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ء دعا  
 اللھم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا

یأس إذا أخفقناوال بال  
وذكرنا أن اإلخفاق ھو التجربة التي تسبق 

 النجاح
 اللھم إذا أعطیتنا نجاحا فال تأخذ تواضعنا
وإذا أعطیتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا 

 بكرامتنا
 اللھم اختم بالسعادة آجالنا

 وحقق بالزیادة آمالنا
 واقرن بالعافیة غدونا وأعمالنا

-الدعاء اربنا تقبل من-  



 

 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
ر وتقديرشك  

 
...)الن شكرتم ألزدنكم:( ...من باب قوله تعالى  

:وقوله صلى اهللا عليه وسلم  
)من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا(  

أشكر اهللا تعالى أوال ودائما أن وفقني إلتمام ھذا 
.سأله أن يبارك لي فيهأالعمل، و  

/ د.أ: وأتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي المحترم
جھودات التي قدمھا النجاز فرحاتي العربي على الم

ھذا البحث، كما أنحني بالوفاء إلى كل األساتذة 
وأخص بالذكر األستاذة   الكرام الذين ساعدوني،

بعزي سمية، وكل الذين ساعدوني ولو بكلمة ، أو 
 بنصيحة، أو ابتسامة، أو تشجيع من قريب أو بعيد

 



 

 
 
  

   
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهداء
 

وقضى ربك أال : "أھدي ھذا الجھد المتواضع إلى من قال فيھما الرحمن
).سانا تعبدوا إال إياه وبالوالدين إح  

 
.إلى أمي وأبي اللذان أنجباني ومنحوني الحياة  

 
 

.إلى الزوج الذي كان العون والسند الكبير لي لالنجاز ھذا البحث  
 

طلب من اهللا تعالى أن يحفظه ، وأن يجعلهأإلى ابني  الذي   
 

.شمعة تنير لي الدرب، وأن يفتح اهللا عليه أبواب النجاح  
 

 وال أنسى إخوتي وأخواتي
 

 



أ 

 
  :مقدمة

ي البريد االلكترونتعتبر تقنية المعلومات المتمثلة في الحاسب اآللي واالنترنت و
متعددة من أنجع الوسائل لتوفير هذه البيئة التعليمية الثرية، حيث يمكن العمل في  وسائط
، ويمكن للطلبة أن يطوروا معرفتهم بمواضيع تعاونية بين المدارس المختلفة مشاريع
قع على يوخبراء لهم نفس االهتمامات، و من خالل االتصال بزمالء وأساتذة ،تهمهم
، ة مسؤولية البحث عن المعلومات وصياغتها، مما ينمي مهارات التفكير لديهمالطلب

 الكتابةالحوار البيداغوجي وأن االتصال عبر البريد االلكتروني ينمي مهارات ويعتقد 
حيث يمكن للطلبة التزود والتبادل عبر  ،اإليجابي نحو عالم الرقمنة واالتجاهاإللكترونية 

وإجراء حوارات حرة  ،والمعلوماتيارف الحديثة بالتبادل المعرفي البريد االلكتروني بالمع
والتواصل غير  االتصالتوفر االنترنت إذ أن ، مع األساتذة في تخصصات تهمهم

غير متاحة في صيغ بين األشخاص عبر مسافات هائلة، وبين مصادر معلوماتية  المحدود
البيداغوجي  االتصالة في المعلوماتيالتكنولوجيا  فاستخدام ،الفيزيائي االتصال

قد يؤدي في ) الخ ...وعقد المؤتمرات االلكترونية ،البريد اإللكترونياالنترنت، وك(
ستقبل القريب إلى هيكلتها لتصبح بمثابة مدارس بديلة عن مدارس الطبشور والصبورة مال

  .الخ ...والقلم والورق والقسم الفيزيائي 
 

فرص التبادل المعرفي يوفر ا البحث هذ فالبريد اإللكتروني من حيث هو موضوع
حيث ال أحد يستطيع نكران خدمات  .التدريس والطالب وخدمات بيداغوجية هيئةبين 

البريد االلكتروني، وأهميته الكبيرة في تسهيل وتسريع عملية التواصل العلمي، كقيام 
لب المدرس بإرسال المحاضرات والدروس واالستفسارات المختلفة إلى عنوان الطا

