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امللّخص
تفاعلــت إيــران کســائر بلــدان العــامل مــع جائحــة Covid-19 ســنة 2020 وتأثــرت بفــروس کورونــا، 
ــم  ــة التأقل ــات التعليمي ــز واملؤسس ــت املراک ــث حاول ــة بحي ــدي للجامع ــي التقلي ــام التدري ــر النظ ــك تأث کذل
مــع التعليــم االفــرتايض ووفقــًا هلــذا شــارك األســاتذة والطــاب يف النظــام التعليمــي اإللکــرتوين باســتخدام 
اإلنرتنــت إلقامــة احلصــة االفرتاضيــة، کــا اســتخدمت جامعــة اخلوارزمــي نظــام LMS للتعليــم اإللکــرتوين، 
ــك يف  ــو وذل ــادة النح ــوري مل ــس احلض ــرتوين  والتدري ــس اإللک ــن التدري ــة ب ــال إىل املوازن ــرق املق ــه تط وعلي
ــة وآداهبــا بجامعــة اخلوارزمــي،  ــًا يف قســم اللغــة العربي ــار 40 طالب ضــوء آراء الطــاب. ووفقــًا هلــذا تــم إختي
وتــّم اســتقطاب البيانــات عــن طريــق املقابلــة واالســتبيان وتقويمهــا عــن طريــق تطبيــق ATLAS TI حيــث 
ــدرايس األول 2019-2018 ومــادة النحــو )3( يف الفصــل  ــة يف الفصــل ال ــت مــادة النحــو )2( حضوري کان
ــي  ــة اخلوارزم ــاب يف جامع ــًا آلراء الط ــال وفق ــل املق ــا. وتوص ــنة إلکرتوني ــس الس ــن نف ــاين م ــدرايس الث ال
إىل أّن النظــام اإللکــرتوين ينتهــي بانخفــاض الکفــاءة التدريســية وعــدم مســامهة الطــاب وتفاعلهــم مــع 
األســاتذة، باإلضافــًة إىل فقــر البنيــة التحتيــة لإلنرتنــت، کــا اعتــر الطــاب ديمومــة تواجــد املحتــوى الــدرايس 
واالقتصــاد يف الوقــت مــن مزايــا التعليــم اإللکــرتوين، باإلضافــة إىل أّنــم يعتقــدون أّن دور األســتاذ يف 
احلصــص اإللکرتونيــة عبــارة عــن تنفيــذ املناهــج الدراســية املتســقة مــع التعليــم االفــرتايض والکفــاءة يف نقــل 
املــادة واملحتــوى الــدرايس، وکان دور الطالــب هــو احلضــور يف احلصــة اإللکرتونيــة والتمتــع بخطــة دراســية 

ــة دراســًة ومناقشــًة. ــة يف احلصــص االفرتاضي منتظمــة واملســامهة الفعال
الکلامت الدليلية: جائحة کورونا، التعليم اإللکرتوين، التعليم احلضوري، مادة النحو.
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التمهيد

املعلومــات  تقنيــة  ظهــور  ضــوء  علــی  وذلــك  املعلومــايت  املجتمــع  حيــز  العــامل  دخــل 
واالتصــاالت وتطورهــا يف العــامل حيــث تفاعلــت احليــاة مــع االتصــاالت والتقنيــة، وقــد قّلــل 
ظهــور احلاســوب وشــبكة اإلنرتنــت حواجــز التواصــل اإلنســاين وقرّبــت البــرش مــن بعضهــم 
ــتطاع أن  ــت واس ــور اإلنرتن ــرًا لظه ــة نظ ــورة تعليمي ــرتوين ث ــم اإللك ــار التعلي ــض، وأث البع
 ،Covid-19 يقــرب بــن املــدرس واملتعلــم بحيــث تفاعلــت إيــران ســنة 2020 مــع جائحــة
ــة  ــی مواصل ــران ال ــة يف إي ــز التعليمي ــعت املراك ــامل وس ــائر دول الع ــريوس كس ــرت بالف وتأث
ــم  ــی التعلي ــات إل ــف اجلامع ــأت خمتل ــرتايض وجل ــم االف ــج التعلي ــق منه ــن طري ــة ع الدراس
ــم  ــام LMS للتعلي ــي نظ ــة اخلوارزم ــت جامع ــذا وظف ــًا هل ــة ووفق ــرق متنوع ــرتايض بط االف
اإللكــرتوين ومتكــن األســاتذة مــن التدريــس يف مواقيــت حمــددة للطلبــة الذيــن شــاركوا 
بنشــاط يف هــذا املجــال وبمســاعدة شــبكة اإلنرتنــت وباســتخدام كلمــة املــرور اخلاصــة لــكل 
فــرد كان نظــام LMS حيظــی بالتعليــم الســمعي واملرئــي ويوفرمهــا مــا دام الطالــب يســتطيع 
ــل  ــًا ويف املقاب ــا صوتي ــام أو يطرحه ــا يف النظ ــق كتابته ــن طري ــئلة ع ــتاذ األس ــأل األس أن يس
حيظــی باإلجابــة إضافــًة إىل أن النظــام يوفــر إمكانيــة االمتحــان وإرســال الواجبــات والتامريــن 

ــية. الدراس

هــذا وشــارك الطــالب قبــل جائحــة كورونــا يف مــادة النحــو مــن الفصــل الــدرايس األول 
لســنة 2019-2018م. حضوريــًا ومــن الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس نفســه 
ــة مــع الطــالب يف  ــة االفرتاضي ــج باســتخدام املقابل ــا وهلــذا حصــل املقــال عــى نتائ إلكرتوني

ــة. ــات واألجوب ضــوء معاجلــة البيان

االفــرتايض  التعليــم  وســلبيات  مزايــا  تبيــن  إىل:  املقــال  هيــدف  الصــدد  هــذا  ويف 
)اإللكــرتوين( ملــادة النحــو، وحتديــد تعقيــدات التعليــم ملــادة النحــو وذلــك عــى النحــو 
االفــرتايض، والوقــوف عــى دور األســتاذ والطالــب يف احلصــص االفرتاضيــة، وتقديــم 
حلــول لتحســن احلصــة االفرتاضيــة ملــادة النحــو. وأّمــا األســئلة التــي حيــاول املقــال اإلجابــة 

ــي: ــا فه عنه

1- ما هي مزايا وسلبيات تعليم مادة النحو االفرتايض من وجهة نظر الطالب؟

2- مــا هــو دور األســتاذ والطالــب يف التعليــم االفــرتايض ملــادة النحــو مــن وجهــة نظــر 
الطــالب؟
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3- ما الفرق بن التعليم اإللكرتوين واحلضوري؟

الدراسات السابقة

متــت دراســات خمتلفــة يف جمــال التعليــم االفــرتايض بحيــث تنــاول الباحثــون أســباب نجاحــه 
أو عدمــه إال أن كاتبــي املقالــة مل يعثــروا عــى دراســة تعالــج التعليــم االفــرتايض واحلضــوري 
ــادة  ــوء م ــي ويف ض ــة اخلوارزم ــالب جامع ــی ط ــت عل ــي اجري ــة الت ــة احلالي ــاهبة للدراس مش

النحــو. أمــا أهــم الدراســات التــي تطرقــت إىل التعليــم االفــرتايض فهــي:

