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امللّخص
بالنظــر إىل أمهيــة التدريــس االفــرتايض يف اجلامعــات، فقــد تــم اســتخدام شــبكةAdobe Connect للتواصــل 
ــات  ــدى اللغ ــا كإح ــة أيًض ــة العربي ــس اللغ ــم تدري ــا. يت ــر كورون ــة يف ع ــاتذة، خاص ــاب واألس ــن الط ب
اجلامعيــة يف إيــران يف فــرتة كورونــا يف إطــار شــبكة Adobe Connect، ولكــن بالطبــع تســبب التعليــم يف هــذه 
الشــبكة يف العديــد مــن التحديــات لــكا جانبــي االتصــال، والتــي متــت مناقشــتها يف هــذا املقــال ومــع ذلــك، 
قــد حــاول هــذا البحــث التعبــري عــن مزايــا وعيــوب التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة يف جامعــة كوثــر، مــع 
مراعــاة حداثــة املوضــوع. هادفــًا حتديــد جــودة التعليــم االفــرتايض، لتبيــن كميــة التعلــم يف الفضــاء االفرتايض، 
ــوى  ــودة املحت ــد ج ــس، لتحدي ــرق التدري ــج وط ــل واملناه ــد الفص ــدّرس بقواع ــتاذ أو امُل ــزام األس ــدى الت وم
التعليمــي وعقــد الفصــل أثنــاء التعليــم االفــرتايض، و مشــاكل ومعوقــات التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر 
طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا. منهــج هــذا البحــث وصفــي ومقــارن، وقــد أجــري يف ظــروف طبيعيــة وامتنــع 
الباحــث عــن أي تاعــب وضبــط. كام تــّم يف اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة الوصفيــة واالســتنتاجية لتحليل 
البيانــات. املجتمــع اإلحصائــي يف هــذا البحــث يشــمل مجيــع طــاب البكالوريــوس يف اللغــة العربيــة وآداهبــا 
يف جامعــة كوثــر يف بجنــورد. أشــارت النتائــج إىل أّن جــودة التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر طــاب قســم 
اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة كوثــر يف بجنــورد، إجيابيــة وهادفــة، وهــذا االختــاف هــو 13.86 وأكثــر مــن 
 Adobe متوســط منظــور الطــاب املجتمــع احلقيقــي. فشــل التعليــم االفــرتايض بســبب عــدم اكتــامل شــبكة
ــف  ــول إىل اهلوات ــاب يف الوص ــض الط ــايل لبع ــر امل ــات، والفق ــا والربجمي ــث التكنولوجي ــن حي Connect م
ــرتايض،  ــة اســتخدام الفضــاء االف ــة يف ثقاف ــة ، وعــدم وجــود اســرتاتيجية فعال ــزة اللوحي ــة أو األجه املحمول
ــدم  ــامت، وع ــل والكل ــم للجم ــري املائ ــتخدام غ ــبب االس ــة بس ــة العربي ــلت اللغ ــق فش ــذي يلح ــرر ال وال

االهتــامم بالبنيــة التحتيــة للجامعــات يف الوصــول إىل اإلنرتنــت، وزيــادة العــبء املــايل عــى األرس.
ــب،  ــف الطال ــدرس، موق ــات، امل ــاكل واملعوق ــرتايض، املش ــم اإلف ــة، التعلي ــة العربي ــة:  اللغ ــات الدليلي الكل

ــرتايض. ــم االف ــوى التعلي حمت

s.kavosi@kub.ac.ir  :الكاتب املسؤول *

دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها
جملة علمية حمكمة نصف سنوية

السنة السادسة، العدد12، ربيع وصيف 1443/1401، 267-288
DOI: 10.22099/jsatl.2023.45056.1177



استقصاء العوامل املؤثرة يف جودة التعليم االفرتايض يف جمال للغة العربية وآداهبا يف فرتة كورونا 268
التمهيد

التعليــم عــن البعــد أو اإلفــرتايض ظاهــرة تعليميــة يتميــز بغيــاب التواصــل املبــارش الــكيل بــن 
املعلــم و املتعلــم و هــو منظومــة تعليميــة لتقديــم الربامــج التعليميــة للمتعلمــن أي وقــت و 
يف أي مــكان باســتخدام تقنيــات املعلومــات و االتصــاالت التعليميــة و يقتــر علــی التعليــم 
مــن خــال شــبكة األنرتنــت. قــد اشــارت العديــد مــن الدراســات الــی »أّن مهنــة التدريــس 
ــاء و  ــی العط ــلبي عل ــر الس ــا االث ــوط هل ــا الضغ ــون فيه ــي تك ــن الت ــن امله ــّد م ــا تع ــد ذاهت بح

ــوك،2020:186( ــة« )كرك ــف الدافعي ــاءة يف األداء و ضع الكف

ــدور األهــم يف الفضــاء العــام، ويف الوقــت  ــإن اإلعــام يلعــب ال بحســب رأی هابرمــاس ف
نفســه فــإن اإلنرتنــت هــو وســيلة إعاميــة عامليــة يتــم فيهــا تبــادل املعرفــة واألفــكار، ويمكــن 
للجميــع التعبــري عــن رأهيــم بحريــة، وال أحــد يتفــوق عــى اآلخــر. وهــذا مثــال ممتــاز لنظريتــه 
يف »العمــل التواصــيل« )ســاروخاين، 2006: 33(. الفضــاء االفــرتايض أو الفضــاء الســيرباين 
هــو مفهــوم يســتخدم لتســمية جمموعــة مــن االتصــاالت الداخليــة للبــر مــن خــال أجهــزة 
الكمبيوتــر وأجهــزة االتصــاالت دون النظــر إىل اجلغرافيــا املاديــة. يتــم الرتكيــز عــى العنــر 
الرئيــي يف هــذا الفضــاء يف معظــم التعريفــات: »املشــاركة والتفاعــل« )خانيكــي ، 2012: 
ــازات  ــم إنج ــن أه ــرتايض م ــاء االف ــيع الفض ــت وتوس ــرتاع اإلنرتن ــار اخ ــن اعتب 73(. يمك
البريــة يف القــرن املــايض ، والــذی تــرك أثــرًا بــا شــك عــى مجيــع املجتمعــات البريــة، عــى 
الرغــم مــن مــدى وشــدة وضعــف هــذه التأثــريات عــى مجيــع املجتمعــات وكذلــك عــى مجيــع 
الطبقــات والفئــات العمريــة ليســت متشــاهبة. )قــادری، 77 :2010(. تضــع وزارة العلوم يف 
كل بلــد وتعــرض خطًطــا لتوجيــه تعليــم املجتمــع. هــذه اخلطــط التــي يتــم تنفيذهــا يف البيئــة 
اجلامعيــة وحتــت إرشافهــا هــي يف الواقــع نفــس املنهــج )خــوي نجــاد ، 1995(. عــى الرغــم 
مــن التقــدم يف تكنولوجيــا التعليــم ، إال أن الكتــاب املــدريس مل يفقد مكانته وال يزال يســتخدم 
كأهــم مصــدر للتعليــم يف خمتلــف املجــاالت. يف الســنوات األخــرية، اســتخدمت اجلامعــات 
التعليميــة، ومــن هــذه األدوات منصــة اجلامعــة  التعلــم اإللكــرتوين لتحســن أســاليبها 
احلريــة  Adobe Connect. تــم قيــاس واختبــار شــبكة االتصــاالت هــذه وفًقــا لظــروف 
فــريوس كورونــا )كوفيــد -19( يف هــذه الفــرتة الزمنيــة، وأصبحــت مزاياهــا وعيوهبــا أكثــر 
ــدم  ــی: ع ــارة إل ــب اإلش ــل، جي ــام قب ــا في ــّم ذكره ــي ت ــات الت ــی التحدي ــة إل ــا. إضاف وضوًح
شــمولية شــبكة Adobe Connect مــن حيــث التكنولوجيــا والربجميــات، والفقــر املــايل 
ــود  ــدم وج ــة، وع ــزة اللوحي ــة أو األجه ــف املحمول ــول إىل اهلوات ــاب يف الوص ــض الط لبع
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اســرتاتيجية فعالــة يف ثقافــة اســتخدام الفضــاء االفــرتايض، عــدم االلتفــات إىل البنيــة التحتيــة 
للجامعــات يف الوصــول إىل اإلنرتنــت و زيــادة العــبء املــايل عــى األرس. حســب إحصائيــات 
»اليونســكو« الصــادر يف اغســطس 202، قــد أحــدث COVID19 اكــرب اضطــراب يف النظــم 
ــن 190  ــر م ــم يف اكث ــار متعل ــن 1.6 ملي ــرب م ــا يق ــی م ــر عل ــا أث ــخ، مم ــة يف التاري التعليمي
بلــدًا )فوزيــة، شــنايف، براهامــي، حممــد امــن، 2021: 96( الشــك أن قطــاع التعليــم العــايل 
ــات  ــن خدم ــه م ــا تقدّم ــبب م ــذا بس ــا و ه ــن كورون ــرًا م ــون اكثرتاث ــة تك ــات خاص و اجلامع
التدريــس و تدريــب و انتــاج علمــی؛ علــی هــذا تتقاطــع اجلامعــات مــع كثــري مــن اإلجــراءات 
االحرتازيــة التــي تفرضهــا دول العــامل املختلفــة بشــكل متفــاوت للحــد مــن انتشــار كورونــا. 

