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 :صلخستالم

التعليم الرقمي هو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور 

للتعليم  ةااللكتروني األشكالوالتفاعل وتنمية المهارات تجمع كل  إلبداعاطور  إلىالتلقين 

وجاءت هذه الورقة البحثية  .والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في المجاالت التعليم

استخدام الوسائل و حول التعليم الرقمي الجامعي ستاذألل التمثالت االجتماعيةلالطالع 

 ليمية في العملية التع التكنولوجية

، التعليم الرقمي، التعليم الجامعي األستاذ، االجتماعية التمثالت: الكلمات المفتاحية

 .االلكتروني 

Abstract: 
Digital education is one way of supporting the educational 

process and transforming it from the indoctrination stage to the stage 

of creativity, interaction and skill development. All electronic forms 

of teaching and learning are combined using the latest methods in the 

field of education.This article was presented to study the social 

representations of the university professor on digital education and the 

use of technological means in the educational process. 

Keywords: social representations, university professor, digital 

education, e-learning                       

 

 

 



 ســـامية عــزيــز /د
 

 

011 

  :إلشكاليةا -1
نعيش اليوم عصرر مجتمرع المعرفرة والتطرور الهائرل للوسرائل والتقنيرات التكنولوجيرة 

 .مما نتج عن هذا التطور تغيرات في جميع مجاالت الحياة

فأوجرردت التكنولوجيررا الحدتثررة تغيرررات فرري مجررال التربيررة والتعلرريم ، حيررث تغيرررت 

فراهيم جدتردة لطررق التعلريم الحدتثرة أهدافه ومجاالته وطرقه وأساليبه وظهرت مصطلحات وم

منهررا التعلرريم المباشررر ، التعلرريم عررن بعررد ، التعلرريم الرقمرري وااللكترونرري وهرري جميعهررا تراعرري 

فعرال لتعلريم  سوقرد ترم التأسريتوظيف واستخدام التكنولوجيا الرقميرة فري عمليرة التعلريم والرتعلم 

وهري التري قلقر  لتربيرة والتعلريم متكامل معتمرد علرى التكنولوجيرات أطلري عليهرا تكنولوجيرا ا

 .بدورها مفهوما جدتدا وغيرت المفاهيم التقليدتة المستخدمة في التعليم

كما أن التعليم التقليدي فري الوقر  الرراهن لرم تارفي الجدترد علرى المحتروم التعليمري 

أن التوجره إلرى تطبيري  بالعصرري،   لرذا وجر التطرورلألجيال ألنره وحرده ال تسرتطيع مواكبرة 

ات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين و دعرم و بنراء آلي

 .جيل متميز هو من أهم التحدتات التي تجب علينا العمل عليها

طرتري المعلومرات السررتع سروا تسراعد علرى رفرع برأن :" Bill Gates سبيل جيتتوقد تنبأ 

ال القادمرة وسروا تتريل الطرتري ل هرور طرائري جدتردة المقاتيس التعليمية لكل فررد فري األجير

للترردرتس ومجرراال أوسررع بكثيررر لالقتيررار ، وسرروا تمثررل الررتعلم باسررتخدام الحاسررو  نقطررة 

مرن الحاسرو  وسروا تقروم مدرسرو المسرتقبل الجيردون بمرا هرو االنطالق نحو التعلم المستمر 

،  ةي المعلومرات السرررتعأكثرر مرن تعرترف الطرال  بكيفيرة العثررور علرى المعلومرات عرن طرتر

فسي ل مطلوبا منهم أن تدركوا متى تختبرون ، ومتى تعلقون أو تنتبهون أو تثيررون االهتمرام 

أصرربل اليرروم حقيقررة فرري العدتررد مررن األن مررة التعليميررة وفرري جميررع  جيتتتسبرره  والررذي تنبررأ. 

  .(101،راجية بن علي  ).مستوتاتها وقاصة مستوتات التعليم العالي 

ية االنترن  أحدث تغييرا كبيرا فري مجرال التعلريم عرن بعرد ، حيرث انتقرل مو روع وظهور تقن

التعليم عن بعد من المرحلتين التي كان فيها عبارة عن مجال قردتم قليرل األهميرة ، الرى مرحلرة 

 .أصبل فيها أسلوبا  رورتا للتطور والتغيير في العدتد من جامعات العالم 

إلررى اسررتخدام التعلرريم االلكترونرري إدراكررا منهررا ألهميترره علررى وتتجرره الجامعررات العالميررة اليرروم 

المسررتوم االقتصررادي أو علررى المسررتوم العلمرري بترروفير فرررك التعلرريم قررد تكررون مررن الصررعب 

، هرذا الرى أنهرا تسراهم فري حرل الكثيرر مرن الم ركالت  التحاقهم بن ام التعليم بصورته التقليدترة

 .التي تواجهها التعليم الجامعي 

الجرامعي حرول  لالسرتاذ علرى التمرثالت االجتماعيرة سنحاول التعرا  البحثية الورقةوفي هذه 

 األسرراتذة مجموعررة مررن  وذلررب بتوعتررع اسررتمارة علررى فرري الجامعررة الجزائرتررة الرقمرريالتعلرريم 