ــة اســتخدام إســرتاتيجية  ــاول فيهــا مريقــادری )2021م( حتــت عنــوان »فاعلي دراســة تن
الصــف املقلــوب خــالل التعليــم عــن بعــد يف حتســن تعّلــم اللغــة العربيــة لــدی طلبــة 
املــدارس اإليرانيــة. دراســات يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا« إّن جائحــة كوفيــد 19 قــد 
ــن يف  ــل الدارس ــد؛ لتجع ــن بع ــم ع ــب التعلي ــرتاتيجية تتناس ــف إس ــري يف توظي ــارت التفك أث
بيئــة تعليميــة حقيقيــة أكثــر متعــة وتعيــد الثقــة بنفســهم وتزيــد مــن التفاعــل اإلجیــايب بينهــم 
واملــدّرس. إّن إســرتاتيجية الصــف املقلــوب مــن إحــدی هــذه اإلســرتاتيجيات حيــث يمكــن 
توظيفهــا خــالل التعليــم عــن بعــد ملــا هلــا أثــر بالــغ األمهيــة يف تنميــة التفكــري الناقــد اإلبداعــي 
ــدف  ــألة هت ــذه املس ــن ه ــًا م ــدرايس. انطالق ــتواهم ال ــم ومس ــر أدائه ــن وتطوي ــدی الدارس ل
الدراســة احلاليــة إلــی معرفــة فاعليــة توظيــف إســرتاتيجية الصــف املقلــوب خــالل التعليــم 
عــن بعــد يف حتســن تعّلــم مــادة اللغــة العربيــة لــدی طالبــات الصــف العــارش لفــرع اآلداب 
والعلــوم اإلنســانية بمدرســة الزهــراء )ســالم اهلل عليهــا( يف مدينــة »ســعادت شــهر« الواقعــة 
ــة  ــع الدراس ــّون جمتم ــي وتك ــبه التجريب ــج ش ــة املنه ــتخدمت الدراس ــارس. اس ــة ف يف حمافظ
ــة  ــدارس املرحل ــانية يف م ــوم اإلنس ــرع اآلداب والعل ــارش لف ــف الع ــات الص ــع طالب ــن مجي م
الثانويــة اإليرانيــة؛ أمــا عّينــة الدراســة فبلــغ عددهــا 22 طالبــة حيــث تــّم توزيعهــا عشــوائيًا 
علــی جمموعتــن متســاويتن حيــث تعّلمــت إحداهــا مــاّدة اللغــة العربيــة وفقــًا إلســرتاتيجية 
الصــف املقلــوب بوصفهــا جمموعــة جتريبيــة واألخــری تعّلمــت املقــّرر علــی ضوء إســرتاتيجية 
التدريــس التقليديــة املألوفــة خــالل 12 حّصــة دراســية. ومــا توصّلــت إليــه هــذه الدراســة يف 
ضــوء حتليــل البيانــات عــرب اســتخدام اختبــار حتليــل التغايــر هــو أّن ثمــة فروقــًا ذات داللــة 
إحصائيــة بــن متوّســط درجــات الطالبــات يف القيــاس البعــدي لصالــح املجموعــة التجريبيــة؛ 
ومــن ثــّم أثبتــت فاعليــة إســرتاتيجية الصــف املقلــوب يف حتســن تعّلــم مــاّدة اللغــة العربيــة.
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تنــاول مؤمنــی راد )1399هـــ.ش( يف دراســة حتــت عنــوان "دراســة العالقــة بــن التعلــم 
املنظــم ذاتيــًا ورضــا طــالب اللغــة العربيــة عــن التعلــم اإللكــرتوين" أجريــت هــذه الدراســة 
بالطريقــة املرتابطــة ملعرفــة مــدی العالقــة بــن إســرتاتيجيات التعلــم الذاتيــة التنظيــم والرضــا 
عــن التعلــم اإللكــرتوين، باإلضافــة إلــی توقــع مــدی الرضــا عــن إســرتاتيجيات التعلــم الذاتية 
التنظيــم. يضــم املجتمــع اإلحصائــي للدراســة 117 طالبــًا جامعيــا مــن طــالب اللغــة العربيــة 
يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 99-98هـــ.ش، وتــم اختيــار 86 منهــم طبــق 
جــدول مورغــان وباســتخدام طريقــة أخــذ العينــات املقيــدة. و ذللــک لقيــاس مــدی الرضــا 
عــن التعلــم اإللكــرتوين، وقــد تــم اســتخدام اســتبانة مــن إعــداد الباحثــن ومتكونــة مــن 36 
ســؤاالً طبــق مقيــاس ليــكارت، و تأكــد اخلــرباء مــن صدقــه و موثوقيتــه بواســطة معامــل ألفــا 
كرونبــاخ بنســبة 74% حيــث تــم اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم الذاتيــة التنظيــم الســتبيان 
ــة  ــرتاتيجيات املعرفي ــة لإلس ــات الثالث ــع املكون ــج أن مجي ــرت النتائ ــه، وأظه ــارد وزمالئ بوف
ــن  ــا ع ــة بالرض ــة وهام ــة إجیابي ــا عالق ــًا، هل ــم ذاتي ــم املنظ ــة للتعل ــة والدافعي ــا وراء املعرفي وم
التعلــم اإللكــرتوين. ويمكــن أيضــا التنبــؤ بالرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين مــن خــالل هــذه 
اإلســرتاتيجيات .لذلــك، اســتنتجت الدراســة أنــه إذا تــم تطويــر إســرتاتيجيات التعلــم الــذايت 

للمتعلمــن، ســيؤدي ذلــك إلــی رفــع مســتوی رضاهــم عــن التعلــم اإللكــرتوين أيضــًا.

دراســة تنــاول فيهــا صالــح )1397هـــ.ش( حتــت عنــوان »يف أســباب إعــراض أســاتذة 
ــة  ــالب واهليئ ــتعداد الط ــبة اس ــرتوين« نس ــم اإللك ــاركة يف دورات التعلي ــن املش ــات ع اجلامع
ــتاذا  ــًا و50 أس ــة 83 طالب ــت الدراس ــث تناول ــرتايض حي ــم االف ــق التعلي ــية يف تطبي التدريس
جامعيــا وتوصلــت إىل أن رغبــة الطــالب للتعليــم االفــرتايض متوســطة وإجیابيــة للوهلــة 
ــاه  ــلبية جت ــة س ــم رؤي ــاتذة فله ــا األس ــرتايض وأّم ــج االف ــتعدادهم للمنه ــل اس ــی و قب األول

ــرتايض. ــم االف التعلي

كــام تطــرق أكــربي بورنــك )1391ه.ش( يف رســالة حتــت عنــوان Tنوعيــة التدريــس 
االفــرتايض قائــم عــى أســاس اجتاهــات التخطيــط املنهجــي ملنظومــة التعليــم العــايل بإيــران، 
وتقديــم نمــوذج للتدريــس االفــرتايض املنشــود« إىل مســتوى التعليــم االفــرتايض لألســاتذة 
ــم االفــرتايض  ــة مســتوى التعلي ــّوم الطــالب املشــاركون يف احلصــص االفرتاضي ــث مل يق بحي
ــرض  ــام ع ــة ك ــة التعليمي ــاس اخلط ــی اس ــتوی وعل ــالف املس ــع اخت ــب م ــاتذة بالتناس لألس

ــج. ــدرس واملنه ــم وامل ــّم املتعل ــًا يض ــًا افرتاضي ــًا تعليمي ــث منهج الباح

ــة الــكادر  وتنــاول عبداللهــي )1389ه.ش( يف دراســة حتــت عنــوان »دراســة مــدى رغب
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التدريــي وطــالب مرحلــة املاجســتري بجامعــة العلــم والثقافــة يف تطبيــق التعليــم االفــرتايض 
األســاتذة جلامعــة أصفهــان حيــث  ملشــاركة  املانعــة  احلواجــز  الكشــف عــن  باجلامعــة« 
اســتقطبت آراء 50 أســتاذا بحيــث توصلــت إىل أّن احلواجــز البنيويــة حتتــل نســبة كبــرية 
ــص  ــاتذة يف احلص ــاركة األس ــز يف مش ــن احلواج ــرية م ــبة صغ ــم نس ــة تض ــز الفردي واحلواج

التعليميــة اإللكرتونيــة.

ــام  ــًا، بين ــوري مع ــرتايض واحلض ــم االف ــج التعلي ــابقة مل تعال ــات الس ــان الدراس ــذا ف وهب
ــث  ــن حي ــددة م ــة حم ــوء عين ــوري يف ض ــرتايض واحلض ــج االف ــذا إىل املنه ــال ه ــرق املق يتط

اإلحصــاء واملــادة.