تعلــم اللغــة هــو عمليــة تطويــر القــدرة عــى فهــم اللغــة واســتخدامها للتواصــل مــع اآلخريــن. 
تبــدأ هــذه العمليــة يف اللغــة األوىل مــن عــامل خــاٍل مــن الكلــامت ويتعلــم الطفــل بنيــة اللغــة 
ــة  ــذ جمموع ــن أخ ــن و يمك ــان خمتلف ــكان وزم ــدث يف م ــة حي ــة الثاني ــم اللغ ــن تعل ــطء، لك بب
أخــرى مــن العوامــل يف االعتبــار، باإلضافــة إىل البيانــات اللغويــة. )صبــوري، :2010 
153(. اللغــة العربيــة مــن احــدی الفــروع االكاديميــة التــي تــدرس يف شــبكة االفرتاضيــة يف 
ــة كلغــة الديــن ولغــة القــرآن  ــا  يف غضــون ذلــك، لطاملــا كان تعلــم اللغــة العربي فــرتة كورون
ــود  ــن اجله ــد م ــذل العدي ــم ب ــدد، ت ــذا الص ــاس، ويف ه ــن الن ــة م ــات خمتلف ــامم فئ ــور اهت حم
ــذا  ــم إدراج ه ــدارس، ث ــة يف امل ــة العربي ــود دروس اللغ ــا: وج ــكان. منه ــدر اإلم ــا ق لتعلمه
املوضــوع كحقــل مســتقل يف جامعــات البــاد، جعــل أمهيــة تعلــم هــذه اللغــة مضاعفــة. لطاملــا 
ارتبــط تعلــم اللغــة العربيــة باملشــكات والعقبــات باختــاف املواقــف والظــروف، ويف هــذا 
املجــال تــم إجــراء العديــد مــن األبحــاث يف امليــدان ويف املكتبــة ولكــن مــع انتشــار فــريوس 
Covid-19 واجهــت افرتاضيــة الفصــول اجلامعيــة واملــدارس مشــاكل جديــدة؛ لذلــك مــن 
املهــم للغايــة دراســة تقــدم تعليــم اللغــة العربيــة خــال فــرتة انتشــار فــريوس كوفيــد -19، 
وقررنــا إجــراء بحــث مــن خــال توزيــع اســتبيان خــاص بدراســة هــذا املوضــوع، ودراســة 
عوامــل خمتلفــة تؤثــر يف دراســة اللغــة العربيــة ونقــاط ضعفهــا واالعــرتاف هبــا واألســئلة التــي 

أثــريت يف هــذا البحــث هــي:

ــم االفــرتايض يف  ــة وآداهبــا، كيــف هــي جــودة التعلي ــة اللغــة العربي 1. مــن وجهــة نظــر طلب
ــر؟ جامعــة كوث

2. مــن وجهــة نظــر الطــاب، كيــف هــو مســتوى التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض للغــة العربيــة 
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وآداهبا؟

3. مــن وجهــة نظــر الطــاب، كيــف هــو التــزام األســتاذ بقواعــد الفصــل والــدروس وطــرق 
التدريــس أثنــاء التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا؟

ــاء  ــدرايس أثن ــل ال ــوي والفص ــوى الرتب ــودة املحت ــي ج ــا ه ــاب، م ــر الط ــة نظ ــن وجه 4. م
ــا؟ ــة وآداهب ــة العربي ــرتايض للغ ــم االف التعلي

5. مــن وجهــة نظــر الطــاب مــا هــي مشــاكل ومعوقــات التعليــم االفــرتايض يف للغــة العربيــة  
وآداهبا؟

و هذه الدراسة تسعی لألهداف التالية:

ــة  ــال اللغ ــوس يف جم ــة البكالوري ــر طلب ــة نظ ــن وجه ــرتايض م ــم االف ــودة التعلي ــد ج 1. حتدي
ــورد. ــر بجن ــة كوث ــا بجامع ــة وآداهب العربي

2. حتديد كمية التعلم يف الفضاء االفرتايض من منظور الطاب عينة الدراسة؛

3. حتديــد مــدى التــزام األســتاذ بقواعــد الفصــل والــدروس وطــرق التدريــس أثنــاء التعليــم 
االفــرتايض مــن منظــور طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ؛

4. حتديــد جــودة املحتــوى التعليمــي وعقــد الــدروس أثنــاء التعليــم االفــرتايض مــن منظــور 
طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ؛

5. حتديد مستوى مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض من منظور هؤالء الطّاب.