االلكتروني، وقيام الطالب بإرسال الواجبات واألعمال الموجهة والتطبيقات التي يكلف بها 
إلى األستاذ المشرف، إضافة إلى تبادل الحوار والنقاشات المختلفة فيما بينهم حول 
مواضيع مختلفة، فمن شأن ذلك أن يذلل صعوبات التدريس التي يواجهها في أي موضوع 

  .ة المتخصصةمن المواضيع العلمي



ب 

ولهذه األهمية للبريد اإللكتروني وحجم خدماته البيداغوجية أدرج في دراسات عدة 
 ،والبريد االلكتروني في التعليم االنترنتمعرفة مدى استخدام في الوطن العربي بغرض 

استخدام "بعنوان ) 1979" (القيسي"و" عليان"ونذكر من بين هذه الدراسات دراسة 
استخدام "بعنوان ) 2003" (مارجريت وصابر"، ودراسة " ة البحريناالنترنت في جامع

 2008" عالء الموسوي"، ودراسة )*116: 69(، "غرف المحادثة المباشرة في التعليم
 التي قدمت نموذج مقترح لتطبيق تقنيات التعليم االلكتروني في مدارس التعليم العام 

 استخدام االنترنت لتقديم ، " بعنوان) 2007"( محمد سليمان"، ودراسة )119:45(

، إلى غير ذلك من الدراسات التي تناولت مختلف )59: 50" (مقررات تكنولوجيا التعليم
استخدامات االنترنت والبريد االلكتروني في العملية االتصالية  وفي مختلف مجاالتها 

 .التعليمية
دام البريد في الجزائر وبالرغم من اهتمام الباحثين في الجامعات باستخأما 

 والطالب سواء ألجل التدريس، األساتذةااللكتروني في مجال االتصال البيداغوجي بين 
ال توجد  أنه إالأو النجاز البحوث المختلفة، أو ألجل التحاور وتبادل المعارف العامة، 

لذا فان محور اهتمام الدراسة  -في حدود علم الطالبة -الموضوع إلىدراسات تطرقت 
 األستاذور حول معرفة واقع االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين الحالية يد

 ،موضع دراسة علمية لذا كان من األجدر أن نضع هذا البحثوالطالب في الجامعة، 
في االستخدامات المختلفة لألساتذة لتقنية البريد االلكتروني الفروق في تتعلق بدراسة 

وهو  لهذه الوسيلة،  خدامتاالساالنتشار بناء على نسبة نسبة ، ومعرفة االتصال البداغوجي
ة بغرض رصد لدراسة العلمياو  للبحث اهانأدرج، وعليه كظاهرة ادراسته إلىما يدعو 

   ،ودراسة ومعرفة حقيقة استخدامات البريد االلكتروني ميدانيا في الجامعة
 

اول الفصول الجانب النظري، ويتن وقد اقتضى ذلك تقسيم الموضوع منهجيا إلى
مفهوم بالفصل الثاني عنون و .الفصل المنهجي: الفصل األول تحت عنوان: التالية

البيداغوجي االلكتروني وأهم خصائصه ومجاالته واستخداماته وتطبيقاته في االتصال 
 الجانب الميداني يضم الفصل الرابع، عنونأما  .االتصال بين األستاذ والطالب

                                                
  .يشير الرقم األول إلى رقم المرجع حسب الترتيب األبجدي، ويشير الرقم الثاني إلى صفحة المرجع )*(



 ج  

عرض نتائج اختبار الفرضيات : الفصل الخامس وعنوانهواسة، اإلجراءات المنهجية للدرب
على ضوء الفرضيات، و الفصل السادس الذي عنون  بتحليل و تفسير نتائج البحث 

  .والخاتمة، ومقترحات الدراسة، وأخير ذكر  قائمة المراجع والمالحق
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 الجانب النظري 



 10 

 
 للفصــــــــــــــــــل األوا

 ومتغیراتھا مشكلــــةالتحــدیـــــــــــد             
 
  
  .البحثتحديد مشكلة  - 1
 .البحث عدواعي اختيار موضو - 2
 .البحث أهداف - 3

  .البحث أهمية - 4
  .البحثاإلجرائي لمتغيرات التعريف  - 5
  . الدراسات السابقة - 6
  .البحثفرضيات  - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تحديد مشكلة البحث/ 1

 االتصالالوسائل المعلوماتية اإللكترونية في  استخدام انتشارمنذ مدة بدأ      
 ، بين األستاذ والطالب في الجامعة بصفة خاصة البيداغوجي االتصالبصفة عامة، و 

