريس  -2
 المقررا، العلمية ل لثة اللامعة.

فدددل المقدددررا، العلميدددة التدددل دددددرع عدددن ب عدددد فدددل  QMدراسدددة ل يددداع مددددى ددددوافر معددداي ر اللدددودة  إعدددداد -2
 اللامعا،.
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