الدراسات السابقة
ــه وكانــت  ــع املتعلقــة ب ــر أو أقــل عــن الفضــاء االفــرتايض واملواضي ــة مقــاالت أكث متــت كتاب
هنــاك أبحــاث منفصلــة ومســتقلة حــول هــذا املوضــوع ؛ عــى ســبيل املثــال: تــّم نــر مقــاالت 
الثقافــة عــى  بالتحقيــق يف أساســيات  بيــل وكينيــدي )2000(  قــام  التاليــة:  بالعناويــن 
ــة يف  ــروف الثقافي ــات والظ ــة العاق ــيربانية ودارس ــة الس ــوان الثقاف ــام بعن ــت يف بحثه اإلنرتن
ــروف  ــة والظ ــة الثقاف ــان قضي ــام 1987 درس بوم ــة. يف ع ــبكات االفرتاضي ــت والش اإلنرتن
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املتعــددة الثقافــات يف عــامل اإلنرتنــت يف بحثــه بعنــوان الثقافــات يف الفضــاء الســيرباين وفحص 
األرضار التــي تلحــق بالثقافــات املختلفــة إىل حــد مــا. بحــث إريكســون )1968( يف موضــوع 
اهلويــة وحتــدث بإســهاب عــن اهلويــة وعاقتهــا بالعمــر والجنســانية والعــرق، إلــخ. كام درس 
يف بحثــه قضايــا هويــة املــرأة. ناقــش فوكويامــا يف العديــد مــن كتبــه التــي ُنــرت يف ســنوات 
خمتلفــة موضــوع اإلنرتنــت وعــامل املعلومــات ودرس هــذه القضيــة مــن أبعــاد خمتلفــة وأعطــى 
العديــد مــن األفــكار حــول العاقــات بــن هــذه الظــروف اجلديــدة وآثارهــا. جلــن يف بحثــه 
ــي  ــة الت ــث يف الطريق ــد وبح ــام اجلدي ــوع اإلع ــث يف موض ــة« بح ــام واهلوي ــوان »اإلع بعن
تظهــر هبــا اهلويــة يف هــذه الوســائط. اســتخدم شــون و ليــم يف بحثهــام بعنــوان »إطــار قيــاس 
الســعادة يف الشــبكات االجتامعيــة« موضــوع اإلنرتنــت والشــبكات االجتامعيــة ورشحــا 
معايــري قيــاس مســتوى الســعادة ورضــا مســتخدمي الشــبكات االجتامعيــة. توصــل نوابخــش 
يف بحــث حــول تأثــريات اإلنرتنــت واهلواتــف املحمولــة عــى هويــة الشــباب الذيــن تــرتاوح 
أعامرهــم بــن 15 و 29 عاًمــا يف مازنــدران، إىل اســتنتاج مفــاده أن ميــل الشــباب الســتخدام 
اإلنرتنــت يؤثــر عــى قيمهــم الدينيــة واالجتامعيــة والثقافيــة والعائليــة وهوهيتــم الفرديــة 
ــف  ــت واهلوات ــل اإلنرتن ــدة، مث ــات اجلدي ــتخدام التقني ــإن اس ــن، ف ــا للمؤلف ــة. وفًق واجلامعي
املحمولــة، يتســبب يف تغيــريات يف اهلويــة، مثــل اهلويــة االفرتاضيــة، واهلويــة املزيفــة والتــي قــد 
يكــون هلــا آثــار ضــارة؛ لذلــك، يوصــون صانعــي السياســات بــإدارة هــذه املســاحات وإنتــاج 
ــة  ــتقصاء فاعلي ــوان »اس ــاالً بعن ــنة 2014 مق ــرون يف س ــم زاده وآخ ــر حكي ــا. ن ــوى هل حمت
تعليــم اللغــة العربيــة العــام يف املرحلــة الثانويــة بحســب أســاتذة وطلبــة مدينــة كرمــان«. كــام 
ــلوب  ــد أس ــق ونق ــوان »حتقي ــن بعن ــي وآخري ــنة 2009 لربوين ــرى يف س ــاث أخ ــد أبح توج
تدريــس اللغــة العربيــة بطريقــة مبــارشة )دراســة حالــة: كتــب د. حســن خراســاين(«و يف ســنة 
2015 »اســتقصاء كفــاءة مســتوى التعليــم املتوســط األول للغــة العربيــة يف مدينــة نيــكا مــن 
ــادي  ــم ه ــال بقل ــن ومق ــليامين وآخري ــكا )94-95(« لس ــة ني ــاب مدين ــاتذة وط ــة أس مقابل
ــور يف  ــوي للص ــدور الرتب ــة ال ــد ودراس ــنة 2015 بعنوان«النق ــن يف س ــم وآخري ــري منظ نظ
كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغــري العــرب )دراســة حالــة: كتــاب تاريــخ األدب العــريب حلنــا 
الفاخــوري«( »أثــر جائحــة كورونــا عــى األداء األكاديمــي للجامعــات الليبيــة؛ دراســة 
ميدانيــة عــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس« لـــ »عــز الديــن بوســنينة وحمّمــد البــزار مــن 
ــا علــی األداء العلمــي/ ــر جائحــة كورون جامعــة بنغــازي، هيــدف هــذا البحــث للتعــرف أث
ــة التدريــس هبــا كمؤرشلذلــك باعتبارهــم  ــة، آخــذا اعضــا هيئ األكاديمــي للجامعــات الليبي
ــری  ــة أخ ــت دراس ــة. أجري ــتوی أداء اجلامع ــد مس ــة يف حتدي ــر أمهي ــل و األكث ــر الفاع العن
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بعنــوان: »واقــع التعليــم عــن بعــد يف اجلامعــات العراقيــة يف ظــل جائحــة كورونــا مــن وجهــة 
نظــر الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس« لــــ »ســمري مهــدي كاظــم« )2021( يف جامعــة الــرق 
األوســط و هّدفــت الدراســة التعــرف الــی واقــع التعليــم عــن بعــد يف اجلامعــات العراقيــة يف 
ظــل جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة و أعضــاء هيئــة التدريــس لتدريــب علــی كيفيــة 

اســتخدام التعليــم عــن بعــد.

ــد 19  ــة كوفي ــة أزم ــرتاتيجي يف جماهب ــار إس ــد كخي ــن بع ــم ع ــوان »التعّل ــر بعن ــال آخ ــّم مق ت
وإمكانيــة اإلفــادة منهــا يف دولــة الكويــت )دراســة مقارنــة( « لــــ »ســامي جمبــل العنــزي وعيــد 
ــم عــن بعــد يف  ــع التعل محــود الســعيدي« )2021(، اســتهدفت الدراســة التعــرف علــی واق
ــم  ــی تقدي ــة الكويــت و خلصــت ال ــادة منهــا يف دول ــد 19 و األف ــدا و جماهبــة أزمــة كوفي فنلن
توصيــات تســاعد علــی املــي قدمــًا يف تطويــر السياســات الرتبويــة التــي ختــدم عمليــة التعلــم 

عــن بعــد و جماهبةاألزمــات يف دولــة الكويــت.

ــرتايّض  ــم االف ــات التَّعلي ــرص وحتّدي ــوان »ف ــال بعن ــجاعی يف مق ــادق ش ــد ص ــة حمم يف دراس
ــم  ــرص التعلي ــی ف ــرف عل ــی التع ــث ال ــي الباح ــا« يرم ــة كورون ــة يف حقب ــوزات العلمّي للح
االفــرتايض و حتدياتــه يف عــر كورونــا يف احلــوزات العلميــة، لقــد اظهــرت النتائــج أّن 
التعليــم االفــرتايض يف عــر كرونــا علــی الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الفــرص و القــدرات 

ــع. ــد واجــه عــددا مــن املشــاكل و املوان ــة، ق األجيابي

اجتاهــات طلبــة علــوم اإلعــام واالتصــال نحــو التعليــم عــن بعــد يف ظــل جائحــة كورونــا لــــ 
»بوعــيل حســام وحومــر عمــر«، جــاءت هــذه الدراســة لتقييــم اجتاهــات الطلبــة نحــو جتربــة 
ــر وحتديــد معاملهــا و املعوقــات التــي رافقتها.مــن اجــل  التعليــم اجلامعــي عــن بعــد يف اجلزائ

تطويــر خمرجــات العمليــة يف املســتقبل.

و البحــث بعنــوان »الصعوبــات التــي واجهــت معلمــي املــدارس يف التعليــم عــن بعــد أثنــاء 
جائحــة كورونــا لــــ »زيــد القيــق وآالء اهلدمــي« هيــدف الــی التعــرف علــی الصعوبــات التــي 
واجهــت معلمــي املــدارس يف التعليــم عــن بعــد أثنــاء جائحــة كورونــا و األدوات التــي 

ــد ــن بع ــم ع ــون يف التعلي ــتخدمها املعلم اس

و البحــث بعنــوان »املدرســة اجلزائريــة والتعليــم عن بعد يف ظــل جائحة كوفيد 19« لــ »شــنايف 
فوزيــة وبراهامــي حمّمــد أمــن« هيــدف الــی دراســة الــی الكشــف عــن العاقــة الرتابطيــة بــن 
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ــی كل  ــّل كوروناعل ــروض يف ظ ــاق املف ــاء اإلغ ــة أثن ــة اجلزائري ــد و املدرس ــن بع ــم ع التعلي
املســتويات الدراســية.