مراجعة األدب النظري

التعليم االفرتايض )اإللكرتوين(

 )Levy, 2006( ــت ــق اإلنرتن ــن طري ــم ع ــكال التعلي ــى أش ــرتايض ع ــم االف ــق التعلي يطل
 )Neto, ــرتايض ــم اف ــو تعلي ــة ه ــمعية اإللكرتوني ــة والس ــرق املرئي ــم بالط ــث إّن التعلي بحي
)2006 وهلــذا فــإّن هــذا النــوع مــن التعليــم يقــوم عــى التطبيقــات املرئيــة والســمعية 
 (Khan, ويســتخدم شــبكة املعلومــات واإلنرتنــت لتوفــري أرضيــات للتعلــم ولنمــّوه ومحايتــه
ــام  ــر نظ ــی تطوي ــع عل ــث املجتم ــات وحي ــة املعلوم ــاج تقني ــرتايض نت ــم االف )1997 فالتعلي
التعليــم ويمكنــه أن يتحــول مــن املناهــج التقليديــة إىل االجتاهات احلديثــة، يف جمــال املعلوماتية 

)حســيني لــردكاين وآخــرون، 1387: 48(.

التعلم اإللكرتوين

يقــدم كارلينــر التعلــم اإللكــرتوين بوصفــه منهجــا لتقديــم املــادة الدراســية عــن طريــق 
احلاســوب )Carliner, 1999( ويعــّد خــان التعليــم اإللكــرتوين منهاجــا إبداعيــا يســتخدم 
اإلنرتنــت للتعليــم وعــن بعــد )Khan, 1997( بحيــث إّن التعلــم اإللكــرتوين يتجــاوز 
ــي  ــم )عبدالله ــم و التعل ــن املتعل ــور ب ــو حم ــل ه ــت ب ــق اإلنرتن ــية وف ــادة الدراس ــدود امل ح
وآخــرون، 1389: 20( كــام اصطلــح كــراس ألول مــرة مصطلــح التعلــم اإللكــرتوين الــدال 
ــي أداء  ــكل عم ــدد بش ــام حي ــم في ــات للتعل ــبكة املعلوم ــت وش ــة اإلنرتن ــتخدام تقني ــى اس ع
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وتقنيــة ال تتحــدد بقيــود التعلــم التقليــدي مــن مثــل الزمــان واملــكان )عــي نجــاد وآخــرون، 

.)1390

العوامل املؤثرة يف نجاح التعلم اإللكرتوين

ــم  ــم والتعل ــة التعلي ــاح عملي ــة لنج ــات الالزم ــوا االختصاص ــم أن يتقن ــدرس واملتعل ــى امل ع
اإللكــرتوين وهلــذا علــی املــدرس أن حيظــي بالكفــاءة التدريســية اإللكرتونيــة واســتخدام 
ــم املتعلمــن بشــكل مناســب، وتشــمل كفــاءات املتعلــم  ــة يف التعليــم وتعلي ــات احلديث التقني
ــا  ــام فيه ــة ب ــبكة املعلوماتي ــة والش ــات احلديث ــن التقني ــع م ــوب والتمت ــتخدام احلاس ــارة اس مه
ــة  ــات التقني ــات باإلمكان ــد املنص ــت وتزوي ــات واإلنرتن ــبكة املعلوم ــة لش ــة حتتي ــالك بني امت
)يعقــويب، 1388: 20( وهلــذا فــان مجيــع هــذه العوامــل ُتســهم يف نجــاح التعلــم اإللكــرتوين 
بحيــث إّن العنايــة باجلانــب النوعــي للتعلــم يف التعليــم اإللكــرتوين ونعنــي بــه تأثــريه إضافــًة 

ــكان، 1385(. ــدًا )كي ــد رضوريةج ــرتوين تع ــم اإللك ــق التعلي ــة لتحقي ــة التعليمي إىل اخلط

الطریقة

وينتهــج املقــال املنهــج املتكامــل ويعتمــد عــى املصــادر املكتبيــة دراســًة ونوعــًا بحيــث طرحــت 
أســئلٌة للحصــول عــى اإلجابــة وإلحصــاء البيانــات وتقويمهــا وهلــذا يعتــرب منهــج املقــال مــن 
حيــث األهــداف تطبيقيــًا ومــن حيــث اســتقطاب البيانــات إحصائيــًا. تــم جتميــع البيانــات عــن 
 ATLAS طريــق املقابلــة وذلــك بعــد تنــاول املصــادر ومعاجلــة البيانــات عــن طريــق تطبيــق
TI تشــمل عينــة البحــث 40 طالبــًا مــن مرحلــة الليســانس)بكالوريوس( لقســم اللغــة 
العربيــة وآداهبــا بجامعــة اخلوارزمــي. متــت طريقــة أخــذ العينــات بصــورة مســتهدفة، حيــث 
يتــم يف هــذه الطريقــة اختيــار املشــاركن مــن قبــل الباحــث بوعــي )Burns, 2005( ألهّنــا 
ــة  ــات التجريبي ــتخدم العين ــا تس ــث عندم ــال البح ــدة يف جم ــات فري ــات وبيان ــي بمواصف حتظ

.)Boswel, 2012(

املقابلة

تنقســم املقابلــة إىل فرديــة ومجاعيــة وجمتمعيــة وتتمحــور املقابلــة اجلامعيــة وفقــًا لــرأي دورنيــه 
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بــن املقابلــة املركبــة وغــري املركبــة ألّن األســئلة مــن جانبــه تصمــم مــن قبــل، ولكــن مــن جانب 
آخــر تصمــم األســئلة بحســب األجوبــة )Dornyei, 2007( فيــام يعتقــد بعــض الباحثــن 
ــاهبة  ــئلة املش ــرض األس ــل وتع ــن قب ــا م ــئلة فيه ــم األس ــي تصم ــك الت ــة تل ــة اجلامعي أّن املقابل
عــى مجيــع الطلبــة وهــم خمتــارون وخمــريون يف اإلجابــة بالشــكل الــذي يرغبــون فيــه، كــام ال 
تذكــر يف تقويــم املقابلــة تفاصيــل املقابلــة باإلضافــة إىل منهــج اإلجابــة بــل حتــدد هــذه املراحــل 
خــالل عمليــة املقابلــة )دالور، 1383: 157-158 وببــي، 1384: 600( هــذا واســتخدم 

املقــال املقابلــة اجلامعيــة ومتــت مقابلــة الطــالب يف إطــار عــدة مراحــل ونذكرهــا فيــام يــي.

إعداد املقابلة وتصميمها

تــم إعــداد املقابلــة ودليلهــا يف هــذه املرحلــة وعرضــت األســئلة بشــكل تســاعد علــی الوصــول 
الــی نتائــج بــدأت األســئلة بنــاًء عــى متغــريات وتــم اختيــار ســؤالن بحيــث يمكــن للباحــث 
يف جمــال الدراســات املتكاملــة أن يغــري األســئلة حــن إجــراء املقابلــة أو يصمــم أســئلة جديــدة 
للحصــول عــى إجابــة جديــدة وفــق معايــري املقابلــة )كال وآخــرون، 1383: 533( ويمكــن 
ــة  ــب أجوب ــات وبحس ــاس والثب ــدأ القي ــرًا ملب ــها نظ ــة نفس ــدة يف املقابل ــئلة جدي ــم أس تصمي

.)Dornyei, 2007( ــب الطال

تقویم املقابلة

ــلمت  ــة، وس ــوى املقابل ــم فح ــل تقوي ــك ألج ــا وذل ــد تقويمه ــة بع ــئلة املقابل ــداد أس ــم إع ت
ــئلة. ــة األس ــن صح ــد م ــادة النحوللتأك ــاتذة يف م ــة أس ــئلة خلمس األس

القيام باملقابلة

ــم  ــراد وانرشاحه ــاوب األف ــب جت ــك بحس ــة، وذل ــن 90 و 120 دقيق ــة ب ــتغرقت املقابل اس
للمقابلــة. وقــد بــذل الباحثــون قصــارى جهدهــم ليمتنعــوا مــن املداخلــة يف اإلجابــات 
واحلكــم عليهــا ليتمّكــن الطالــب مــن اإلجابــة بحّريــة، كــام كان الباحــث الــذي تــم حتديــده 