ومعرفة وجهة ن رهم حول هذا المو وع وسلبياته واتجابياته وحتى الم اكل التي تعيقره فري 

 . في العملية التعليمية يالرقماستخدام التعليم 

 :على األسئلة التالية اإلجابةوهذا ما سنحاول الكشف عنه في هذه الدراسة من خالل        
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 :تساؤالت الدراسة 

 ؟في التعليم العالي  الرقميمفهوم التعليم هي تمثالت األستاذ الجامعي حول  ما -1

  ؟يم العاليفي التعلأهيمة التعليم الرقمي حول  الجامعي األستاذهي تمثالت  ما -2

فري  لتعلريم الرقمريالسرتخدام اسرلبيات التجابيرات وهي تمثالت األستاذ الجامعي حول اال ما -3

  التعليم العالي ؟

 فري تطبيري التعلريم الرقمري  هالصرعوبات التري تواجهر هي تمثالت االستاذ الجامعي حول ما -4

 ؟في التعليم العالي 

 : الدراسة هدف 

 الجامعي وكيفية استخدامه له  األستاذمن وجهة ن ر  التعرا على مفهوم التعليم الرقمي -

 .ة التعليم الرقمي من وجهة ن ر األستاذ الجامعي ميالتعرا على أه -

 التعرا على  اتجابيات وسلبيات التعليم الرقمي من وجهة ن ر األستاذ الجامعي  -

لرريم التعرررا علررى  الصررعوبات والعراقيررل  الترري تواجرره األسررتاذ الجررامعي فرري تطبيرري التع -

 .الرقمي

 : أهمية الدراسة

تكمررن أهميررة الدراسررة فرري التعررره لمو رروع مهررم مررن الموا رريع وهررو التعلرريم الرقمرري 

ووجهررة ن ررر األسررتاذ الجررامعي حررول أهميترره واتجابياترره وسررلبياته والصررعوبات والعراقيررل 

  .تواجههالتي 

وهرو طرتقرة  وصرفيالمرنهج الالمنهج المستخدم في هذه الدراسة والمالئرم هرو :منهج الدراسة 

مررن طرررق التحليررل والتفسررير ب رركل علمرري مررن م ، مررن أجررل الوصررول لغررره محرردد لم رركلة 

الجرامعي  لألسرتاذاجتماعية، وحاولنا من قالله تحليل وتفسير مو روع التمرثالت االجتماعيرة 

 .حول التعليم الرقمي  

سراتذة مرن جامعرة اعتمدنا في دراستنا هذه على عينة قصردتة لمجموعرة مرن األ: عينة الدراسة

العلررروم اإلنسرررانية كليرررة  أسرررتاذ مرررن  00وقررردر عرررددها     -الجزائرررر- دمحم قيارررر بسررركرة 

 .واالجتماعية 

 التراث النظري للدراسة 
 : االجتماعية  مفهوم التمثالت -

هناك من ورات مختلفة للتمثالت في العلوم االجتماعية حيث تعتبرها أدوات تسرتخدم 

 رروئها فهرري مركبررات عقليررة ، وترتكررز علررى بعرر  جوانررب  فرري البحررث تفكررر الباحررث فرري

، وفي الوقر  التري تتجاهرل فيره ظرواهر أقررم ولرذلب فران التمرثالت التري تسرتخدمها ال واهر

 (2002،00دمحم عاطف غيث ، )للواقع  إدراكهشخص معين لها تأثير هام في 

مرن قرال " تالجماعتا"لقد استخدم اميل دوركراتم مفهروم التمرثالت والتري كران تسرميها

فكرار والتصرورات والمعتقردات مرن األوالدتانات وهي عبارة عرن مجموعرة  لألساطيردراسته 
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لرذلب عبرر عنهرا اميرل دوركراتم علرى  األفراد تسلوكيا ومبادئالقيم  التي أصبح  تسيير على

دمحم أحمرد )أسلو  من أساليب التفكير وال عور والسرلوك التري تبردأ مرن تصررا الفررد : "أنها 

 (2003،244،  بيومي

تصرورات اجتماعيرة تتأسرس علرى  "هري: (141، 1991) خليتل أحمتد خليتلكما عرفها 

تت رركل  وتتغيررر بتغيررر الحيرراة االجتماعيررة  إنهرراشرركل قرريم ومعرراتير للسررلوك والتررذوق والقررول 

كم رؤتة المجتمع الرى العرالم كمرا حالميوالت الثقافية والتي ت انطالقا من األو اع والمواقف و

  .".األولوتات ماط تفكيره وأسلو  عي ه والمعاتير المعتمدة فيه حسب تحكم أن

 : مفهوم التعليم الرقمي -

 :هناك تعرتفات كثيرة للتعليم الرقمي 

ذلب التعلريم الرذي : "للتعليم الرقمي على أنه  (2002) إبراهيم بن عبد هللا المحيسنتعرتف *

ل برين المعلمرين والمتعلمرين والمةسسررة تعتمرد علرى اسرتخدام الوسرائل االلكترونيرة فرري االتصرا