 االتصالعن  االستغناء اتجاهفي ير جوهري في نظام اإلتصال البيداغوجي يبتغ مما ينبأ
وعبر  االلكتروني االتصالليحل محله )  لخا..كاإللقاء والشرح (الشفوي والمباشر 
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والذي تتلخص استخداماته في إرسال الرسائل  ، العوالم اإلفتراصيةإنتاج و ،منةالرق
ويستطيع  ،)05:13(لتشابكي مع غيره من الحاسباتاوملفات البيانات ذات الوصول 

واستقبال  سالإرفي المجال االتصالي المشترك في االنترنيت من خالل البريد االلكتروني 
  )156 :34( .العالم في لحظات معدودة أنحاءالكترونية من مختلف  رسائل

ولما كانت العالقة بين األستاذ والطالب هي عالقة اتصالية في أساسها     
اتصال أن يكون واسع ة وحوارية، فانه يعتقد في البريد االلكتروني بوصفه وسيل

غدا  سيصبح فإننا نتوقعإن لم يكن اليوم كذلك،  ،ياالستخدام بين األستاذ والطالب الجامع
ي توجيه البحوث واسطة ف، وعن بعد المحاضرات  إللقاءوسيستعمل   كذلك ،

األمر الذي  .وواسطة في تبادل المعارف المختلفة ،واالستشارات البيداغوجية والبحثية
مية المكتوبة على تحقيق قدر من اإلسراع في عملية تبادل اآلراء العل اقادرجعله سي

 ة، ولهذه األهمي)05: 13(  والمدونة على تقارير خاصة باألبحاث العلمية المتقدمة
بين األساتذة والطالب في  واالتصالللبريد االلكتروني في العملية البيداغوجية المرتقبة 

بريد األساتذة للاستخدامات  انتشار عن مدىالكشف الجامعة، يأتي هذا البحث ألجل 
 اتهالمجاالت التي ينتشر فيها استخداممعرفة وكذلك  ،بالالطمع  ي في الجامعةااللكترون

 الكليةومتغير في ضوء متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي،  والفروق في ذلكبشكل واسع 
فضمن هذا الهاجس العلمي حول هذه التقنية التي أصبحت تنافس  .باتنة في جامعة

   :ا للبحث مجموعة من التساؤالت صغناها كالتاليالتقنيات البيداغوجية التقليدية حددن
ستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين واسع الانتشار  هل يوجد -1

  .باتنة األستاذ والطالب في جامعة

ماهي المجاالت التي ينتشر فيها استخدام البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في  -2

  ؟باتنة جامعة

اك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني هل هن -3

  الجنس؟ تعزى لمتغير  باتنة البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة لفي االتصا
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني -4

المؤهل تعزى لمتغير  باتنة ستاذ والطالب في جامعةالبيداغوجي بين األ لاالتصا في

  العلمي ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني  -5

  ؟ باتنة البيداغوجي بين األستاذ والطالب تعزى لمتغير الكلية في جامعة لفي االتصا

  

  
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
     :راسةالددواعي اختيار موضوع / 2

 ،بالبحثاالتصال البيداغوجي عن طريق البريد االلكتروني ظاهرة جديدة جديرة  إن   
  :ما يليفياختيار هذا الموضوع  إلى أدتالتي  األسبابويمكن تحديد 

 واالتصالاإللكتروني بصفة عامة في المجال البيداغوجي حديث العهد،  االتصالـ يعد 1
، بصفة خاصةة الطالب في الوسط التعليمي الجامعتاذ و األسعبر البريد اإللكتروني بين 
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الظاهرة بين الفاعلين  انتشارمما شكل لدينا هاجس معرفي يتعلق بالرغبة في معرفة مدى 
وهل أصبحت ظاهرة تستدعي  ،في جامعتنا)  الطالب واألستاذ تحديدا (البيداغوجيين 

      .بيداغوجيالهيكلة البيداغوجية ؟ أم ما زالت مجرد إرهاصات وترف 
والطالب عبر البريد االلكتروني  األستاذمة بين ئالعالقة التواصلية القا واقع دراسة -2

من حيث  معرفة الفروق في االنتشار ، وةانتشار الظاهر ىعلى مدبمحاولة الوقوف 
   حيث اختالف الكليات في جامعة باتنة، الجنس والمؤهل العلمي والفروق من