ــب. ــات الطال ــب إجاب ــدة بحس ــئلة جدي ــرض أس ــة،  يع ــراء املباحث إلج

تقييد إجابات الطالب

كانــت اإلجابــات مقيــدة بشــكل حتريــري وبشــكل تســجيل رشيــط صــويت وذلــك بنــاء عــى 
رغبــة الطالــب.
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حتليل البيانات

متــت معاجلــة اإلجابــات املســجلة حتريريــا وصوتيــا و مــن خــالل كشــف اإلجابــات األساســية 
واملفتاحيــة )Gilham, 2000: 59( وهيــدف الباحثــون مــن خــالل هــذه العمليــة إىل 
ــود  ــى مقص ــول ع ــات واحلص ــة للبيان ــارص املكون ــن العن ــة ب ــة الداخلي ــن العالق ــف ع الكش
الطالــب وتقديــم منجــزات حقيقيــة بحيــث شــطبت البيانــات الزائــدة واملكــررة واســتقطبت 
األساســية ورتبــت جنبــًا إىل جنــب واســتخدم قانــون peer-review فيــام اســتعان الباحثــون 
بشــخص آخــر وســلموه البيانــات دون حتديــد املالحظــات ألجــل حتديــد اإلجابــات والبيانات 
األساســية ثــم حتليلهــا، ويف اخلتــام متــت موازنــة العمليتــن لتقويــم حتليــل الباحــث والشــخص 

اآلخــر واحلصــول عــى وجــوه الفــرق بينهــام.

حتریر القسم املعالج للمقابلة

متــت مراجعــة النــص املعالــج مــن قبــل الباحثــن وذلــك بعــد أســبوع وألجــل احلصــول عــى 
رؤيــة جديــدة ومنتظمــة، قدمــت املنجــزات بعــد نقــد البيانــات يف إطــار تقريرهلــا.

ATLAS TI تطبيق

واالفــالم  والصــور  والنصــوص  املقابلــة  قبيــل  مــن  البحــث  بيانــات  التطبيــق  إىل  تنقــل 
ــة وتشــفر البيانــات يف ضــوء ختصيــص تســمية هلــا، ويف النهايــة ختصــص  واألرشطــة الصوتي
ــر  ــة بنظ ــذ العملي ــع، وتأخ ــات والوقائ ــة املقرتح ــى موازن ــاء ع ــمية بن ــة تس ــات املتداخل للبيان
ــة أو يقــوم الباحــث بدجمهــا مــع ســائر  ــم شــطب الشــفرات املتداخل ــار، وعــى هــذا يت االعتب
البيانــات بحيــث إّن الشــفرات املرتبطــة تنظــم حتــت عنــوان »الشــفرة األرسيــة« وهــي عبــارة 
عــن ملحوظــة خاصــة للبحــث )كــاميل، 1392: 127-124( كــام يعــود احلكــم يف البيانــات 
ومعاجلتهــا واختــاذ القــرار حوهلــا واملعــامل األخــرى إىل الباحــث وال يعــود إىل احلاســوب 
ــن لنقــد  ــق بعمليت ــی تقويمــه التطبي ــة إل ــرار تنظــريي وهــام ويتعهــده الباحــث إضاف ألّن الق

ــن: ــتوين التالي ــوء املس ــك يف ض ــا وذل ــات ومعاجلته البيان

ــط  ــور والرشي ــص والص ــفري الن ــات وتش ــك البيان ــى تفكي ــوم ع ــة وتق ــة النصي أ- املعاجل
الصــويت وتســجيل املالحظــات وتتمحــور حــول اإلعــداد التنظــريي واتســاق الشــفرات 

واإلجابــات )ســيد جواديــن واســفيداين، 1389: 70(.

ــج  ــوء املناه ــد يف ض ــن جدي ــق م ــًا وتتس ــات جزئي ــم البيان ــة فه ــي عملي ــفري وه ب- التش
احلديثــة وهــي إعــادة جديــدة للتنظــري للحصــول عــى وجــوه التداخــل والفــروق بــن البيانات 
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لكشــف اإلشــكالية بحيــث قــد يستشــكل عــى فرضيــات الباحــث أو تعالــج ألجــل اســتيعاب 
النتائــج.

مزایا املنهج املتكامل النوعي

يعتــرب التشــفري باألحــرف الفارســية مزيــة هامــة لتطبيــق ATLAS TI مقارنــة مــع التطبيقــات 
ــج واملنجــزات ســهلة وسلســة  ــة وهلــذا تعــد النتائ ــي تشــفر باألحــرف األنجليزي الســابقة الت
للمتابعــن )كــاميل، 1392: 127( كــام يميــز املنهــج املتكامــل املفــردات واملصطلحــات 
يف حــن حيــدد املنهــج اإلحصائــي البيانــات بشــكل أعــداد وإحصــاءات )ســيد جواديــن 

ــل. ــرشح والتحلي ــل بال ــج املتكام ــي املنه ــذا ينته ــفيداين، 1389: 10( وهل واس

عرض النتائج

تتــم اإلجابــة يف هــذه املرحلــة عــن الســؤال األول وهــو عبــارة عــن » مــا هــي مزايــا ونواقــص 
ــن  ــة ع ــج األجوب ــث تعال ــالب؟« بحي ــر الط ــة نظ ــن وجه ــرتايض م ــو االف ــادة النح ــم م تعلي
طريــق تطبيــق ATLAS TI ويتــم نقدهــا وحتليلهــا وتســتل املزايــا والنواقــص للتعليــم 

ــالب. ــوء آراء الط ــك يف ض ــو وذل ــادة النح ــرتوين مل اإللك

بيان رقم )1( مزايا التعليم اإللكرتوين ملادة النحو
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اإللكــرتوين  للتعليــم  مزايــا  بوصفهــا  للطــالب  املتداخلــة  املالحظــات  إىل  البيــان  يشــري 

أدنــاه. ونالحظهــا 

التمتــع باملحتــوى واملــادة الدراســية بإمــكان الطالــب أن يتمتــع باملحتــوى الــدرايس ويتناوهلــا 
ــت )ط1 13(. يف أي وق

ــز األســتاذ عــى  ــا يعــد إنجــازًا مكثفــًا ويســبب تركي ــم مــادة النحــو إلكرتوني وهلــذا فــإن تعلي
ــة )ط 19( ــراءة واملطالع ــب للق ــكل مناس ــا بش ــدرايس ومراجعته ــوى ال ــة واملحت األرشط

ــم  ــی تعل ــف عل ــب ومكث ــو مناس ــز بنح ــب يرك ــالب أن الطال ــن الط ــة م ــد 30 باملئ ــام يعتق ك
ــه. ــن يدي ــب وب ــاول الطال ــون يف متن ــي يك ــوى التعليم ــدرايس ألّن املحت ــوى ال املحت

• االقتصاد يف الوقت	

احلصــة اإللكرتونيــة أكثــر اقتصــادا مــن حيــث الوقــت بالنســبة للحصــة احلضوريــة ألّن 
الطالــب واألســتاذ ال يتنــاوالن قضايــا هامشــية باإلضافــة إىل مــا توّفــره هلــام مــن الوقــت الــذي 

ــا)ط 4( ــزل واجلامعــة بنحــو ثــالث ســاعات يومي ــن املن ــاب والذهــاب ب ــع يف اإلي يضي

ويعتقــد 70 باملئــة مــن الطــالب أّن للتعليــم اإللكــرتوين مزيــة االقتصــاد يف الوقــت ويقلــص 
مــن تكاليــف اإليــاب والذهــاب باإلضافــة إىل تكلفــة القســم الداخــي، وال خيفــى أّن التعليــم، 
ــن  ــان مع ــكان وزم ــب يف م ــتاذ والطال ــن األس ــل ب ــرس التعام ــث تي ــة، بحي ــرة اجتامعي ظاه

.)Garrisont, 2005( ــنه ــم وحتس ــاح التعل ــرب نج وتق

• تقليص املتغريات املرضة للحصة	

ال متنــع القضايــا اهلامشــية تعلــم املحتــوى الــدرايس وذلــك حــن االســتامع إىل األرشطــة 
الصوتيــة يف حــن يعرقــل تبــادل الــكالم بــن الطــالب عمليــة التعلــم يف ضــوء التعليــم 
احلضــوري )ط 4( بحيــث يــرتك التعليــم اإللكــرتوين ملــادة النحــو أثــرا بالغــًا نظــرًا للهــدوء 

وذلــك بالنســبة إلــی التعليــم احلضــوري)ط 11(

يــرى 40 باملئــة مــن الطــالب أن اهلــدوء والصمــت حيســنان التعلــم حــن االســتامع إىل املحتوى 
الــدرايس بحيــث يوفــر التعليــم اإللكــرتوين هــذه العملية.