 " التعليمية برمتها 

التعلريم الرذي تسرتهدا اتجراد :" للتعليم الرقمري  (2002)دمحم صالح العويد وأخرون تعرتف *

بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة علرى تقنيرات الحاسرب االلري واالنترنر  وتمكرن الطالرب 

 "ق  ومن أي مكان من الوصول الى مصادر التعلم في أي و

استعمال هرادا ومرن م للرن م االلكترونيرة :" للتعليم الرقمي على أنه  (2002)الين تعرتف *

 ".أو الحاسو  في دعم عمليات التعلم 

تقردتم محترروم تعليمرري : " للتعلريم الرقمرري علرى أنرره  (2004)حستتن حستين ويتتتون تعرترف *

وشربكاته الرى المرتعلم ب ركل تتريل امكانيرة عبر الوسائل المعتمردة علرى الكمبيروتر ( الكتروني )

التفاعل الن ل مع هذا المحتروم ومرع المعلرم ومرع أقرانره سرواء كران ذلرب بصرورة متزامنرة أم 

غيررر متزامنررة ، وكررذا إمكانيررة إتمررام هررذا الررتعلم فرري الوقرر  والمكرران وبالسرررعة الترري تناسررب 

 ."قالل تلب الوسائل ظروفه وقدراته ، فاال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أتاا من

تمكررن كررذلب تعرتفرره علررى أنرره عمليررة اتصررال وتلقرري المعلومررات باسررتخدام التقنيررات 

م الحدتثررة كالحاسررو  وأجهررزة الهرراتف المحمولررة عبررر شرربكة االنترنرر  وذلررب ألغررراه التعلرري

 (10، 2002قار مصباح الطيطي ، .)

ا رررا الكترونيررة وهنرراك أشرركال مختلفررة للتعلرريم االلكترونرري كررأن تقرردم فرري شرركل مح

وتقصررد بهررا المو رروعات الترري تررتم مناق ررتها الكترونيررا عبررر االنترنرر  ، وتقرروم عاررو هيئررة 

الغرتررب عاهررر ، )الترردرتس باقتيررار المو رروعات المناسرربة لسررن الطالررب والمرحلررة التعليميررة 

 (12،ك2010

لرة الثانوترة ، تعررا التعلريم العرالي بأنره مرحلرة مرن مراحرل التعلريم تلري المرح: التعليم العتالي

 ةوت ترط الكثير من الردول ومنهرا دول الروطن العربري اجتيراع امتحران ال رهادة الثانوترة العامر

ت المجتمررع والمعاهررد العليررا يررابنجراح لالنخررراط فرري التعلرريم العررالي ، وتنطرروي الجامعررات والكل
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 ررمن مةسسررات التعلرريم العررالي ، وتمررنل طلبتنررا شررهادات علميررة معترررا بهررا فرري تخصصررات 

 (21،ك2002ه ام تعقو  ، مرتزق حنين الفقيه،)مختلفة 

  :في التعليم العالي  تقنيات التعليم اإللكتروني

ت هد هذا العصر تطورات مسرتمرة فري الوسرائل التكنولوجيرة التري تمكرن اسرتخدامها 

 : في العملية التعليمية و التي تندرج تح  ثالث تقنيات رئيسية وهي

والتررري تنقسرررم إلررى نررروعين، األول تفررراعلي مثرررل  :دة علتتتى ال تتوتالتكنولوجيتتا المعتمتتت: أوالا 

المررةتمرات السررمعية والرادتررو قصررير الموجررات، أمررا الثانيررة فهرري أدوات صرروتية سرراكنة مثررل 

 .األشرطة السمعية والفيدتو

ا  تتنرروع اسررتخدام الفيرردتو فرري التعلرريم وتعررد مررن أهررم  (:الفيتتديو)تكنولوجيتتا المرايتتات : ثانيتتا

ل المباشرر وغيرر المباشرر، وتتارمن األشركال الثابترة مثرل ال ررائل، واألشركال الوسائل للتفاع

شركال المنتجرة فري الوقر  الحقيقري التري المتحركة كاألفالم وشرائل الفيردتو، باإل رافة إلرى األ

تجمع مرع المرةتمرات السرمعية عرن طرتري الفيردتو المسرتخدم فري اتجراه واحرد أو اتجراهين مرع 

 )09،  2002 دمحم ،الهادي، ). مصاحبة الصوت

ا  وهرو أهرم العناصرر األساسرية فري عمليرة التعلريم اإللكترونري، فهرو : الحاستو  وشتبكاته: ثالثا

 : تستخدم في عملية التعلم بثالثة أشكال وهي

 .التعلم المبني على الحاسو  والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسو  والمتعلم فقل

مصردرا  للمعرفرة ووسريلة للرتعلم مثرل اسرترجاع التعلم بمساعدة الحاسو  تكون فيره الحاسرو  

 . المعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة

قنردتل ، أحمرد ، ) لحاسرو  علرى توجيره وإرشراد المرتعلمالرتعلم برادارة الحاسرو  حيرث تعمرل ا

2009 ،04) 

 :  في التعليم العالي لرقمي أهداف التعليم اأهمية و 

لعدترررد مرررن األهرررداا علرررى مسرررتوم الفررررد تهررردا التعلررريم اإللكترونررري إلرررى تحقيررري ا

 :والمجتمع منها

 وعتادة الخبرة لدتهم في إعداد المواد التعليمية ساتذة تحسين مستوم فاعلية األ. 