يمكن التربويين االعتماد   ،"كم الظاهرة" :يتعلق بـمرجعي  إطارالرغبة في توفير  -3
  .الطالب وتوجيهه األستاذ و اإللكتروني بين  االتصالتنظيم في كمبرر عليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  :البحثأهداف / 3
  :إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها ا البحثهدف هذي

عليمية في العملية االتصالية بين األستاذ التعرف على واقع البريد االلكتروني كوسيلة ت -1
  .و الطالب في الجامعة
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التعرف على أهم مجاالت انتشار استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداوجي -2
 . بين الطالب واألستاذ في جامعة باتنة 

بين البيداغوجي  االتصالستخدام البريد االلكتروني في في االكشف إن وجدت فروق  -3
 .تعزى لمتغير الجنس باتنة جامعة ستاذ والطالب فياأل
بين البيداغوجي  االتصالستخدام البريد االلكتروني في في االكشف إن وجدت فروق  -4

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي باتنة جامعةاألستاذ والطالب في 
بين  ستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجيفي االكشف إن وجدت فروق   -5

 .باتنة األستاذ والطالب تعزى لمتغير الكلية في جامعة
    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .البحثأهمية / 4
اإللكتروني واستخدام المعلوماتية في النظام  االتصالمن أهمية  البحث اتأتي أهمية هذ 

  :ويمكن تحديد ذلك في النقاط التالية  ،البيداغوجي
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 االتصاللمحتوى التعليمي في عملية أهمية تنوع قنوات الحصول على ا إبراز -1
  .البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة

 ومعه الوسائل المعلوماتية اإللكترونية األخرى ستصبحالبريد االلكتروني كان  إذا -2
 تنه حان الوقإف ،)طالب /أستاذ( وعصب العالقة البيداغوجية ،المحرك للعملية التعليمية

 تحصيل لتقييم آثاره في الطالب األستاذ و في الوسط الجامعي بين  انتشارهمعرفة مدى ل
   .الطالب

معرفة انتشار الظاهرة عبر الدراسة الميدانية العلمية تمكن البيداغوجيين من  إن -3
تصميم وهيكلة النظام البيداغوجي،  إعادةواقعية تمكنهم من  معطياتالوقوف على 

  .عوالم االفتراضيةضمن ال وإدماجه
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :البحثالتعريف اإلجرائي لمتغيرات  -5

من حيث  للبحثهو المتغير المركزي الذي نخضعه  :االتصال البيداغوجي االلكتروني
، ونقصد به في )الطالب واألستاذ ( مدى انتشاره بين طرفي معدلة االتصال البيداغوجي 
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باعتباره الملقي للمعرفة، والطالب باعتباره  األستاذن االتصال الذي يتم بي :ا البحثهذ
البيداغوجي  االتصالالمتلقي للمعرفة، حيث يتم االتصال بالبريد االلكتروني، وحيث أن 

إرسال بحوث ، طلب التوضيحات ( وتبادل الرسائل اإللكترونية  ،يتضمن الحوار
استخدام البريد االلكتروني ب) الخ ...، إرسال محاضرات، إجراء تقويمات  واالستفسارات

األمر الذي . البيداغوجي بينهما في نقل الرسائل االلكترونية لالتصالمن حيث هو أداة 
   .يفرض تقصي هذه التجليات التي يتجلى فيها المتغير المذكور 

ويقودنا ذلك التحديد إلى  ،ولئن االتصال يتم في مجاالت عدة فإنه يتطلب تحديدها
في  البحثمجاالت االتصال المعنية ب الجانب النظري للبحثفي  بحثها، ولما حصرنا

فإنه من األجدر بنا وضع تعريف إجرائي ) التدريس، البحث، تبادل المعارف العامة (
  :لهذه المجاالت

نسبة أو درجة انتشار استخدام البريد  :البحث هذافي  فمجال التدريس نقصد به
األستاذ والطالب في الجامعة في مجال التدريس، االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين 

حيث يقوم األستاذ بإرسال المحاضرات للطالب عبر البريد االلكتروني، ويمكننا معرفة 
ذلك من خالل استبيان تم تصميمه من طرف الطالبة، والذي يتضمن عبارات تقيس مجال 