هــذا ويوفــر التعليــم اإللكــرتوين إمكانيــة املشــاركة الفعالــة وتعلــم الواجبــات الدراســية 
التعلــم  إىل  التعليــم  مــن  النــوع  هــذا  يف  الطــالب  ويســعى   )1988 وآخــرون،  )ونــدن 
ويســامهون يف إطــار جمموعــات مصغــرة مــن حيــث املهــارات الدراســية وكل مــن الطــالب 
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متعهــد لنفســه يف عمليــة التعلــم ويســاعد زمالئــه علــی التعلــم )Antil, 1998) وهلــذا 
يعمــق التعليــم اإللكــرتوين بشــكل املباحثــة مــع الزمــالء.

ــن(  ــط )اوفالي ــارج اخل ــص خ ــم واحلص ــن( للتعلي ــط )اونالي ــی اخل ــص عل ــص احلص ختصي
ــا الدراســية ملعاجلــة القضاي

جیــدر باألســتاذ أن حيــدد التعليــم بالتعليــم احلضــوري وخيصــص معاجلــة القضايــا الدراســية 
عــى التعليــم اإللكــرتوين بحيــث يعتقــد الباحثــون أن التعليــم اإللكــرتوين ســيواكب التعليــم 

احلضــوري يف حــال العنايــة باملالحظــة أعــاله.

قــوّم 60 باملئــة مــن الطــالب إدمــاج اوناليــن و اوفاليــن بأنــه مفيــد ألّن فقــدان شــبكة 
اإلنرتنــت وانقطاعهــا وانقطــاع التيــار الكهربائــي يمنعــان الطــالب مــن التعليــم اإللكــرتوين.

نــّزل املدرســون األرشطــة الصوتيــة يف منصــة LMS بحيــث اســتخدمها الطــالب دون قلــق 
يف مواعيــد مناســبة وعاجلــت القضايــا الدراســية بشــكل إلكــرتوين وهلــذا نتنــاول يف هــذا 

ــم ملــادة النحــو. القســم ســلبيات التعلي

بيان )2( سلبيات التعليم اإللكرتوين ملادة النحو

يعتقد الطالب كام يشري البيان أّن لتعليم مادة النحو سلبيات بحسب الرشح التايل.

• فشل التعلم املشرتك	

يفقــد الطــالب يف التعليــم اإللكــرتوين التنســيق واالتســاق املوجــود الــذي كانــوا حيظــون بــه يف 
التعليــم احلضــوري )ط 21( بحيــث يتقلــص االستفســار واالســتجواب عــام مهــا يف احلصــة 
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احلضوريــة و هــذا يزيــد مــن تعليــم األســتاذ ويبتعــد التعليــم املعيــار عــن حالتــه الرئيســة )ط 

)1

ــه ال يوفــر  ويــرى 40 باملئــة مــن الطــالب أّن التعليــم اإللكــرتوين إىل حــد مــا غــري ناجــح ألّن
وقــت االستفســار واالســتجواب ومهــا عامــالن مهــامن يف عمليــة اســتيعاب التعليــم والتعلــم 
ــح  ــع وناج ــوري ناف ــم احلض ــربون أّن التعل ــرتوين، ويعت ــم اإللك ــالن يف التعلي ــا يق ــث اهن حي

للتعلــم.

هــذا وان التعليــم احلضــوري باملشــاركة منهــج يســتدعي بحــد ذاتــه املشــاركة الفعالــة للطــالب 
ــال يف  ــارك وفع ــه مش ــب ألّن ــا للطال ــه ممتع ــم وجیعل ــن التعل ــي، 1388: 148( وحيس )كرامت
التعلــم )Gardner, 2010( بحيــث إّن املشــاركة للطالــب واألســتاذ يف احلصــة اإللكرتونيــة 
تقــوم عــى الدردشــة يف منصــة LMS وباالعتــامد علــی مــدی وجــود التغطيــة التــی توفرهــا 
اهلواتــف املحمولــة باللغتــن العربيــة والفارســية بشــكل مبــارش فــإن مشــاركة الطالــب 

ــًا. ــة تبــدو صعبــة أحيان ومســامهته يف احلصــة اإللكرتوني

• فقر البنيات التحتية الالزمة واإلمكانيات	

يســعى األســتاذ يف التعليــم اإللكــرتوين أن ينقــل املحتــوى الــدرايس بينــام هنــاك تلعــب 
ــتاذ إىل  ــاعي األس ــتبوء مس ــة فس ــري كافي ــريات غ ــت املتغ ــم و إذا كان ــريات دورًا يف التعلي املتغ
الفشــل. ومثــاًل لــو مل تغطــي شــبكة اإلنرتنــت منصــة LMSولــو مل حيــظ الطالــب باحلاســوب 
ــب)ط 25(  ــب إىل الطال ــكل مناس ــل بش ــية ال تنتق ــات الدراس ــان املعلوم ــول ف أو املحم
فيــام مل يثمــر التعليــم اإللكــرتو ين الثمــرة واجلــودة املطلوبــة بســبب تواجــد ســلبيات مــن مثــل 
ــوع  ــل ن ــة مث ــل يف الدردش ــب والعط ــت الطال ــة يف وق ــوت والعرقل ــت والص ــاع اإلنرتن انقط

ــية)ط 12( ــة والفارس ــة العربي الكتاب

هــذا ويعتــرب 90 باملئــة مــن الطــالب عــدم توفــري البنيــة التحتيــة الالزمــة عامــاًل يف انخفــاض 
اجلــودة التعليميــة يف التعليــم اإللكــرتوين.

• اإلمهال يف التعليم والتعلم اإللكرتوين	

ــب)ط  ــی الطال ــم عل ــب التعل ــه صع ــتاذ ولكن ــى األس ــرتوين ع ــم اإللك ــول التعلي ــرس حص ي
24( وهلــذا يعــّد التعليــم اإللكرتوين)اوناليــن( ملــادة النحــو باإلضافــة إىل التعقيــدات الفنيــة 

ــم احلضــوري )ط 16( ــم فاشــاًل بالنســبة للتعلي وانخفــاض جــودة التعلي
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وهلــذا يعتــرب 50 باملئــة مــن الطــالب عــدم التعامــل والتواصــل املبــارش مــع األســتاذ عامــاًل يف 
انخفــاض املســتوى التعليمــي للتعليــم اإللكــرتوين.

تتعثــر منجــزات التعليــم اإللكــرتوين مــن حيــث كفــاءة اســتيعاب املحتــوى الــدرايس وذلــك 
يف ضــوء عــدم التــامس البــري املبــارش مــن قبــل األســتاذ بحيــث يمكــن لألســتاذ االطــالع 
عــى مــدى نقــل البيانــات واملحتــوى الــدرايس إىل الطــالب وإذا مل حتصــل هــذه اإلمكانيــة يف 
التعليــم اإللكــرتوين فاهنــا تــرتك آثــارا ســلبية علــی جــودة التعليــم فيــام تشــري موازنــة درجــات 
الطــالب للفصــل األول والفصــل الثــاين إىل مــؤرش نســبي لرتكيــز الطــالب عــى التعلــم كــام 
دلــت املوازنــة علــی انخفــاض يف التعليــم اإللكــرتوين بحســب معــدل درجــات 40 طالبــا يف 
الفصــل الــدرايس احلضــوري مــا بــن 16 إلــی 20 ويف الفصــل الــدرايس الثــاين اإللكــرتوين 

مــا بــن 14 إلــی20.