  الوصول إلى مصادر المعلومات والحصرول علرى الصرور والفيردتو و أوراق البحرث عرن

 .طرتي شبكة االنترن  واستخدامها في شرح وإتااح العملية التعليمية

 ستاذتوفير المادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب واأل. 

  إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزتن، إذ أن النقص في الكوادر التعليمية المميزة تجعلهرم

كمرا تمكرن تعروت  . معينة و تستفيد مرنهم جرزء محردود مرن الطرال  جامعاتحكرا على 

فرري بعرر  القطاعررات التعليميررة عررن طرترري الررنقص فرري الكرروادر األكادتميررة والتدرتبيررة 

 (34،  2000قطيل، غسان ،) .الصفوا االفترا ية
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  تساعد الطالب على الفهرم والتعمري أكثرر بالردرس حيرث تسرتطيع الرجروع للردرس فري أي

وق ، كما تساعده على القيام بواجباتره برالرجوع إلرى مصرادر المعلومرات المتنوعرة علرى 

ترونيرررة التررري تزودهرررا األسرررتاذ لطالبررره مدعمرررة باألمثلرررة شررربكة االنترنررر  أو للمرررادة االلك

بالتررالي الطالرب تحررتفم بالمعلومررة لمردة أطررول ألنهررا أصربح  مدعمررة بالصرروت . المتعرددة

 .والصورة والفهم

  إدقال االنترن  كجزء أساسي في العملية التعليمية لره فائردة جمرة برفرع المسرتوم الثقرافي

الل الوق  بما تنمي لدتهم القدرة علرى اإلبرداع بردال العلمي للطال ، و عتادة الوعي باستغ

 .من إهداره على مواقع ال تةدي إال إلى انحطاط المستوم األقالقي والثقافي

 :التعليم الرقمي في التعليم العالي إسهامات -2

تأتي التعليم العالي ليجسد نقلة نوعية في معرفة المتعلم في جوانبها وتلبية لحاجياته 

ة الهرم التعليمي لكل المجتمعات ، فهو تسعى من التعليم العالي تجسد قالعصرتة ، وال

لتزوتده بكافة الخبرات والمكتسبات الارورتة لحياة أفال وتكوتن مهني مستقبال ، ومن 

التقلين وتقدتم بع  الخبرات للمتعلمين أو  و باإللقاءأجل الوصول لهذه الرسالة ال تتأتى ذلب 

، وتقدتم التعليم  التعليمةقنية والعمل على توظيفها لتطوتر العملية استخدال التكنولوجيا كت

وأن معاتير التقدم لألمم تقاس بمستوم مواردها الب رتة  قصوصا  بلكل طال األنسب

ولعل أساليب التعليم الرقمي ومالها من دور (2019،09توفيي برغوتي ، لوتزة مسعودي ،)

 .م وقاصة  من مجاالت التعليم العاليفي عملية التعلم تعمل على تغيير التعلي

مررن الرزمن علررى انت رار مفراهيم التعلرريم الرقمري والتعلرريم وعلرى الررغم مررن مررور عقردتن 

سرررواء أحببنرررا أم ال ، فرررالتعليم  1000االلكترونررري فررري العرررالم نقرررول علرررى لسررران كرستنسرررين 

هدد التقنيرات السرائدة االلكتروني هو عبارة عن تقنية معطلة في مةسسات التعليم العالي ألنها ت

وتارريف معلقررا علررى ذلررب نحررن ال نغررالي فرري تصرروتر المزاتررا العدترردة للتعلرريم االلكترونرري ...

وقدرترره علررى تسررهيل مفهرروم تعليمرري أكثررر تطررورا ومالئمررة  وفرري حرراالت عدترردة أقررل تكلفررة 

 (.2009،122ر، تيري أندرسون ،.غارسون )

  : العالي في التعليمايجابيات وسلبيات التعليم الرقمي  -2

لقرررد جلبررر  االنترنررر   والتعلررريم االلكترونررري العدترررد مرررن الفوائرررد والتررري شرررجع  علرررى تبنيهرررا 

 :واستخدامها في العدتد من المةسسات التعليمية والجامعات 

  كافة المعامالت الارورتة الخاصة بالتعليم  وإجراءسرعة نقل البيانات. 