ــم  ــق يف التعلي ــم التحقي ــه ت ــو أن ــا ه ــريت اليه ــي أش ــوث الت ــع البح ــايل م ــث احل ــابه البح تش
االفــرتايض وتأثــريه ومشــكاته وعقباتــه ونقاطــه اإلجيابيــة أو الســلبية يف التعليــم يف ظــل 
ــري  ــى تأث ــز ع ــه يرك ــو أن ــاث ه ــذه األبح ــا وه ــن عملن ــاف ب ــن االخت ــا ولك ــة كورون جائح
التعليــم االفــرتايض يف منصــة Adobe connect يف تدريــس اللغــة العربيــة لطــاب جامعــة 
ــذا  ــاول ه ــك، حي ــع ذل ــذه اجلامعة.م ــة يف ه ــة العربي ــرع اللغ ــاب ف ــد ط ــورد عن ــريف بجن كوث
ــاة  ــع مراع ــورة م ــة املذك ــرتايض يف اجلامع ــم االف ــوب التعلي ــا وعي ــن مزاي ــري ع ــث التعب البح

ــوع. ــة املوض حداث

مراجعة األدب النظري
1. الفضاء االفرتايض و تعليمه

يعتــرب التعليــم االفــرتايض مــن اشــكال التعليــم االلكــرتوين، و يتــم عــرب مؤسســات أكاديميــة 
جامعيــة، توفــر هــذا التعليــم للطــاب امكانيــة التعلــم يف أماكــن اقامتهــم اعتــامد علــی شــبكة 
ــم عــرب احلاســوب الشــخيص املتصــل باالنرتنــت ســواء  اإلنرتنــت يمكــن متابعــة هــذا التعلي

اثنــاء القــاء املــدرس للمحــارضة أو بعــد إلقائهــا عــرب ملفــات صــوت و صــورة مســجلة. 

ــون  ــن يف غض ــرية، ولك ــنوات األخ ــًا يف الس ــًوا هائ ــدة نم ــال اجلدي ــائل االتص ــهدت وس ش
ــب  ــبوك، برتحي ــاغرام و فيس ــرام و إينس ــة تليغ ــة، خاص ــاحة االفرتاضي ــت املس ــك، حظي ذل
أكــرب مــن قبــل اجلمهــور. وفًقــا إلحصائيــات قاعــدة بيانــات اإلنرتنــت العامليــة، وهــي إحــدى 
ــن  ــرب م ــا يق ــإن م ــي، ف ــتوى العامل ــى املس ــت ع ــة باإلنرتن ــة املتعلق ــات املوثوق ــد البيان قواع
50٪ مــن ســكان العــامل هــم مــن مســتخدمي اإلنرتنــت يف عــام 2017 ويســتخدمون الفضــاء 
االفــرتايض. وفًقــا لبيانــات قاعــدة البيانــات هــذه ، يوجــد مــا يقــرب مــن 57 مليوًنــا و 700 
ألــف مســتخدم لإلنرتنــت يف إيــران يف عــام 2016. مــن هــذا املبلــغ ، هنــاك حــوايل 17 مليــون 
ــطون عــى تليغــرام و اينســتاغرام ومــا إىل ذلــك  شــخص أعضــاء يف فيســبوك والباقــي نش

)حممــدي ، 2018: 47(.

ــاء  ــة لق ــامل ونقط ــي الع ــام ملواطن ــامع ع ــكان اجت ــة م ــت بمثاب ــبكة اإلنرتن ــرب ش ــع، تعت يف الواق
عامــة؛ يف العــامل احلقيقــي، كانــت قــوة االختيــار لــدى النــاس حمــدودة دائــاًم حتــت تأثــري عوامــل 
ــم  ــة واحلكومــة ومــا إىل ذلــك؛ ولكــن يف العــامل االفــرتايض، تت ــل املوقــع والوقــت والثقاف مث
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ــى  ــا ع ــن بينه ــار م ــارات لاختي ــن اخلي ــد م ــخص العدي ــه الش ــدة ويواج ــدود املقي ــة احل إزال

ــريي، 200(.  ــي )نص ــاق عامل نط

يتــم التعليــم يف هــذا الفضــاء اإلفــرتايض باســتخدام آليــات االتصــال احلديثــة مــن حاســب و 
شــبكاته و وســائطه املتعــددة مــن صــوت و صــورة و رســومات، و آليــات بحــث و مكتبــات 
الكرتونيــة و كذلــك بوابــات االنرتنــت. )املوســی، عبدالعزيــز، املبارك، امحــد، 2005: 113(

2. مشاكل وعقبات التعليم االفرتايض
ــا يف  ــاالت ودوره ــات واالتص ــا املعلوم ــن تكنولوجي ــات م ــة املجتمع ــا ملنفع ــع، وفًق يف الواق
التواصــل والتفاعــل بــن النــاس، تتســارع التغــريات االجتامعيــة وتصبــح أكثــر كثافــة؛ لذلــك 
ــاالت  ــات واالتص ــا املعلوم ــن تكنولوجي ــة ب ــة قوي ــاك صل ــول إن هن ــة الق ــن املبالغ ــس م لي
وتكويــن احليــاة االجتامعيــة )خانيكــي، 2012: 73(.نظــًرا ألوجــه القصــور يف التعليــم 
ــدة يف الوضــع  ــم شــبكة أدويب كانكــت كأداة رســمية وحي ــم تقدي ــرتايض للجامعــات، ت االف
احلــايل ويف احلقيقــة، يعتــرب هــذا املوضــوع يف الفضــاء االفــرتايض ســبًبا للعديــد مــن األرضار 
والتحديــات املتعلقــة هبــذا املجــال، ومل تتــم احلاجــة إىل التعلــم والتواصــل الســليم بــن 

ــها: ــي نناقش ــة الت ــن املشــاكل التالي ــع م ــا ينب ــاب، وهــو م ــاتذة والط األس

- مشاكل شبكة أدويب كانكت من وجهة نظر األساتذة

- عدم وصول اجلمهور

- أمهية اهلوية يف تغيري املفردات

- جودة التعلم يف بعض دورات اللغة العربية.

3. صحة وموثوقية االستبيان
ــث، أو  ــة البح ــي فرضي ــث أو نف ــوع البح ــرة موض ــن ظاه ــات م ــع البيان ــو جتمي ــتبيان ه االس
اإلجابــة علــی تســاؤالت البحــث ) مجعــة، 2008: 102( ُيعتمــد معامــل كرونبــاخ ألفــا 
البالــغ 0.7 وأعــى مــن أجــل االتســاق الداخــيل. وإذا كان هــذا املعامــل أقــل مــن قيمــة ألفــا 
ــاخ  ــه. يظهــر أداء ألفــا كرونب ــه بإزالت ــذي ســيزيد مــن قيمت ، فيجــب التحقــق مــن الســؤال ال
إىل أي مــدى تكــون العاقــة الداخليــة ألســئلة االســتبيان. تظهــر نتيجــة ألفــا كرونبــاخ هلــذا 
البحــث مصداقيــة األســئلة املطروحــة وهــذه النتيجــة جعلــت تطبيــق اآلراء الشــخصية 
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ــات بخطــأ منخفــض  ــل البيان ــم حتلي ــري وت ــه بشــكل كب ــم تقليل ــج البحــث يت للباحــث يف نتائ
للغايــة. "املوثوقيــة تشــري إىل مــدى جــودة طريقــة أو أداة مجــع البيانــات يف قيــاس مــا يفــرتض أن 
تقيســه بشــكل صحيــح. بمعنــى آخــر ، هــل طريقــة أو أداة القيــاس فعالــة للغــرض املقصــود، 
) مريزائــي، 2015: 134(. وبنــاًء عــى ذلــك تــم إعطــاء اســتبانة هــذا البحــث للخــرباء 
ــات  ــراء التصحيح ــم إج ــا ، وت ــن حمتواه ــد م ــئلة والتأك ــة األس ــن صح ــق م ــرباء للتحق واخل

ــة. الازم

الطريقة
إن البحــث احلــايل وصفــي ومقــارن، وقــد أجــري البحــث يف ظــروف طبيعيــة، وامتنــع الباحث 
عــن أي تاعــب وضبــط. لقــد تــّم طــرق حتليــل البيانــات يف هــذا البحــث باســتخدام الطــرق 

اإلحصائيــة الوصفيــة واالســتنتاجية.

1- طريقة اإلحصائية الوصفية
أوالً، وصفــت وقدمــت ملخًصــا للخصائــص العامــة للمســتجيبن مــن خــال رســم جــداول 
التوزيــع التكــراري جلــودة مســح التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظر طــاب املرحلــة اجلامعية 
ــم  ــم، باســتخدام اإلحصــاء الوصفــي، يت ــورد، و ث ــر بجن ــة وآداهبــا بجامعــة كوث للغــة العربي
توفــري املــؤرشات الوصفيــة لــكل جمموعــة بــام يف ذلــك مــؤرشات االجتــاه )الوســط والوســيط 

واملتوســط( ومــؤرشات التشــتت )أدنــى درجــة وأعــى درجــة وتبايــن وانحــراف معيــاري(.