الجامعة، وهو استبيان  استخدام البريد االلكتروني في التدريس بين األستاذ والطالب في
  .موجه إلى األساتذة الجامعيين، كونهم هم المكلفون بانجاز المحاضرات وإرسالها للطالب

نسبة أو درجة انتشار استخدام البريد  :في هذه الدراسة  ومجال البحث نقصد به
االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب الجامعي في مجال تصحيح 

سواء كانت بحوث متعلقة بدروس (الجامعية المختلفة التي يقوم بها الطالب،  البحوث
، والتي تصل األستاذ عبر البريد االلكتروني، ويقوم )التطبيق، أو بحوث التخرج

بتصحيحها وتقييمها، وإعادتها للطالب مرة أخرى، ومن ثم بيان نقاط القوة، ونقاط 
إجراء التعديالت على بحثه بناء على الضعف في مجال انجازاته، والطالب يقوم ب

توجيهات األستاذ، ويمكننا معرفة ذلك من خالل استبيان تم تصميمه من طرف الطالبة، 
انجاز البحوث بين مجال والذي يتضمن عبارات تقيس استخدام البريد االلكتروني في 

ونهم هم األستاذ والطالب في الجامعة، وهو استبيان موجه إلى األساتذة الجامعيين، ك
  .المكلفون بتصحيح بحوث الطالب
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نسبة أو درجة انتشار استخدام البريد  :هذا البحثفي  ومجال المعارف العامة نقصد به
االلكتروني في مجال المعارف العامة، في إطار التحاور، وإثراء النقاشات المختلفة في 

ينظمها األستاذ  مواضيع مختلفة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التعليمية التي
ويمكننا معرفة ذلك من خالل استبيان تم تصميمه من طرف الطالبة، والذي  الجامعي،

يتضمن عبارات تقيس استخدام البريد االلكتروني في مجال تبادل المعارف العامة بين 
األستاذ والطالب في الجامعة، وهو استبيان موجه إلى األساتذة الجامعيين، كونهم هم 

  .المعارف العامة مع الطالب ضمند جلسات الحوار والنقاشات المختلفة عقب األساس
ومن الطبيعي أن يكون ألطراف االتصال المراد دراسته كظاهرة من حيث مدى 

وهو ما يستوجب  )والمؤهل العلمي، والكليةكالخصائص الجنسية، (االنتشار خصائص 
   :ي ضوء هذه الخصائصعلينا بحث الفروق في مدى االنتشار بين أفراد العينات ف

) ذكر أو أنثى (جنس األستاذ الجامعي    :نقصد به في هذه الدراسة  فخاصية الجنس
يعني التعرف على الجنس األكثر استخداما للبريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع 

ويمكننا معرفة ذلك من خالل استبيان تم تصميمه من طرف  الطالب في الجامعة،
  .هو استبيان موجه إلى األساتذة الجامعيينالطالبة، و

درجة األستاذ العلمية، يعني  :في هذا البحثنقصد به ف :أما خاصية المؤهل العلمي
من ته ويمكننا معرفالشهادة التي تحصل عليها، هل هي في الماجستير أم في الدكتوراه، 

  .ساتذة الجامعيينخالل استبيان تم تصميمه من طرف الطالبة، وهو استبيان موجه إلى األ
 إليهالكلية التي ينتمي إليها كل أستاذ يوجه : هذا البحثفي  ونقصد بخاصية الكلية

على عباراته، ومن ثم القدرة على معرفة الكليات التي تستخدم البريد  لإلجابةاالستبيان 
 من تهويمكننا معرفااللكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب الجامعي، 

  .خالل استبيان تم تصميمه من طرف الطالبة، وهو استبيان موجه إلى األساتذة الجامعيين
  
  
  :الدراسات السابقة التي تناولت استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي/ 6

تزود الدراسات السابقة الباحث بالمعايير والمقاييس والمفهومات اإلجرائية 
اجها،وهكذا يستفيد الباحث من ايجابيات مناهجها، ويتجنب التي يحت واالصطالحية 
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من هذا المنطلق أصبح للدراسات السابقة وزنها العلمي والمنهجي  ،)104:39( .سلبياتها
والدراسات السابقة إما أن  .في حقل البحوث العلمية، السيما االجتماعية منها والتربوية

، أو تكون دراسة مشابهة، وفيها حثالبتكون مطابقة، ويشترط حينئذ اختالف ميدان 
  )91:14(يدرس الباحث الجانب الذي لم يتناول بالدراسة 