 ب تنوع الوسائل التعليمية بأدت الى تحسين في قدمة التعليم وتنوعها بس 

  عملية التعليم االلكتروني تتم فرورا وفري أي مكران وباسرتخدام أكثرر مرن وسريلة عبرر ن رام

التعليم االلكتروني وباسرتخدام مختلرف أنرواع االتصراالت مثرل البرترد االلكترونري أو عبرر 

أو  الموقع أو عبر الدردشرة المباشررة مرع األسرتاذ الم ررا مرن قرالل االنترنر صفحات 

 .عبر المةتمرات الفيدتو أو مةتمرات الصوت
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 الثورة الهائلة الرقمية أدت إلرى إمكانيرة اتصرال كرل أجهرزة االتصراالت :  التوافق الرقمي

 .بعاها مع بع  

 ان أن مة التعليم االلكترونية سهل  وساعدت ون ط  العمرل الجمراعي :  العمل الجماعي

أو البرترد االلكترونري والرذي لرى األنترنر  بين الطرال  وأبسرل مثرال م راركة البيانرات ع

سهل في و ع حلول سررتعة لتبرادل المعلومرات واتخراذ القررارات لحرل مختلرف المسرائل 

مكن  أن مة التعليم االلكترونري ذوي االحتياجرات وتبادل الخبرات والمهارات بين الطلبة 

تسرتطيعون ان الخاصة من حصولهم على مختلف الدراجات العلميرة وبردون معانراة حيرث 

قاررر مصررباح .)تقومرروا بكررل األن ررطة التعليميررة برردون الحاجررة الررى مغررادرة منرراعلهم 

 .(20-22، 2002الطيطي،

 : في التعليم العالي معوقات التعليم الرقمي

 .جهزة ذات الفعالية العالية الحاجة الى اعتماد بنية أساسية من حيث توفر األ -1

فرري مجررال ادارة أن مررة التعلرريم الرقمرري  الحاجررة الررى  رررورة اعتمرراد علررى مختصرريين -2

 (414لونيس علي،).وااللكتروني 

 ...(االشتراك ،تصميم البرامج)ارتفاع التكلفة الخاصة بهذا النوع من التعلم  -3

 ررعف بعرر  المتعلمررين والمعلمررين السررتخدام الجيررد النرراجل والسررهل لمختلررف االجهررزة  -4

 .العلمية المعتمدة في عملية التعليم الرقمي 

سرالم ، أحمرد .)مستوم االستجابة واالقدام لهذا النوع من التعلم لدم المعلمين والمتعلمين  تدني -1

2004،321) 

 : لجانب الميداني للدراسة ا

 .تمثالت األستاذ الجامعي حول مفهوم التعليم الرقمي: يوضح : 01 لجدول رقما

 النسبة المئوتة التكرار االحتماالت 

 42.22 30 التعليم عن بعد

 22.20 20 االنترنتالكمبيوتر و تخدام اس

 14.22 10 التعليم بدون أستاذ

 14.22 10 الدروس عبر البريد اللكتروني إرسال

 100 00 المجموع 

جاءت نتائج األسراتذة حرول تمرثالتهم لمفهروم التعلريم الرقمري مرن قرالل اجرابتهم الح نرا أن    

رون أن التعليم الرقمي هو التعلريم عرن ت %42.22المفهوم ليس غرتب ومتناول وكان  نسبة 

، ولقررد تررم تعرتررف التعلرريم عررن بعررد حسررب اصرردارات الجمعيررة األمرتكيررة للتعلرريم عررن بعررد بعررد 

(USDLA) ، علررى أنهررا تقرردتم التعلرريم أو الترردرتب مررن قررالل الوسررائل التعليميررة االلكترونيررة

مرراهر )رامج الحاسررو  وت ررمل األقمررار الصررناعية والفيرردتو واألشرررطة الصرروتية المسررجلة وبرر

وهو التعليم الرذي  %14.22وهناك من ترم أنه التعليم بدون أستاذ (2004،19حسن رباح ، 
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ال تعتمد على حاور األستاذ والطالرب معرا  داقرل حجررة الردرس مرع وجرود التفاعليرة بينهمرا 

ة المدرسرية بحيث تلغي المكان وليس الزمان وبالتالي تجاوع عملية التعليم التقليدتة داقرل البيئر

وهذا ماجاء كذلب في دراسة الباحثة راجية بن علي حول التعليم االلكتروني من وجهرة ن رر . 

 .أساتذة الجامعة 

ترون أنه التعليم باستخدام الكمبيوتر فري اتصرال المعلومرات عرن بعرد   %25.12أما 

يم الرقمرري فرري توصرريل المعلومررة بسرررعة وبالتررالي التعلرر االنترنرر والتعلرريم الررذي تعتمررد علررى 

االنترنر  ، التكنولوجيرة المتقدمرة كرالكمبيوتر بالنسبة لألساتذة  هو استخدام الوسرائل والتقنيرات

وسهولة الوصول الى مصادر المعرفة العالمية وتمكن للطالرب بسرهولة  في التعليم أو التدرتس

روس قواعد البيانرات علرى االنترنر  ، والتواصرل مرع الخبرراء فري موا ريع الرد إلىالوصول 

، هناك ميزة أقرم تكلم عنها األساتذة للتعلريم عبرر االنترنر  وهري بأنره تجعرل التي تتعلمونها 

التعليم العالي ، وكذا االسرتفادة  إلىم اركة الطلبة الذتن تسكنون في أماكن بعيدة في الوصول 

حيررث  الطلبررة مررن التكنولوجيررا الجدترردة واالتصررال باالنترنرر  فرري تقرردتم المررواد التعليميررة لهررم