2- طريقة اإلحصائية االستنتاجية
ــات  ــة لبيان ــة الطبيعي ــن احلال ــق م ــار Kolmogorov-Smirnov للتحق ــتخدام اختب ــم اس ت

ــات البحــث. ــة فرضي ــة واحــدة للتحقــق مــن أمهي ــار t لعين ــم اســتخدام اختب البحــث ، وت

جمتمع وعينة البحث

ــة  ــع طــاب البكالوريــوس يف اللغــة العربي ــي يف هــذا البحــث مجي يشــمل املجتمــع اإلحصائ
ــم  ــت ، يت ــرب اإلنرتن ــات ع ــذ العين ــة أخ ــتخدام طريق ــورد. باس ــر بجن ــة كوث ــا يف جامع وآداهب

ــوائي. ــكل عش ــخًصا بش ــار 110 ش اختي

طريقة تسجيل االستبيانات

يتضمــن االســتبيان مســًحا حــول جــودة التعليــم االفــرتايض ، والــذي يتكــون مــن 55 عنــًرا 
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مــن مخــس نقــاط مــن عنــارص ليكــرت )ال أوافــق متاًمــا = 1 وأوافــق متاًمــا = 5(. حيتــوي هــذا 
ــة ملوقــف الطالــب جتــاه التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض  االســتبيان عــى أربعــة مقاييــس فرعي
)البنــود 1-16( ، والتــزام املعلــم بقواعــد الفصــل والــدروس وطــرق التدريــس أثنــاء التعليــم 
االفــرتايض )البنــود 17-31( ، وموقــف الطالــب جتــاه جــودة التعليــم املحتــوى وعقــد فصــل 
أثنــاء التعليــم االفــرتايض )البنــود 32-43( ومشــكات وعقبــات التعليــم االفــرتايض 
ــة،  ــت الدرج ــام ارتفع ــن 55 و 275، وكل ــات ب ــاق الدرج ــرتاوح نط ــود 44-55(. ي )البن

كانــت جــودة التعليــم االفــرتايض أكثــر ماءمــة مــن وجهــة نظــر الفــرد.

عرض النتائج
تــم مجــع البيانــات باســتخدام اســتبيان مســح جــودة التعليــم االفــرتايض ، والــذي يتكــون مــن 
ــق  ــدة = 1 وأواف ــق بش ــاط )ال أواف ــس نق ــن مخ ــون م ــرت املك ــاس ليك ــى مقي ــًرا ع 55 عن
بشــدة = 5(. حيتــوي هــذا االســتبيان عــى أربعــة مقاييــس فرعيــة ملوقــف الطالــب جتــاه التعلــم 
يف الفضــاء االفــرتايض )البنــود 1-16( ، والتــزام املعلــم بقواعــد الفصــل والــدروس وطــرق 
التدريــس أثنــاء التعليــم االفــرتايض )البنــود 17-31( ، وموقــف الطالــب جتــاه جــودة 
ــكات  ــود 32-43( ومش ــرتايض )البن ــم االف ــاء التعلي ــل أثن ــد فص ــوى وعق ــم املحت التعلي
وعقبــات التعليــم االفــرتايض )البنــود 44-55(. يــرتاوح نطــاق الدرجــات بــن 55 و 275 
، وكلــام ارتفعــت الدرجــة، كانــت جــودة التعليــم االفــرتايض أكثــر ماءمــة مــن وجهــة نظــر 
الفــرد. تــم مجعهــا مــن بــن العينــة املختــارة مــن جمتمــع طــاب البكالوريــوس يف اللغــة العربيــة 

وآداهبــا يف جامعــة كوثــر بجنــورد.

يف حتليــل البيانــات، وصــف أوالً وقــدم ملخًصــا للخصائــص العامــة للمســتجيبن مــن خــال 
رســم جــداول التوزيــع التكــراري ملســح جــودة التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر طــاب 
املرحلــة اجلامعيــة للغــة العربيــة وآداهبــا يف جامعــة كوثــر بجنــورد، ثــم باســتخدام اإلحصــاء 
الوصفــي، واملــؤرشات الوصفيــة. تتضمــن كل جمموعــة مــؤرشات االجتــاه املركــزي )الوســط 
ــن وانحــراف  ــى درجــة ، أعــى درجــة، تباي والوســيط واملتوســط( ومــؤرشات التشــتت )أدن
مــن  للتحقــق   Kolmogorov-Smirnoff اختبــار  باســتخدام  ذلــك،  بعــد  معيــاري(. 
احلالــة الطبيعيــة لبيانــات البحــث، تــم اســتخدام اختبــار t لعينــة واحــدة للتحقــق مــن أمهيــة 
فرضيــات البحــث. تــم حتليــل البيانــات إحصائيــًا باســتخدام برنامــجSPSS  24 عنــد مســتوى 

ــة 0.05. دالل



277 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

اإلحصاء االستداليل

للتحقق من الفرضيات ، أوالً افرتاض االختبار البارامرتى، أي أن احلالة الطبيعية للبيانات 
تقاس عند مستوى داللة 0.05:

جدول رقم 1. اختبار Kolmogorov Smirnov للتحقق من احلالة الطبيعية لبيانات البحث.

بنــاًء عــى النتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا مــن اختبــار Kolmogorov-Smirnov يف 
اجلــدول 1 ، فــإن مســتويات األمهيــة يف مجيــع املتغــريات أكــرب مــن 0.05. نتيجة لذلــك يمكن 

قبــول أن توزيــع املتغــريات أمــر طبيعــي؛ لذلــك يمكــن اســتخدام االختبــارات البارامرتيــة.

أسئلة البحث
الســؤال الرئيــي: مــن وجهــة نظــر الطــاب، مــا هــي جــودة التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة 
وآداهبــا يف جامعــة كوثــر بجنــورد؟ اختبــار t لعينــة واحــدة: بافــرتاض أن M1 هــو متوســط 
درجــة جــودة التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا يف جامعــة  كوثــر بجنــورد مــن وجهــة 
نظــر طــاب املرحلــة اجلامعيــة األوىل، و M2 هــو متوســط درجــة اجلــودة التعليــم االفــرتايض 
للغــة العربيــة وآداهبــا مــن وجهــة نظــر طــاب املرحلــة اجلامعيــة األوىل يف املجتمــع احلقيقــي 
يف املجتمــع املــدروس؛  لذلــك فــإن االفرتاضــات اإلحصائيــة لاختبــار ثنائــي املجــال هــي كــام 
يــيل: الفرضيــة الصفريــة: متوســط درجــات جــودة التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا 
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ــودة  ــات ج ــط درج ــوس ومتوس ــة البكالوري ــر طلب ــة نظ ــن وجه ــورد م ــر بوجن ــة كوث بجامع
ــن يف املجتمــع  ــة وآداهبــا مــن وجهــة نظــر الطــاب اجلامعي ــم االفــرتايض للغــة العربي التعلي

احلقيقــي متســاوون.

H0 : M1 = M2

فرضية البحث: متوسط درجات جودة التعليم االفرتايض للغة العربية وآداهبا بجامعة كوثر 
بجنورد من وجهة نظر طلبة البكالوريوس ومتوسط درجات جودة التعليم االفرتايض للغة 
العربية. اللغة واألدب من وجهة نظر الطاب اجلامعين يف املجتمع احلقيقي ليسوا متساوين.

H0 : M1 ≠ M2

اجلدول رقم 2. إحصائيات اختبار t لعينة واحدة ملتوسط جودة التعليم االفرتايض للغة العربية وآداهبا يف 
جامعة كوثر بجنورد من وجهة نظر طالب مرحلة البكالوريوس مع متوسط عدد السكان احلقيقي.