• عدم التوازن بني الطالب املتميز وبني الطالب املتكاسل	

يعتنــى بالطــالب املتميزيــن يف التعليــم اإللكــرتوين بينــام هيمــل حــق الطــالب اآلخريــن وذلــك 
يف ضــوء إجابــة الطــالب املتميزيــن الرسيعــة حيــث يمــر األســتاذ عليهــا رسيعــًا )ط 20(

يعتقــد 20 باملئــة مــن الطــالب أن العدالــة ال تراعــى يف احلصــة اإللكرتونيــة وذلــك بحســب 
كتابــة الطــالب املتميزيــن الرسيعــة وإرســاهلا حــن استفســار األســتاذ يف حــن ال تتوفــر هــذه 
اإلمكانيــة للطــالب مــن املســتوى املتــدين واملتوســط، وهنــاك إشــكالية حيــث يغــادر الطــالب 
ــامدة  ــم لل ــبب كراهيته ــاب بس ــغيلهم احلس ــار تش ــة إظه ــق حيل ــن طري ــة ع ــة اإللكرتوني املنص
ــؤدي هــذه  ــة أخــرى وت ــون عــن احلضــور ويســامهون يف منصــات إلكرتوني الدراســية ويتغيب
ــية يف  ــادة الدراس ــول امل ــة ح ــار واإلجاب ــه لالستفس ــب وفهم ــات الطال ــدم التف ــة إىل ع العملي

حــن أن احلضــور يف احلصــة احلضوريــة يرفــع إىل حــد مــا هــذه اإلشــكالية.

• االكتفاء املفرط بالدراسة الفردیة	

حيتــاج الطالــب إىل مطالعــة مكثفــة حــول املــادة الدراســية لفهمهــا وذلــك بســبب قلــة االســئلة 
واألجوبــة)ط 1(

ــم  ــة لفه ــاعي مكثف ــة إىل مس ــرتوين بحاج ــم اإللك ــالب أّن التعلي ــن الط ــة م ــد 30 باملئ ويعتق
املــادة الدراســية، وذلــک لطبيعــة التعليــم اإللكــرتوين يف حــن أّن التعليــم احلضــوري ال توجــد 
فيــه خمــاوف انقطــاع اإلنرتنــت والعطــل الفنــي للمنصــة كــام حتصــل استفســارات وإجابــات 
ــب  ــة الطال ــتدعي مراجع ــا يس ــرتوين مم ــم اإللك ــة يف التعلي ــذه احلال ــد ه ــام ال توج ــرية، بين كث
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ــادة بشــكل مكثــف لفهــم املعلومــات الدراســية. ــدرايس وامل ــوى ال املحت

• انفرادیة األستاذ حني التعليم	

ــه  ــك تصعــب علي ــم الطــالب، وبذل ــه تقوي ــم اإللكــرتوين وال يمكن ينفــرد األســتاذ يف التعلي
ــز بينهــم مــن حيــث الكفــاءة )ط 23( ــة التميي عملي

ــذا  ــارضة وه ــلوب املح ــتخدام أس ــتاذ واس ــة األس ــالب إىل انفرادي ــن الط ــة م ــري 60 باملئ يش
ــة  ــل الطلب ــن قب ــه م ــوب في ــري مرغ ــلوب غ األس

یتناول السؤال الثاين دور األساتذة والطالب يف التعليم اإللكرتوين ملادة النحو

البيان رقم )3( لدور الطالب يف التعليم اإللكرتوين ملادة النحو

يعــرض البيــان رقــم )3( رســام لفعاليــات الطــالب املطلوبــة للدراســة والبحــث يف احلصص 
اإللكرتونية.

• احلضور يف حصص األونالین	

يعطــي احلضــور يف احلصــص )اوناليــن( دورًا هامــًا للطالــب وهــذا يســتدعي ختطيــط 
الطالــب لــه واحلضــور يف الوقــت املناســب واملطلــوب منــه )ط 11(

يعتقــد 100 باملئــة مــن الطــالب أن احلضــور يف حصــص األوناليــن يســاهم يف تعلــم املــواد 
الدراســية ولكــن ال يمكــن حاليــا العثــور عــى نســبة الطــالب حارضيــن بشــكل جامــع يف 
ــبة  ــن بالنس ــن والغائب ــدد احلارضي ــي ع ــق حي ــم تطبي ــه مل يصم ــة ألّن ــص اإللكرتوني احلص
ــًا يف  ــالب تصويري ــي للط ــور املرئ ــة احلض ــت إمكاني ــتوى اإلنرتن ــر مس ــام ال يوف ــتاذ ك لالس

ــق املنصــات. ــًا عــن طري ــًا ومرئي ــا تصويري ــه عــرض 40 طالب ــا وال يمكن بلدن

• االستامع املناسب والقيام بالواجبات الدراسية	
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يكــون االلتفــات والعنايــة بالقضايــا الدراســية يف غايــة األمهيــة باإلضافــة إىل احلضــور يف 
احلصــة بحيــث عــى الطالــب االســتامع املناســب والقيــام بالواجبــات الدراســية )ط 1(.

ــه ال يوجــد تطــور يف التعليــم احلضــوري واإللكــرتوين بــل  ويــرى 60 باملئــة مــن الطــالب أّن
تــزداد الواجبــات الدراســية يف التعليــم اإللكــرتوين وتضاهــي الواجبــات الدراســية للتعليــم 
ــتوى  ــى املس ــا ع ــالف بينه ــر اخل ــدي وينح ــم التقلي ــية للتعلي ــط الدراس ــرتوين اخلط اإللك
احلضــوري واإللكــرتوين فقــط ويتوقــع مــن الطالــب الرتكيــز يف احلصــة احلضوريــة يف حــن 

ــر. ــال آخ ــل عم ــه أن يعم ــة إذ يمكن ــة اإللكرتوني ــوره يف احلص ــی حض ــد عل يؤك

• التخطيط خلطة دراسية وبحثية	

عــى الطالــب أن ينظــم خطــة دراســية منتظمــة وجیعــل األولويــة للقيــام بالواجبــات الدراســية 
ومراجعــة الدراســة بشــكل مناســب )ط 10(.

• املشاركة الفعالة يف القضایا الدراسية	

الدراســية  القضايــا  يف  واملســامهة  املشــاركة  يف  الطــالب  دور  يكــون  أن  الــروري  مــن 
ــادة  ــن مشــهودًا وذلــك عــى ضــوء االستفســار واالســتجواب ومتابعــة امل للحصــص اوفالي

الدراســية يف احلصــص اوناليــن )ط 8(

 Moore,( ــة عنــر أســاس للطــالب ــات اإللكرتوني ويعتقــد مــور أن املشــاركة يف األرضي
الطــالب مــع األســتاذ والزمــالء يف  أّن مداخلــة  يــرى  2003( باإلضافــة إىل أن ســوئل 
 Sowell,( التعليــم اإللكــرتوين قــد يــؤدي إىل نجــاح اكــرب بالنســبة للطــالب اآلخريــن
2009(. وهلــذا يعتقــد الطــالب أن يرتكــز دور الطالــب يف التعليــم اإللكــرتوين عــي احلضــور 
واالســتامع املناســب والقيــام بالواجبــات والتخطيــط خلطــة دراســية منتظمــة واملشــاركة 
الفعالــة يف القضايــا الدراســية. ونتنــاول يف هــذا املشــوار دور األســتاذ يف التعليــم )اوناليــن(