 ( 2012،22قير سليمان شواهين .). وإثارةتجدونه الطلبة أكثر متعة 

أجررابوا بررأن التعلرريم الرقمرري هررو التعلرريم الررذي تسررتخدم الوسررائل فرري % 14.25أمررا 

العملية التعليمية سواء كان  برمجيات أو اتصال بالبرتد االلكتروني بحث تعتمد على السررعة 

 اإلشررااا تسرتعملون البرترد االلكترونري فري عمليرة كمر في تلقي المعلومة من طررا الطالرب

 وهرذا مرافري مرحلرة الليسرانس أو الماسرتر أو الردكتوراه ،  سرواءعلى مرذكرات نهاترة التخررج 

فرري  األسرراتذةالزاحرري فرري تأكيررد الفر ررية حيررث تعتمررد   أكدترره الدراسررة الترري قامرر  بهررا حليمررة

حليمررة، التعلرريم االلكترونرري بالجامعررة الزاحرري )تواصررلهم مررع الطلبررة علررى البرتررد االلكترونرري 

 إرسرالومواقع التواصل االجتمراعي مرن قرالل ( الجزائرتة معوقات التجسيد وعوائي التطبيي

وركرررزوا قاصرررة علرررى الطلبرررة الرررذتن تكونرررون مرررن ذوي المعلومرررات والكترررب االلكترونيرررة   

عنراء التنقرل أو  دون وا المعلومرة فري منراعلهمي تساعدهم علرى أن تتلقرهاالحتياجات الخاصة ف

 .السفر 

 . استخدام األستاذ الجامعي للتعليم الرقمي: 02الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 51.21 00 نعم

 14.25 10 ال

 100 20 المجموع

مرن  األسراتذة الجرامعيين المبحروثين  %51.21نالحم من قالل نترائج الجردول أن نسربة      

ترون فيه كوسريلة جدتردة فري التعلريم فيهرا  ألنهمي العملية التعليمية تستخدمون التعليم الرقمي ف

، لمرا لهرا مرن دور فري ربل للوق  ومواكبة التطورات التكنولوجية  الحاصلة في مجال التعليم 

تغييرا  كبيرا في دور األستاذ وعالقته بالطلبة وهو دور الموجه ومتابع ومرن م لتبرادل  إحداث
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هررو غيررر مفهرروم بالنسرربة للطلبررة وحررل  عمليررة التعليميررة ،تفسررر مرراالمعلومررات بررين أطررراا ال

 .الم كالت التي قد تتعر ون لها في تعلمهم 

وعرردم ترروفر  إ ررافيال تسررتخدم التعلرريم الرقمرري ألنهررم ترررون أنرره تتطلررب جهررد %14.25أمررا 

الوسررائل الارررورتة السررتخدامه وعرردم ترردفي سرررعة االنترنرر  فرري الجامعررة تسررمل لهررم بسررير 

المادة  العلمية المقدمة في التخصرص ومحتروم المنهراج المقردم  طبيعيةة ، كما ترون أن العملي

وهررذا مررا توصررل  اليرره  . اإلجبرراريللطلبررة كررالمواد التقنيررة والرتا ررية تتطلررب مررنهم الحاررور 

فرري مرردم تقبررل األسراتذة لفكرررة دمررج التعلرريم االلكترونرري ، فهررم تمتلكررون  وفتتاط يهيتتريدراسرة 

 .المعلومات بدرجة متوسطة تجعل منهم متخوفون من استخدامهمهارات استخدام 

 يوضح تقبل األستاذ لتغيير الوساال التقليدية الى التكنولوجية:  02الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 92.51 01 نعم

 2.14 01 ال

 100 20 المجموع

تغييرر الوسرائل التقليدترة  مرن االسراتذة تتقبلرون %92.51تتال لنا من قرالل الجردول أن     

بالوسرررائل والتقنيرررات التكنولوجيرررة الحدتثرررة فررري العمليرررة التعليميرررة وهرررذا مرررا تفسرررر برررالتغيرات 

والتطورات الحاصلة في مجال التعليم مما تحتم علريهم تغييرر الوسرائل األكثرر حداثرة ومواكبرة 

 .للتطورات 

فري التفاعرل  األنجرعا ترون بعردم تغيرر الوسرائل التقليدترة وتقررون أنهر%02.14أما 

بين الطلبة واألستاذ في اكتسا  المعرفة وهذا راجع لعردم تروفر الوسرائل التكنولوجيرة بطرتقرة 

 .منت مة هذا حسب رأي األساتذة 

 أهمية التعليم الرقميتمثالت األستاذ الجامعي حول  يوضح :  04الجدول رقم 

 النسبة  التكرار االحتماالت 

 42.51 20 طورات لتكنولوجية مواكبة الت

 4.25 02 ربح المعلومات في وقتها 

 10 02 أكثر مرونة 

 42.51 20 الطلبة  تحسين مستوى فاعلية 

 100 20 المجموع 

حرول أهميرة التعلريم الرقمري جراءت  همتتمرثالاألسراتذة  والتري تو رل  إجابرات لمن قرال                    