وفًقــا للبيانــات الــواردة يف جــدول 2 ، فــإن القيمــة p الختبــار t لعينــة واحــدة تســاوي 
ــا ،  ــري. أيًض ــن املتوســطات كب ــإن الفــرق ب ــايل ، ف ــل مــن 0.05 ، وبالت 0.0001 ، وهــو أق
مــع فاصــل ثقــة 95٪ ، للفــرق بــن املتوســطن )مــن 8.90 إىل 18.83( الــذي ال يشــمل 
ــك  ــث؛ لذل ــة البح ــد فرضي ــم تأكي ــت ويت ــو ثاب ــة )M1 - M2 = 0( ، فه ــة الصفري الفرضي
يمكــن االســتنتاج أنــه مــن وجهــة نظــر الطــاب، فــإن جــودة التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة 
ــإن مقــدار هــذا  ــة إىل ذلــك ، ف ــة وهامــة. باإلضاف ــورد إجيابي ــر يف بجن وآداهبــا يف جامعــة كوث

االختــاف أعــى بـــ 13.86 مــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي.

أسئلة فرعية

الســؤال الفرعــي األول: مــن وجهــة نظــر الطــاب مــا هــو مســتوى التعلــم يف الفضــاء 
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االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا؟

ــاء  ــم يف الفض ــدل التعل ــة مع ــط درج ــو متوس ــرتاض أن M1 ه ــدة: باف ــة واح ــار t لعين اختب
االفــرتايض مــن منظــور طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا وأن M2 هــو متوســط درجــة معــدل 
التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض مــن وجهــة نظــر مــن طــاب املجتمــع احلقيقــي االفرتاضــات 

ــايل: ــي كالت ــن ، وه ــار ذي املجال ــة لاختب اإلحصائي

الفرضيــة صفــر: متوســط درجــات معــدل التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض مــن منظــور طــاب 
اللغــة العربيــة وآداهبــا ومتوســط درجــات معــدل التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض مــن منظــور 

طــاب املجتمــع احلقيقــي متســاوون

H0 : M1 = M2

فرضيــة البحــث: متوســط درجــات معــدل التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض مــن منظــور طــاب 
اللغــة العربيــة وآداهبــا ومتوســط درجــات معــدل التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض مــن منظــور 

طــاب املجتمــع احلقيقــي غــري متســاوين

H0 : M1 ≠ M2

اجلدول رقم 3. إحصائيات اختبار t لعينة واحدة ملتوسط مقدار التعلم يف الفضاء اإللكرتوين من منظور 
طالب اللغة العربية وآداهبا مع متوسط طالب املجتمع احلقيقي.

وفًقــا للجــدول 3 ، فــإن قيمــة p الختبــار t لعينــة واحــدة تســاوي 0.012 ، وهــو أقــل مــن 
0.05 ، وبالتــايل ، فــإن الفــرق بــن املتوســطات كبــري. أيًضــا ، مــع فاصــل ثقــة 95٪ ، بالنســبة 
لاختــاف بــن الوســيلتن )مــن -5.08 إىل -0.65( الــذي ال يتضمــن الفرضيــة الصفريــة 
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)M1 - M2 = 0(، فهــي متســقة ويتــم تأكيــد فرضيــة البحــث.

لذلــك يمكــن االســتنتاج أنــه مــن وجهــة نظــر الطــاب، فــإن مقــدار التعلــم يف الفضــاء 
االفــرتايض اللغــة العربيــة وآداهبــا ســلبي ومهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن مقــدار هــذا 

االختــاف هــو 2.86 أقــل مــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي.

الســؤال الفرعــي الثــاين: مــن وجهــة نظــر الطــاب مــا مــدى التــزام األســتاذ بقواعــد الفصــل 
والــدروس وطريقــة التدريــس أثنــاء التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا؟

اختبــار t لعينــة واحــدة: بافــرتاض أن M1 هــو متوســط درجــة التــزام املعلــم بقواعــد الفصــل 
ــة  ــة العربي ــاب اللغ ــور ط ــن منظ ــرتايض م ــم االف ــاء التعلي ــس أثن ــرق التدري ــدروس وط وال
ــرق  ــدروس وط ــل وال ــد الفص ــم قواع ــزام املعل ــات الت ــط درج ــو متوس ــا ، و M2 ه وآداهب
التدريــس يف وقــت التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر طــاب املجتمــع احلقيقــي ، يف 

ــيل: ــام ي ــال ك ــي املج ــار ثنائ ــة لاختب ــات اإلحصائي ــون االفرتاض ــدروس ، تك ــع امل املجتم

الفرضية صفر: متوسط درجات التزام املعلم بقواعد الفصل والدروس وطرق التدريس 
االفرتاضية من منظور طاب اللغة العربية وآداهبا ومتوسط درجات التزام املعلم بقواعد 
الفصل والدروس وطرق التدريس أثناء التعليم االفرتايض من منظور من طاب املجتمع 

احلقيقي متساوون.

H0 : M1 = M2

فرضية البحث: متوسط درجات التزام املعلم بقواعد الفصل والدروس وطرق التدريس 
االفرتاضية من وجهة نظر طاب اللغة العربية وآداهبا ومتوسط درجات التزام املعلم بقواعد 

الفصل والدروس وطرق التدريس أثناءه. التعليم االفرتايض من منظور املجتمع احلقيقي 
الطاب ليسوا متساوين.

H0 : M1 ≠ M2
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اجلدول رقم 4. إحصائيات اختبار t للعينة الواحدة تعني التزام األستاذ بقواعد الفصل والدروس وطرق 
التدريس االفرتاضية من منظور طالب اللغة العربية وآداهبا مع متوسط   طالب املجتمع احلقيقي.

وفًقــا للجــدول 4 ، فــإن القيمــة p الختبــار t للعينــة الواحــدة تســاوي 0.0001 ، وهــو أقــل 
ــري. أيًضــا ، مــع فاصــل ثقــة ٪95 ،  ــإن الفــرق بــن املتوســطات كب ــايل ، ف مــن 0.05 ، وبالت
لاختــاف بــن املتوســطن )مــن 16.8 إىل 11.64( ، والــذي ال يشــمل الفرضيــة الصفريــة 

)M1 - M2 = 0(، فهــو ثابــت ويتــم تأكيــد فرضيــة البحــث.

لذلــك يمكــن االســتنتاج أنــه مــن وجهــة نظــر الطــاب ، فــإن التــزام األســتاذ بقواعــد الفصــل 
والــدروس وطــرق التدريــس أثنــاء التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا هــو التــزام إجيايب 
وهــادف. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن مقــدار هــذا االختــاف يزيــد بمقــدار 9.90 عــن متوســط 

قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي.

الســؤال الفرعــي الثالــث: مــن وجهــة نظــر الطــاب مــا هــي جــودة املحتــوى الرتبــوي 
والفصــل الــدرايس أثنــاء التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا؟

ــي  ــوى التعليم ــودة املحت ــة ج ــط درج ــو متوس ــرتاض أن M1 ه ــدة: باف ــة واح ــار t لعين اختب
وعقــد الفصــل أثنــاء التعليــم االفــرتايض مــن منظــور طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ، 
و M2 هــو متوســط درجــة جــودة املحتــوى التعليمــي والفصــل الــدرايس أثنــاء إجــراء 
ــدروس، تكــون  ــع امل ــي ، يف املجتم ــع احلقيق ــاب املجتم ــن منظــور ط ــرتايض م ــم االف التعلي

االفرتاضــات اإلحصائيــة لاختبــار ثنائــي املجــال كــام يــيل:
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الفرضيــة صفــر: متوســط درجــات جــودة املحتــوى التعليمــي والفصــل الــدرايس أثنــاء 
ــودة  ــات ج ــط درج ــا ومتوس ــة وآداهب ــة العربي ــاب اللغ ــور ط ــن منظ ــرتايض م ــم االف التعلي
املحتــوى التعليمــي والفصــل أثنــاء التعليــم االفــرتايض مــن منظــور طــاب املجتمــع احلقيقــي 

ــاوية. متس

H0 : M1 = M2

فرضيــة البحــث: متوســط درجــات جــودة املحتــوى الرتبــوي والفصــل الــدرايس أثنــاء 
التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ومتوســط درجــات جــودة 
املحتــوى التعليمــي والفصــل الــدرايس أثنــاء التعليــم االفــرتايض مــن منظــور حقيقــي. طــاب 

املجتمــع ليســوا متســاوين.