)Teacher( األستاذ

ــركايب، 1986: 9( ألّن  ــم )ال ــيًا يف التعلي ــًا أساس ــد ركن ــوري ويع ــدور حم ــتاذ ب ــی األس حيظ
ــه أن  ــث يمكن ــدرايس بحي ــه ال ــتاذ ومنهج ــود إىل األس ــم يع ــل التعلي ــداف أوفش ــاح األه نج
يلعــب دورًا بــارزًا يف خمتلــف جوانــب التعليــم والتعلــم مبــارشًا وغــري مبــارش، وهلــذا تســعى 
اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة إىل اختيــار أســاتذة أكفــاء واســتخدامهم )شــحاتة، 2000: 
4( كــام حيــاول األســتاذ أن ينســق براجمــه مــع أداء املتعلــم فيــام تنظــر بعــض املناهــج الدراســية 
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للغــات إىل األســتاذ باعتبــاره مصــدرًا يشــحن الطالــب املعلومــات الدراســية ويعتــرب البعــض 

ــاًل وحمــورًا للتعليــم )ريتشــارد وراجــرز، 1396: 57(. األســتاذ دلي

بيان رقم )4( لدور األستاذ يف التعليم اونالین وذلك يف ضوء آراء الطالب

• منهج تعليمي مناسب مع التعليم اونالین	

ــل  ــب ونق ــم الطال ــرشط لتعل ــارضة ك ــرتط املح ــم وتش ــًا يف التعلي ــتاذ دروًا هام ــب األس يلع
املحتــوى الــدرايس بحيــث يرتتــب عــى األســتاذ تنظيــم منهــج درايس مناســب يواكــب التعليم 

عــن بعــد ويناســب الظــروف اإللكرتونيــة ليتألــق دوره يف التعليــم اإللكــرتوين )ط 18(

يعتقــد 80 باملئــة مــن الطــالب أن دور األســتاذ يــربز يف التعليــم عــن بعــد بحيــث ال يتجــاوب 
التقويــم التقليــدي مــع التعليــم االفــرتايض بــل مــن الــروري أن تكــون مشــاركة الطالــب 
بتقييــد  يقــوم  أن  اإللكــرتوين  للتعليــم  الطالــب  مــن  يتطلــب  للتقويــم يف حــن  مصــدرًا 

ــته. ــية يف كراس ــات الدراس املالحظ

• التخطيط خلطة تعليمية ودراسية منتظمة	

ــن  ــجام ب ــى االنس ــظ ع ــم وأن حياف ــة للتعلي ــية منتظم ــة دراس ــی بخط ــتاذ أن حيظ ــى األس ع
املحتــوى الــدرايس بســبب عــدم حضــور الطــالب حتــى يــدرك الطــالب بشــكل ســهل 

)17 )ط  املحتــوى 

يعتقــد 60 باملئــة مــن الطــالب أن وضــع خطــة تعليميــة افرتاضيــة تلعــب دورًا هامــًا يف تعلــم 
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الطــالب وعــى األســتاذ أن يمتلــك حمتــوى مناســبا وقابــاًل للمحــارضة عــن طريــق اإلنرتنــت 
يف احلصــة االفرتاضيــة ويــدرس بشــكل منظــم ال يفتقــد الطــالب فيــه اتســاق املحتــوى 

ــدرايس. ال

• مهارة املحارضة والكفاءة يف تعليم املحتوى الدرايس بشكل افرتايض وإلكرتوين	

عــى األســتاذ أن يمتلــك مهــارة املحــارضة لكــي يــدّرس املحتــوى بشــكل واضــح للطالــب 
)ط 12(

ــة ويفقــد  ــی فقــدان الوعــي واملتابعــة يف احلصــة االفرتاضي ــة مــن الطــالب عل يؤكــد 60 باملئ
األســتاذ الســيطرة عــى الطــالب ألّن احلضــور فيهــا عــن بعــد وافــرتايض وهلــذا يمكن لألســتاذ 

أن جیــذب الطــالب عــن طريــق مهــارة املحــارضة والكفــاءة يف تعليــم املحتــوى الــدرايس.

• التأكيد عىل املالحظات الدراسية املفتاحية	

عــى األســاتذة أن يســعوا إىل رشح املالحظــات املفتاحيــة للطــالب بحيــث تــؤدي الــی خلــق 
أســئلة فرضيــة للطالــب )ط 3(

ــة  ــة املفتاحي ــات التعليمي ــى البيان ــد ع ــتاذ التأكي ــى األس ــالب أن ع ــن الط ــة م ــد 10 باملئ يعتق
يف التعليــم االفــرتايض ألّنــه ال يمكــن لألســتاذ مشــاهدة ومتابعــة ردود فعــل الطــالب 
حــول املعلومــات الدراســية ويتوقــع مــن األســتاذ رشح املحتــوى الــدرايس بشــكل مبســوط 

ــالب. ــة للط ــئلة املحتمل ــن األس ــة ع واإلجاب

• التفرغ للطالب لإلجابة عىل أسئلتهم عن طریق املستوى االفرتايض	

يكــون التفــرغ لإلجابــة عــى أســئلة الطــالب يف غايــة األمهيــة حيــث يفتقــر الطالــب إىل 
احلضــور وألّن إجابــة األســتاذ األســئلة تكــون عــرب تطبيقــات الدردشــة يف املجــال االفــرتايض 

ــا )ط 23( ــتاذ هل ــّرغ األس ــتدعي تف ــا تس مم

ــرتايض  ــم االف ــتاذ يف التعلي ــى األس ــول ع ــدم احلص ــالب ع ــن الط ــة م ــرب 40 باملئ ــذا يعت وهل
عامــاًل النخفــاض مســتوى التعليــم اإللكــرتوين، وبنــاء علــی هــذا يتعــن عــى األســتاذ حتديــد 

يــوم يف األســبوع لإلجابــة عــى أســئلة الطــالب للتعامــل معهــم تعامــاًل دراســيًا.

ــرتايض،  ــم االف ــع التعلي ــق م ــج درايس متس ــام بمنه ــی القي ــوی عل ــرتوين حيت ــم اإللك فالتعلي
والتخطيــط خلطــة دراســية وتعليميــة منتظمــة، ومهــارة يف املحــارضة وكفــاءة فيهــا، أمــا التأكيد 
عــى املالحظــات الدراســية املفتاحيــة، والتفــرغ للطــالب لإلجابــة عــى األســئلة واالهبامــات 
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الدراســية فهــي تتعلــق بــدور األســتاذ يف حصــص التعليــم اإللكــرتوين.

االستنتاج واملناقشة

كان اهلــم الرئيــس للمعنيــن يف النظــام التعليمــي يف جائحــة كوفيــد 19 توفــري حيــز تعليمــي 
افــرتايض للطــالب لكــي ال يتوقــف التعليــم وهلــذا قــام املقــال عــن طريــق املقابلــة باحلصــول 
عــى آراء الطــالب حــول التعليــم االفــرتايض واحلضــوري ملــادة النحــو وتقويــم اآلراء بحيــث 
إمكانيــات وقابليــات خمتلفــة،  إىل  االفــرتايض واحلضــوري بحاجــة  التعليــم  مــن  إّن كل 
فالتعليــم احلضــوري يســتلزم مــن االســتاذ إجــادة املحتــوی الــدرايس واملــادة الدراســية 
ــات  ــاء باملعلوم ــرتايض االحتف ــم االف ــتاذ يف التعلي ــى األس ــن ع ــة يف ح ــن ادارة احلص وحس
ــورات يف دور  ــد تط ــن بع ــم ع ــدث التعلي ــام حي ــت ك ــوب واإلنرتن ــتخدام احلاس ــة واس التقني
الطالــب مثــل اإلملــام باحلاســوب واملجــال االفــرتايض ألن األســتاذ والطالــب ال حيــران يف 
مــكان تعليمــي واحــد فعــى الطالــب أن يرفــع مــن مســتوى الوعــي والرتكيــز يف احلصــة لكــي 
يســتوعب املحتــوى الــدرايس. هــذا ونظــرًا للمقابلــة طرحــت مزايــا للتعليــم االفــرتايض ملــادة 
النحــو وكانــت النواقص)الســلبيات( والقيــود جديــرة باالنتبــاه واعتــرب الطــالب االنخفــاض 
يف جــودة التعليــم، تقليــل األســئلة واألجوبــة بــن الطــالب وبــن األســتاذ، فشــل البنيــة 
ــف  ــوب واهلات ــن كاحلاس ــة الثم ــار إىل أداة باهض ــت، االفتق ــل اإلنرتن ــن مث ــة م ــة الفني التحتي
ــال يف  ــة، اإلمه ــية والعربي ــة الفارس ــی اللغ ــه عل ــدم احتوائ ــق يف ع ــكالية التطبي ــول، إش املحم
التعليــم والتعلــم، انفراديــة األســتاذ وفشــل احلصــول عــى منجــزات الطــالب حــن التعليــم، 

مــن ســلبيات هــذا النــوع مــن التعليــم والتعلــم.