مسرتوم فاعليرة الطلبرة وهرذا حسرب  التطورات وتحسينترون أن  من مواكبة  %42.51نسبة 

إجاباتهم أن التعليم الرقمي له دور المحفز على توليد المعرفة واإلبداع فهرو تحرث األسراتذة علرى 

استخدام الوسائل التقنية الحدتثة وبالتالي مواكبرة كرل التطرورات التكنولوجيرة واكتسرا  المعرفرة 

ور الم رجع علرى التفاعرل فري العمليرة التعليميرة عرن طرتري وكذلب التعليم الرقمري لره د.الحدتثة 
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ت ررجيع طرررح األسررئلة واالتصررال بغيرررهم مررن الطلبررة واألسرراتذة فرري مختلررف الرردول عررن طرترري 

،  face-book ،الفاتس بروكskypeكالسكاتب  (البرتد االلكتروني أو تقنيات تكنولوجية أقرم 

لرره أهميررة مررن حيررث أن األسررتاذ تسررتغل  فأجابرر  بررأن التعلرريم الرقمرري%4.25و%10أمررا نسرربة 

 .المعلومات في وقتها وأنه أكثر مرونة قاصة في تقدتم المادة المعرفية 

 يوضح العراقيل التي تواجه األستاذ في تطبيق التعليم الرقمي: 00لجدول رقم ا

 النسبة التكرار االحتماالت

 21.42 11 لتكنولوجيا ا نقص الخبرة في تطبيق

 21.21 21 انات والوساالقلة اإلمك

 42.51 20 قلة الدوات التكوينية

 100 20 المجموع

التي تتلقاها األسرتاذ ترون أن قلة الدورات التكوتنية  %42.51نالحم من قالل الجدول      

في الجامعة حول استخدام الوسائل التكنولوجية وكذا عدم وعي وعدم االهتمام بعر  األسراتذة 

 .ولوجيا في العملية التعليمية ألهمية ودور التكن

والوسرائل وهرذا تتعلري بارعف البنيرة  اإلمكاناتترون أن قلة  %21.21أما بالنسبة 

التحتيررة كعررائي تررةثر سررلبيا علررى تطبيرري التعلرريم الرقمرري مررن طرررا األسررتاذ تمثررل ذلررب فرري 

هة أقررم من ج والحواسيب ، االنترن  ، وسائل وتقنيات االتصال ، انقطاع التيار الكهربائي 

ماتعيي الطالرب النتهراج (شبكة االنترن  االقتناء واالشتراك في)غالء أسعارها بالنسبة للطلبة 

 .التعليم الرقمي وااللكتروني 

وهرو كرذلب مرن  %21.42ونقص الخبرة في تطبيي التكنولوجيا والتحكم فيها بنسبة 

 .مي االلكتروني بين العوائي المهمة التي تعيي األستاذ الى استخدام التعليم الرق

رغرررم أن وعارة التعلررريم العرررالي والبحرررث العلمررري  سرررع  الرررى تجهيرررز الجامعرررات الجزائرترررة 

وكرررذلب  تكررروتن ،بالمعررردات الالعمرررة لتطبيررري التكررروتن عرررن بعرررد  وتموتنهرررا بميزانيرررة معتبرة

 .اقتصاصيين ومكونين في مجال التعليم عن بعد 

 :النتيجة العامة

مثالت  األساتذة نحو التعلريم الرقمري االلكترونري تعتبرر لقد ك ف  هذه  الدراسة  أن ت

عامال حاسما ومكونا أساسيا لنجاح العملية التعليمية  فري الجامعرة الجزائرترة ، وال تمكرن ألي 

ووجرردنا مررن قررالل نتررائج الدراسررة أن األسرراتذة ، حررال مررن األحرروال تجاهلرره أو التغا رري عنرره 

نرري كطرتقررة فرري الترردرتس تسررتخدم فيهررا التقنيررات ترردركون  مفهرروم التعلرريم الرقمرري االلكترو

،كمررا ترررون أن األسررتاذ عليرره دائمررا مواكبررة التطررورات  ةالتكنولوجيررة ولهررا دور وأهميررة كبيررر

التكنولوجيررة السررائدة ، تبقررى أن هنرراك مجموعررة مررن العراقيررل الترري تعيرري فرري بعرر  األحيرران 

ا راجع لاعف البنية التحتية  وقنراعتهم وهذ األستاذ عند تطبيقه للتعليم بالوسائل التكنولوجية ،

 .، ونقص الدورات التدرتبية بعدم االستغناء نهائيا عن التعليم التقليدي في بع  التخصصات
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 :التوصيات 

، تروفير الحواسريب وشربكة توفير بنية تحتية وت مل هرذه البنييرة شربكة الرربل االلكترونري  -1

 ....االنترن  

 سرتع اللامان قدرة االتصال والتفاعل  لبلألنترن   وذتوفير شبكة عالية  -2

دورات تكوتنيرة ومهنيرة لألسراتذة والطلبرة حرول اسرتخدام التعلريم الرقمري والوسرائل  إعداد -2

 التكنولوجية 

ن ر الوعي واالرادة الحقيقية بأهمية التعلريم الرقمري لمرا لره مرن دور فري العمليرة التعليمرة  -4