حداثة إستدخال الوسائل اإللكترونية واألنظمة المعلوماتية ضمن من رغم وبال
، إال أن حداثتها لم تمنع والتعليم تكنولوجيا التربية اختصاصمكونات المعرفة التربوية في 

المعلوماتية ذاتها، فقد  انتشاروانتشار دراسات بشأنها بنفس سرعة  ،من تناولها كظاهرة
في المجال  السيما ،تناولته كظاهرة تربوية عدة دراسات وبحوث نظرية وميدانية

تناولت البريد  إلي ، إال أن الدراساتبشكل يصعب حصرها وحتى تصنيفها االتصالي
عدمة في جامعاتنا العربية عامة اإللكتروني كوسيلة بيداغوجيا محدودة وتكاد تكون من

وعليه سنعرض بعض الدراسات األجنبية باعتبارها السباقة لدراسة . والجزائر خاصة 
بصفة عامة ثم الدراسات العربية وذلك  االنترنتعبر اإللكتروني  االتصالموضوع 

وفي ما يلي عرض مختصر . بحسب إرتباطها بموضوعنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
   : المنشورة من الدراسات تقيناهانلما 

1993 « Jacobson » 1 - دراسة جاكبسون  
وقد  ،)قناعة المدرسين في استخدام التقنية( :بـمعنونة  بدراسة "جاكبسون"قام

  :استخدم فيها المنهج الوصفي، وتوصل إلى نتائج نذكرها في التالي
يساعد على تعليم الطالب أن استخدام التقنية بأن المدرسين لديهم القناعة التامة * 

  .وتحصيلهم
أن استخدام البريد االلكتروني في البحث واالتصال يساعد على توفير الوقت لدى * 

  .الطالب
تخصيص الوقت الكافي الستخدام التقنية داخل  يرغبون ال ن معظم أساتذة الجامعاتأو *

   )10: 42/ 62.( الفصل الدراسي
: (1994) « Schauder »   2 - دراسة شاودر 
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 األساتذةاستخدام شبكة االنترنت من طرف (بعنوان  بدراسة" شاودر"قام    
وتوصل إلى  في كل من أستراليا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، )الجامعيين

   :نتائج نذكرها في التالي
معلومات قومية، أو دولية  ةمن هؤالء األساتذة يستخدمون شبك) %39(أن ما نسبته * 
  .االنترنت مثل

، يأتي األساتذة المتخصصون في علم األحياء والطب على رأس قائمة المستخدمين*  
 وإدارة، ثم العلوم االجتماعية فالقانون ويتبعهم المتخصصون في كل من الفيزياء والهندسة

  .األعمال والفن
د البري لغرضيستخدمون االنترنت  من أفراد الدراسة) %92(كما بينت النتائج أن  *

  .االلكتروني
ت ببليوغرافية تتعلق بمقاالت امنهم يستخدمونها للحصول على بيان) %14(أن و*  

  )349:08( .الدوريات
:(1996) « Thaeh»   3- دراسة شاش 

البحوث  إجراءاستخدام البريد االلكتروني في ( :بدراسة عنوانها" شاش"قام 
طالب للبريد االلكتروني في إجراء حاول من خاللها معرفة مدى استخدامات ال، )الميدانية

  :كما يلي إليهاالبحوث الميدانية، وكانت النتائج المتوصل 
االستبيانات، وطلب  وإرسالالسريع له في جمع البيانات والمعلومات،  ياإليجاب األثر* 

  .)349: 08.( تعبئتها عبر االنترنت، مما يعزز البحث العلمي
:(1997) « Lazinger; et. al»   4 - دراسة الزنجر وزمالءه 

  :بـوعنونت هذه الدراسة  ،بدراسة في الجامعات األمريكيةالباحثون  هؤالء قام    
وتوصلت الدراسة ، )استخدام أعضاء هيئة التدريس لالنترنت في فروع المعرفة المختلفة(

   :نتائج نذكرها في اآلتي إلى
كاديمية لدى جميع أعضاء هيئة وجود عالقة عكسية بين استخدام االنترنت والرتبة األ* 

  .التدريس من األقسام العلمية واألدبية
جميع أعضاء هيئة التدريس يستخدمون البريد االلكتروني بفعالية لتبادل المعلومات * 