ــة حتــت توفــري دائمــي لألرشطــة الدراســية،  ــا احلصــص االفرتاضي ويمكــن أن تنضــوي مزاي
االقتصــاد يف الوقــت، تقليــل املتغــريات املــرة يف احلصــة، انقســام احلصــة إىل افرتاضيــة 
وإلكرتونيــة ويشــمل التعليــم االفــرتايض واإللكــرتوين اإلجابــة عــن أســئلة الطــالب بحيــث 
ــام  ــتامع والقي ــة، االس ــور يف احلص ــرتوين عــى احلض ــم اإللك ــمل دور الطــالب يف التعلي يش
بالواجبــات الدراســية، التخطيــط خلطــة دراســية منتظمــة واملشــاركة الفعالــة يف القضايــا 
الدراســية كــام ينحــر دور األســتاذ يف التعليــم اإللكــرتوين عــى تعليــم مناهج دراســية متســقة 
مــع التعليــم االفــرتايض، والتخطيــط خلطــة دراســية منتظمــة، ومهــارة املحــارضة والكفــاءة يف 
التعليــم بشــكل ألكــرتوين، والتأكيــد عــى املالحظــات الدراســية املفتاحيــة، والتفــرغ للطــالب 

ألجــل اإلجابــة عــن األســئلة واالستفســارات.
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وبحســب هــذا نســتنتج يف ضــوء آراء الطــالب حــول التعليــم احلضــوري واالفــرتايض ملــادة 
النحــو أنــه يمكــن للتعليــم االفــرتايض أن حيــل حمــل التعليــم احلضــوري بوصفــه بديــاًل وذلــك 
بنــاء عــى توفــري اإلنرتنــت وارتفــاع جــودة املنصــات االفرتاضيــة وتأهيــل األســاتذة يف جمــال 
ــة  ــات التحتي ــض البني ــودة بع ــتوى ج ــاع مس ــة إىل ارتف ــم باإلضاف ــة يف التعلي ــتخدام التقني اس

التــي تــؤدی إلــی التقليــل مــن النواقــص والســلبيات والتعقيــدات للتعليــم االفــرتايض.

هــذا وتتواكــب نتائــج املقــال مــع نتائــج أكــربي )1391هـــ.ش( بحيــث قــوم بعــض الطــالب 
دور األســتاذ ضعيفــًا.

التوصيات

وفقًا هلذه النتائج املستخلصة يف هذه الدراسة نقرتح:

• مقارنــة األداء العلمــي لطلبــة قســم اللغــة واآلداب العربيــة ملرحلــة البكالوريــوس خــالل 	
فــرتة التدريــس عــن ُبعــد )التعليــم اإللكــرتوين( مــع فــرتة التدريــس احلضــوري.

• عــرض الســبل العمليــة ملــدريس قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا لتحســن اســلوب التدريــس 	
عــن ُبعــد.

• دراسة مدى ارتياح الطلبة للتدريس االفرتايض لدروس تاريخ األدب العريب.	

• ــة البكالوريــوس خــالل فــرتة 	 ــة وآداهبــا ملرحل ــة اللغــة العربي ــة االداء العلمــي لطلب مقارن
ــة. ــة الســنة الثاني ــا آلراء طلب التدريــس االفــرتايض وفــرتة التدريــس احلضــوري وفق

اهلوامش

1-  استخدم حرف )ط( للداللة علی كلمة "طالب جامعي".

املصادر واملراجع
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نقد حتول آموزش دانشگاهی از حضوری به جمازی در عرص كرونا 
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چكيده

ــی از  ــه منظــور مقايســة تدريــس برخــط )Online( و حضــوری درس نحــو عرب پژوهــش حاضــر ب
ديــدگاه دانشــجويان انجــام گرفــت. ايــران در ســال 2020م. درگيــر كوويــد-19 شــد و نظــام آمــوزش 
كاســيك دانشــگاهی نيــز تحــت تأثيــر آن قــرار گرفــت. بنابرايــن، مراكــز آموزش دانشــگاهی در مســير 
ــن منظــور اســتفاده  ــرای اي ــی از ســامانه LMS ب ــد. دانشــگاه خوارزم ــرار گرفتن ــوزش مجــازی ق آم
كــرد. اســتاد و دانشــجو بــا اســتفاده از گــذرواژه خــود وارد ســامانه می شــوند و كاس مجــازی شــكل 
ــه  ــه در نيمســال اول )99-1398 ه.ش.( ب ــود ك ــه دروســی ب ــی )2( از جمل ــرد. درس نحــو عرب می گي
ــه صــورت مجــازی در  ــی )3( ب ــوان نحــو عرب ــا عن صــورت حضــوری و ســپس در نيمســال دوم، ب
ــروه  ــر از دانشــجويان گ ــل نف ــاری پژوهــش حاضــر چه ــة آم ــه شــد. جامع ــی ارائ دانشــگاه خوارزم
زبــان و ادبيــات عربــی دانشــگاه خوارزمــی هســتند كــه نحــو عربــی )2( و ســپس نحــو عربــی )3( را 
 ATLAS ــزار ــط نرم اف ــرد آوردی و توس ــاختار يافته گ ــه س ــك مصاحب ــه كم ــا ب ــد. داده ه گذرانده ان
ــوزش برخــط درس نحــو از نظــر  ــب آم ــه معاي ــد ك ــج پژوهــش نشــان می ده ــل شــد. نتاي TI تحلي
ــن  دانشــجويان: پايين آمــدن كيفيــت تدريــس؛ عــدم مشــاركت دانشــجو در كاس؛ ضعــف تعامــل بي
دانشــجو و اســتاد؛ و نيــز كمبــود زيرســاخت های فنــی نظيــر اينترنــت پرســرعت اســت و مزايــای آن 
شــامل دسترســی دائمــی بــه فايل هــای درس و صرفه جويــی در زمــان اســت. همچنيــن، دانشــجويان 
ــط،  ــای برخ ــتاد در كاس ه ــد: اس ــازی معتقدن ــای مج ــجو در كاس ه ــتاد و دانش ــش اس ــارة نق درب
عهــده دار اجــرای روش هــای تدريــس متناســب بــا آمــوزش مجــازی و انتقــال قــوی مطالــب اســت؛ 
و دانشــجويان موظــف بــه حضــور در كاس هــای برخــط، تبعيــت از برنامــه آموزشــی برخــط و نيــز 

شــركت فعــال در مباحــث كاس هســتند.

واژگان کليدی: بيماری كرونا، تدريس برخط، تدريس حضوری، نحو عربی.
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Abstract

The statistical population of the study included 40 students at the 
Department of Arabic Language and Literature at Kharazmi University. 
Data were collected through structured interviews and analyzed by 
ATLAS TI software. The results showed that students referred to 
minimized quality of teaching, lack of learners’ class participation, 
weak teacher-learner interaction, lack of technical infrastructures (e.g. 
internet connection) as major problems with online teaching. Learners 
also expressed that permanent availability of lessons, and saving time 
were advantages of online learning. As for teacher-learner relationship, 
the learners believed that in online teaching the teachers were responsible 
for using appropriate teaching methods in online teaching and proper 
presentation of lessons and learners were supposed to attend online 
classroom and have active participation in discussions.   
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