 .بالنسبة لالستاذ في الجامعة أو الطالب

في بيئرة متماعجرة مرع التقليردي بحيرث ال نسرتغني عرن التقليردي برل  رقمي بيي التعليم التط -1

 .تكونا مكمالن لبعاهما 

ت جيع العمل الجامعي حول التعليم االلكتروني وقاصة الخرتجين برالتركيز فري م رارتع  -0

 .تخرجهم على هذا المو وع

 

 قاامة المراجع 

، مجلة العلروم اإلنسرانية "وجهة ن ر أساتذة الجامعة التعليم االلكتروني من "راجية بن علي ، 

 .واالجتماعية ، عدد قاك ، جامعة ورقلة الجزائر 

 .2002 ، دار المعرفة الجامعية ،  قاموس علم االجتماع،دمحم عاطف غيث ،

 .2003 ، دار المعرفة الجامعية ، مصر  تاريخ الفكر االجتماعيدمحم أحمد بيومي ،

  .1002، دار الفكر اللبنانية ، الم طلحات االجتماعية معجمقليل أحمد قليل،

، ورقررة عمررل "التعلرريم االلكترونرري ترررا أم  رررورة ": 2002اهيم بررن عبررد م المحيسررنإبررر 

 .10-19مقدمة الى ندوة مدرسة المستقبل ، جامعة الملب سعود ، المنعقد في الفترة 

التعلررريم االلكترونررري فررري كليرررة "(: 2002)دمحم صرررالل العوترررد ، أحمرررد برررن عبرررد م الحامرررد ، 

،دراسررة حالررة ، ورقررة عمررل مقدمررة لنرردوة التعلرريم "االتصرراالت والمعلومررات بالرترراه 

 1424صفر  21-10االلكتروني،  قالل الفترة 

المفهتوم ، القاتايا : التعلم االلكتروني " رؤتة جدتدة في التعليم،2002حسن حسين عتتون ، 

 .ة العربية السعودتة ، الرتاه الدار الصوتية للتربية ، المملك ، التطبيق ، التقييم

،دار  وإداريالتعلتيم االلكترونتي متن منظتور تجتاري وفنتي ،2002،قار مصباح الطيطري 

 .الحامد للن ر والتوعتع ، األردن 

تصررردر عرررن وحررردة التعلررريم  "مسرررتوتات التعلررريم العرررالي مجلرررة الكترونيرررة"، الغرترررب عاهرررر 

 2010صورة ، مصر ، العدد الخامس ، مارس االلكتروني بجامعة المن

، دار 01، ط قاايا معاصترة فتي التعلتيم العتالي ،2002،ه ام تعقو  ، مرتزق حنين الفقيه،

 .الراتة للن ر والتوعتع ، عمان ، األردن 
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اهرة، الدار المصرتة ، الق التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، 2002،الهادي دمحم 

 09ك ، 1، ط اللبنانية 

 .1، ط  ، القاهرة ، عالم الكتب التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، 2009،قندتل  أحمد 

 . 1، عمان ، دار الثقافة ، ط الحاسو  ويرق التدريس والتقويم، 2000 ،غسان قطيل

 "التعليم االلكتروني في التعلريم العرالي تطبيقاتره وتحدتاتره"، توفيي برغوتي ، لوتزة مسعودي 

لرروطني لمركررز جيررل البحررث العلمرري حررول تقنيررات التعلرريم الحدتثررة المررن م ا ، الملتقررى ا

 .2019دتسمبر  20بالمكتبة الوطنية الجزائرتة ،

التعليم االلكتروني في القرن الحادي والع ررتن ، اطرار عمرل  ، تيري أندرسون ،،د غارسون 

 2009للبحث والتطبيي ، الرتاه ، العبيكان ، 

عالل ، دور التعلريم الرقمري فري تحسرين األداء لردم المعلرم والمرتعلم ، ، تاسمينة اشلونيس علي

، الحاسرو  /واالجتماعيرة ، عردد قراك  اإلنسرانيةمجلرة العلروم ( البيئة المهنيرة نموذجرا)

  .الجزائر–وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي جامعة ورقلة 

 ، مكتبة الرشد ،القاهرة كتروني تكنولوجيا التعليم والتعليم االل 2004أحمد سالم  دمحم ،

دار المنرراهج للن ررر  ، E-LEARNIIGالتعلتتيم االلكترونتتي  ،2012مرراهر حسررن ربرراح ،

 .والتوعتع

، ( وتربويتا... تقنيتا)وحوستبة المنتاهج...التعلتيم االلكترونتي ، 2012،قير سرليمان شرواهين 

 .،عالم الكتب الحدتث ، األردن 01ط

ونري بالجامعرة الجزائرترة معوقرات التجسريد وعوائري التطبيري ، التعلريم االلكتر:الزاحي حليمة 

 .2012-2011ماجستير في علم االجتماع ، جامعة منتوري قسنطينة 

وفاء الطهيري ، واقع امتالك األستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومرات وتقبلره 

 .2010،2011لفكرة الدمج االلكتروني ، ماجستير جامعة باتنة ، الجزائر 