   .بينهم
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ل الشبكة العالمية، والقوائم البريدية، ثأن الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت م* 
لملفات تستخدم بشكل أكبر لدى أعضاء هيئة التدريس في ومجموعات األخبار، وتبادل ا

  .)349 - 350 :08.( األدبيةمنها في  األقسام العلمية
 « Decicco,Framer, and  Hergrave.»  (1999)5-  دراسة ديسيسكو وفرامر وهارجريف 

، )مميزات شبكة االنترنت كأداة تربوية( :بـ معنونةدراسة ن بوقام هؤالء الباحث
تربوية، وتوصلت  أداةمميزات االنترنت باعتبارها  أهممعرفة  ألجلسة نظرية وهي درا

 :أن أهم هذه المميزات تتمثل في اآلتي إلىالدراسة نتائج 
توفير فرص تعليمية غنية وذات معنى، ألن الطلبة يتحكمون بمدى تقدمهم األكاديمي  *

وتجاربهم مع اآلخرين  عند شعورهم بالسيطرة والتحكم على تعلمهم، ويشاركون رؤيتهم
أكثر من الطلبة الذين ال تتوفر لديهم فرصة التعلم من خالل االنترنت، وأنه يمكن تطوير 

  .هذه القدرات بواسطة االتصال مع األصدقاء والزمالء ومشاركتهم لألفكار
تطوير مهارات الطلبة التعليمية بشكل يفوق محتوى مادة التخصص في المنهاج، وذلك  *

القيادة، وتشكيل الفريق، : الطلبة مهارات مهمة مثل إكسابلعمل على من خالل ا
والتواصل االيجابي، والتفكير الناقد، ومهارات حل المشكالت، وبينت الدراسة أن استخدام 

  .الطلبة لهذه المهارات إكساباالنترنت يمكن أن يزيد من 
يوفر بيئة تعليمية ال  تجاوز التعلم بحواجز الزمان والمكان، فالتعلم عبر االنترنت *

التحرر من قيود الزمان والمكان،  وإنماضمن زمان محدد،  تقتصر على القلم الصفي، أو
مما يشجع على التواصل مع اآلخرين لالستفادة من معلوماتهم، واالستفادة أكثر من 

تكوين مهارات ذاتية في البحث لدى المتعلمين  إلى باإلضافةمصدر واحد على الشبكة، 
  .تخدمين لالنترنتالمس

إعطاء أدوار جديدة للمعلمين، فشبكة االنترنت توفر فرص التطوير المهني األكاديمي *
للمعلمين من خالل االشتراك بالمؤتمرات الحية من خالل البريد االلكتروني، وشبكة 

، واالطالع المستمر على ناألكاديميياالتصال المباشر، والحوار بين المتخصصين 
على مستوى العالم، واستفادة المعلم من هذا التواصل بشكل  واألكاديميةلمية التطورات الع

ينعكس على طلبته ايجابيا من أجل تدريبهم لالتصال بما يفيدهم تربويا، واالبتعاد عن 
  )354-352: 08 .(األمور غير التربوية، وغير المناسبة لتعلمهم، ولنمو شخصياتهم
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:2000 « Augustine B. Mascuilli » 6-دراسة أوغسطين  
في " بيس"بين معدل نجاح طلبة جامعة  ةالمقارن(بدراسة بعنوان " أوغسطين"قام 

عندما تقوم بالدراسة عبر شبكة االنترنت بمعدل نجاحهم في دورات  )مادة الرياضيات
وهي دراسة تجريبية للمقارنة بين ، مماثلة ولكن باستخدام الطرق التقليدية في التدريس

وقد استخدمت الدراسة كل وسائل االتصال المتمثلة يقتين في تحصيل الطالب، نتائج الطر
على هي الدراسة  إليهاوالنتائج التي توصلت . )غرفة المحادثة ،البريد االلكتروني(في 
  :التالي

أن التنوع في استخدام وسائل االتصال يؤدي إلى التواصل المستمر بين الطالب وأستاذ  *
  )62-61:58 (.إثبات فاعلية التدريس باستخدام االنترنت مما أدى إلى ،المادة

  )2000: (دراسة همشري وبوعزة -7
إلى واقع استخدام أعضاء هيئة  فالتعر(قاما هذين الباحثين  بدراسة بعنوان 