H0 : M1 ≠ M2

وفًقــا للجــدول 5 ، فــإن القيمــة p الختبــار t للعينــة الواحــدة تســاوي 0.653 ، وهــو أكثــر 
ــة  ــل ثق ــع فاص ــا ، م ــرًيا. أيًض ــس كب ــطات لي ــن املتوس ــرق ب ــإن الف ــايل ، ف ــن 0.05 ، وبالت م
95٪ ، للفــرق بــن املتوســطن )مــن -1.39 إىل -21.2( ، والــذي يتضمــن الفرضيــة 

ــث. ــة البح ــد فرضي ــم تأكي ــقة ومل يت ــي متس ــة )M1 - M2 = 0( ، فه الصفري

اجلدول رقم 5. عينة واحدة من إحصائيات اختبار t ملتوسط جودة املحتوى التعليمي وعقد الفصل أثناء 
التعليم االفرتايض من منظور طالب اللغة العربية وآداهبا مع متوسط طالب املجتمع احلقيقي.

ــد  ــي وعق ــوى التعليم ــودة املحت ــإن ج ــاب، ف ــر الط ــة نظ ــن وجه ــه م ــتنتاج أن ــن االس يمك
ــة إىل  ــة. باإلضاف ــت ذات أمهي ــا ليس ــة وآداهب ــة العربي ــرتايض للغ ــم االف ــاء التعلي ــل أثن الفص
ذلــك، فــإن مقــدار هــذا االختــاف أعــى بنســبة 0.41 مــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف 

ــة. ــة إحصائي ــري ذي دالل ــر غ ــو أم ــي ، وه ــع احلقيق املجتم
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ــم  ــات التعلي ــاكل ومعوق ــي مش ــا ه ــاب م ــر الط ــة نظ ــن وجه ــع: م ــي الراب ــؤال الفرع الس
االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا؟

ــات  ــة واحــدة: بافــرتاض أن M1 هــو متوســط درجــة مســتوى مشــاكل وعقب ــار t لعين اختب
التعليــم االفــرتايض مــن منظــور طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ، و M2 هــو متوســط درجــة 
مســتوى مشــاكل وعقبــات التعليــم االفــرتايض مــن وجهــة نظــر طــاب املجتمــع احلقيقــي ، يف 

املجتمــع املــدروس ، االفرتاضــات اإلحصائيــة لاختباريــن املجــاالت هــي كــام يــيل:

 الفرضية الصفرية: متوسط درجات مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض من منظور طاب
 اللغة العربية وآداهبا ومتوسط درجات مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض من منظور

.طاب املجتمع احلقيقي متساوية

H0 : M1 = M2

فرضية البحث: متوسط درجات مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض من وجهة نظر طاب 
اللغة العربية وآداهبا ومتوسط درجات مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض لطاب املجتمع 

احلقيقي غري متساوين.

H0 : M1 ≠ M2

اجلدول رقم 6. إحصائيات اختبار t لعينة واحدة ملتوسط مقدار مشاكل ومعوقات التعليم االفرتايض من 
منظور طالب اللغة العربية وآداهبا مع متوسط طالب املجتمع احلقيقي.

وفًقــا للجــدول 6 ، فــإن القيمــة p الختبــار t للعينــة الواحــدة تســاوي 0.0001 ، وهــو أقــل 
ــة ٪95  ــل ثق ــع فاص ــا ، م ــري. أيًض ــطات كب ــن املتوس ــرق ب ــإن الف ــايل ، ف ــن 0.05 ، وبالت م
، بالنســبة للفــرق بــن املتوســطن )مــن 5.43 إىل 7.41( والــذي ال يتضمــن الفرضيــة 

ــة البحــث. ــد فرضي ــم تأكي ــة )M1-M2 = 0(، فهــو متســق ويت الصفري
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يــری الطــاب يف هــذا املجــال بــأّن كميــة مشــاكل وعقبــات التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة 
وآداهبــا إجيابيــة وذات مغــزى. يف الوقــت نفســه يكــون مقــدار هــذا االختــاف أعــى بـــ 6.42 

مــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي.

اإلستنتاج و املناقشة

ــد  ــات الازمــة وأخــريًا االقرتاحــات ملزي ــم االقرتاحــات والتوصي ــم تقدي ــيل، يت ــام ي ــاك في هن
ــة  ــة جلامع ــة احلري ــي املنص ــذه األدوات ه ــدى ه ــث. إح ــى البح ــود ع ــث والقي ــن البح م
»Adobe Connect«  وبحســب آراء املســؤولن، فــإن إطــاق هــذه الشــبكة الوطنيــة التــي 
هــي يف نقطــة البدايــة، ال خيلــو مــن مشــاكل ونواقــص. لكــن مســؤويل اجلامعــات يقولــون إننــا 
ــن  ــاء وتكوي ــذا الفض ــاب يف ه ــاتذة والط ــود األس ــاه »وج ــا يف اجت ــاكل ونحله ــنحدد املش س
الفصــول الدراســية«. شــبكة االتصــاالت هــذه يف هــذه الفــرتة الزمنيــة عندمــا تواجــه الدولــة 

ــا )كوفيــد -19( ، حالــة مــرض كورون

ــا ،  ــر وضوًح ــم تقييمهــا وقياســها ، وأصبحــت مزاياهــا وعيوهبــا أكث وبحســب الــروط ، ت
مــن بــن التحديــات التــي تواجههــا ، عــدم شــمولية شــبكة Adobe Connect مــن حيــث 
التكنولوجيــا والربجميــات ، والفقــر املــايل لبعــض الطــاب يف الوصــول. وأشــار إىل اهلواتــف 
املحمولــة أو األجهــزة اللوحيــة ، وعــدم وجــود اســرتاتيجية فعالــة يف ثقافــة اســتخدام الفضــاء 
االفــرتايض ، والــرر الــذي يلحــق باللغــة العربيــة بســبب االســتخدام غــري املناســب للجمــل 

والكلــامت ، وعــدم االلتفــات إىل البنيــة التحتيــة للجامعــات يف الوصــول إىل اإلنرتنــت. 

مــن الــروري مراجعــة األســئلة والنتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا مــن األســئلة تتــم 
مناقشــتها وربطهــا باألدبيــات ذات الصلــة. يف الفرضيــة الرئيســية ، تــم حتديــد أنــه مــن وجهــة 
ــر يف  ــة كوث ــا يف جامع ــة وآداهب ــة العربي ــرتايض للغ ــم االف ــودة التعلي ــإن ج ــاب ، ف ــر الط نظ
بجنــورد إجيابيــة وهامــة. باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن مقــدار هــذا االختــاف أعــى بـــ 13.86 
مــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي. يف الفرضيــة الفرعيــة األوىل ، تــم 
حتديــد أنــه مــن وجهــة نظــر الطــاب ، فــإن مقــدار التعلــم يف الفضــاء االفــرتايض للغــة العربيــة 
وآداهبــا ســلبي ومهــم. باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن مقــدار هــذا االختــاف هــو 2.86 أقــل مــن 
متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي. يف الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة، تــم حتديــد أنــه 
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مــن وجهــة نظــر الطــاب، فــإن التــزام األســتاذ بقواعــد الفصــل والــدروس وطــرق التدريــس 
ــة إىل  ــادف. باإلضاف ــايب وه ــزام إجي ــو الت ــا ه ــة وآداهب ــة العربي ــرتايض للغ ــم االف ــاء التعلي أثن
ذلــك ، فــإن مقــدار هــذا االختــاف يزيــد بمقــدار 9.90 عــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف 
املجتمــع احلقيقــي. يف الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة، تــم حتديــد جــودة املحتــوى التعليمــي وعقــد 
ــة إىل  ــة. باإلضاف ــت ذات أمهي ــا ليس ــة وآداهب ــة العربي ــرتايض للغ ــم االف ــاء التعلي ــل أثن الفص
ذلــك، فــإن مقــدار هــذا االختــاف يزيــد بمقــدار 41.2 عــن متوســط قيمــة آراء الطــاب يف 
املجتمــع احلقيقــي ، وهــو أمــر غــري مهــم إحصائًيــا. يف الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة ، تــم حتديــد 
حجــم مشــاكل ومعوقــات التعليــم االفــرتايض للغــة العربيــة وآداهبــا إجيابيــة وذات مغــزى مــن 
وجهــة نظــر الطــاب. باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن مقــدار هــذا االختــاف هــو 42.6 أكثــر مــن 

متوســط قيمــة آراء الطــاب يف املجتمــع احلقيقــي.

التوصيات

 من احللول املقدمة يف هذا البحث ما ييل:

- ترقيــة برنامــج أدويب كانكــت مــن حيــث الربامــج والقــدرة عــى التواصــل مــع الشــبكات 
ــة األخــرى االفرتاضي

- رضورة التدريب التمهيدي للطاب واألساتذة

ــة للطــاب يف املناطــق األقــل تطــورًا وخاصــة الوصــول إىل اإلنرتنــت  - حــل املشــكلة املالي
ــر ــتخدام الكمبيوت واس

- احلصول عى املساعدة من الشبكات االفرتاضية األخرى لتعلم أفضل

- رضورة االهتامم بأكاديمية اللغة الفارسية حلل أزمة تركيبة اللغة الفارسية

مسامهة املؤلفن: ساهم مجيع مؤلفي املقال بالتساوي يف هذا البحث.

شــكر وتقديــر: تــم دعــم هــذا البحــث مــن قبــل جامعــة كوثــر بجنــورد بالعقــد رقــم 
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تضارب املصالح: أعلن أي تضارب يف املصالح من قبل املؤلفن

املصادر واملراجع

ــا علــی األداء األكاديمــي  بوســنينة، عزالديــن، البــزاز، حممــد )2021(،  اثــر جائحــة كورون
للجامعــات الليبيــة: دراســة ميدانيــة علــی عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، جملــة التجــارة و 

التمويــل، اجلــزء الثــاين، جامعــة بنــي غــازي، ص21-1. 

مجعــة، فايــز )2008(، أســاليب البحــث العلمــي – منظــور تطبيقــي- ، د ط، داراحلامــد 
للنــر و التوزيــع، األردن.

-حســام، بوعلــی، عمــر، حومــر )2021( اجتاهــات طلبــة علــوم اإلعــالم و اإلتصــال نحــو 
التعليــم عــن بعــد يف ظــل جائحــة كورونا،جامعــة العــريب بــن مهيــدی، اجلزائــر.
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چكیده
بــا توجــه بــه اهمیــت تدریــس مجــازی در دانشــگاه ها، شــبکه ادوبــی کانکــت بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــز  ــی نی ــان عرب ــت. زب ــده اس ــه کار گرفته ش ــا ب ــوص در دوران کرون ــتادان به خص ــا اس ــجویان ب دانش
ــا در بســتر شــبکه ادوبــی کانکــت  به عنــوان یکــی از رشــته های دانشــگاهی در ایــران، در زمــان کرون
ــّددی  ــای متع ــار چالش ه ــاط را دچ ــرف ارتب ــر دو ط ــبکه، ه ــن ش ــوزش در ای ــود. آم ــس می ش تدری
کــرده اســت کــه در ایــن جســتار بــدان پرداخته شــده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا 
توجــه به تازگــی موضــوع، مزایــا و معایــب آمــوزش مجــازی زبــان عربــی در دانشــگاه کوثــر بجنــورد، 
ــدی  ــزان پایبن ــازی؛ می ــای مج ــری در فض ــزان یادگی ــازی؛ می ــوزش مج ــت آم ــن کیفی ــدف تعیی باه
معلــم بــه قوانیــن کالس؛ برنامه هــای درســی؛ روش هــای تدریــس؛ تعییــن کیفیــت محتــوای آمــوزش 
ــی  ــات عرب ــان و ادبی ــجویان زب ــدگاه دانش ــازی از دی ــوزش مج ــع آم ــکالت و موان ــازی؛ و مش مج
بررســی می شــود. روش ایــن پژوهــش توصیفــی و مقایســه ای اســت و در شــرایط عــادی انجام شــده، 
ــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا از  ــه دســت کاری و کنتــرل خــودداری کــرده اســت. ب و محقــق از هرگون
روش هــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد. جامعــۀ آمــاری پژوهــش، دانشــجویان رشــتۀ 
ربــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه کوثــر اســت. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه از دیــدگاه 
دانشــجویان، میــزان کیفیــت آمــوزش مجــازی در رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه کوثــر بجنــورد 
مثبــت و معنــی دار اســت؛ در ضمــن میــزان ایــن تفــاوت به انــدازۀ 13/86 و بیشــتر از مقــدار میانگیــن 
ــی کانکــت ازلحــاظ  ــدگاه دانشــجویان جامعــۀ واقعــی اســت. همچنیــن عدم جامعیــت شــبکۀ ادوب دی
ــدم  ــت، ع ــا تبل ــل ی ــه موبای ــی ب ــجویان در دسترس ــی از دانش ــی برخ ــر مال ــزاری، فق ــی و نرم اف فن
راهبــرد مؤثــر در فرهنــگ اســتفاده از فضــای مجــازی، خســارت زبــان عربــی از عــدم کاربــرد نامناســب 
ــوزش  ــع آم ــکالت و موان ــا از مش ــرای خانواده ه ــاد ب ــی زی ــار مال ــش ب ــا، افزای ــالت و واژه ه جم

مجــازی اســت.

ــع، اســتاد، نگــرش دانشــجو،  ــی، آمــوزش مجــازی، مشــکالت و موان ــان عرب ــدی: زب واژگان کلی
ــوای آمــوزش مجــازی.. محت

s.kavosi@kub.ac.ir :نويسنده مسوول *

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مجازی رشتۀ زبان و ادبیات 
عربی در عرصۀ کرونا



Investigating the factors affecting the quality of virtual 
learning in the field of Arabic language and literature 

during the Corona period
Sobhan Kavosi*1, Ali Nobahar2

1. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, 
Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

2. M.A graduated, Arabic Language and Literature, Yazd University, Arabic teacher of the 
Department of Education of  fars province, Iran

Abstract
Due to the importance of virtual teaching in universities, the Adobe 
Connect network has been used to facilitate communication between 
students and professors, especially during the Corona era, and Arabic 
language is also one of the university courses in Iran during the Corona 
era. Connection is taught, and of course, teaching in this network has 
caused many challenges to both sides of the communication, which are 
discussed in this essay. In this research, considering the novelty of the 
topic, the advantages and disadvantages of virtual education in Arabic 
language in Kosar University of Bojnord, with the aim of determining 
the quality of virtual education, showing the amount of learning in virtual 
space and the extent of teacher adherence to class rules, curricula and 
teaching methods and determining the quality of educational content 
in the course of virtual education and the problems and obstacles of 
virtual education from the perspective of Arabic language and literature 
students. The method of this research is descriptive and comparative. 
The findings of the research indicate that from the students’ point of 
view, the quality of virtual education in the field of Arabic language and 
literature at Kosar University in Bajnord is positive and significant. In 
addition, the amount of this difference is as much as 13.86 and more 
than the average value of the students’ views of the real society. Also, 
lack of comprehensiveness of the Adobe Connect network in terms of 
technology and software, financial poverty of some students in accessing 
mobile phones or tablets, lack of an effective strategy in the culture of 
using virtual space, the damage done to Arabic language due to the 
inappropriate use of sentences and words, the increase in workload, and 
pressurizing families financially are among the disadvantages of virtual 
learning.
Keywords: Arabic language, virtual education, problems and obstacles, 
teacher, student attitude
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