، وكان الغرض من هذه )التدريس بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لشبكة االنترنت
استخداماتها، ومعرفة مصادر معلوماتهم عنها، الدراسة هو التعرف على مختلف 

والتعرف على المشكالت التي يواجهونها في هذا المجال، وكانت النتائج التي توصال إليها 
  :الباحثان كما يلي

تقريبا من المجموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم الذين ) %37(أن * 
  .يستخدمون شبكة االنترنت

  .تخدمين من الكليات العلميةأن غالبية المس*  
أن االتصال، والبريد االلكتروني، والتدريس، والبحث، والتصفح، وزيارة المواقع *  

للبحث عن المعلومات على التوالي، تعد أهم أغراض هيئة التدريس من استخدام الشبكة، 
ت هي أهم المحركا"وليكوس "، "وألتافستا"، "وانفوسيك"، "ياهو"أن محركات البحث * 

  .المستخدمة من جانبهم
 كما بينت النتائج أن األصدقاء وزمالء العمل مجالت الحاسوب والمجالت األخرى* 

  .أهم مصادر معلومات أعضاء هيئة التدريس الموجودة على الشبكة تعدوالصحف 
وأشارت النتائج أيضا إلى أن البطء في االتصال، واالزدحام في استخدام الشبكة، هما * 

  . ت التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس عند استخدامهم الشبكةأهم المشكال
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وقد أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أنهم يرغبون في تطوير أنفسهم في ثالثة مجاالت *
استخدام شبكة االنترنت وبشكل عام، واستخدامها في عملية التعلم والتعليم، : رئيسية هي

 )340 :08. (والبحث عن المعلومات فيها بشكل فاعل

 8- دراسة حلمي: (2001)
تحليل قوة أو زحم االستخدام التربوي للخط المباشر :( بدراسة بعنوان" حلمي"قام     

  :، وكانت النتائج المتوصل إليها على النحو التالي)في االنترنت
  .أفاد معظم أفراد العينة التفاعل المباشر للطلبة داخل الحجرة الدراسية* 
لمعلومات ذات العالقة بالمقررات الدراسية والمطروحة على سهولة الوصول إلى ا* 

الخط المباشر من خالل شبكة االنترنت من األمور المفيدة جدا لهم، وأنهما يمثالن معا 
الحل الشامل للطلبة، حيث يستطيع الطلبة زيادة مهاراتهم الستخدام الحاسوب وشبكة 

  . االنترنت في وقت واحد
إيجابا في دفع وتطوير عملية استخدام الخط المباشر من  وجود ثالثة عوامل تؤثر* 

خالل شبكة االنترنت، وتتمثال في تكنولوجيا المعلومات والجامعات، ومطالب السوق 
  )341- 340:08. (المحلي

  9- دراسة الحمدان: (2002)
األمريكي المتخصص في الشؤون " بيو"دراسة قام بها مشروع " الحمدان"أجرى 
استخدام شبكة االنترنت في إكمال البحوث والواجبات ( :بـنونت الدراسة االجتماعية، وع

وطبقت الدراسة على طلبة المدارس المتوسطة والثانوية ، )المنزلية لطلبة المدارس
. مليونا) 17(سنة، والذين يبلغ عددهم ) 17-12(األمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 

  : وتوصلت نتائج الدراسة إلى مايلي، ةطالبا وطالب) 754( وبلغت عينة الدراسة
  .على االنترنت إلكمال مشاريعهم امن عينة الدراسة من الطلبة اعتمدو) %71(أن *  

  . من عينة الدراسة اعتمدوا على زيارة المكتبات)  %24(أن * 
منهم أنهم قد ) %94(وذكر . من العينة لهم اتصال بشبكة االنترنت) %73(أن * 

  .ترنت في إعداد أبحاثهم الدراسيةاستفادوا من االن
  .من عينة الدراسة استفادوا من االنترنت في إكمال واجباتهم المنزلية) %78(أن * 
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من الطلبة يستخدمون البريد االلكتروني لالتصال بمعلميهم وزمالئهم، ) %41(أن* 
  .والمراسلة الفورية، ومناقشة الواجبات المنزلية

طلبة يعتقدون أن شبكة االنترنت تساعد أبناءهم على تعلم من أولياء أمور ال) %93(أن * 
  . أشياء جديدة

  .أن شبكة االنترنت تساعد أبناءهم على أداء المهمات الدراسية) %87(وذكر أن*
من المعلمين يستخدمون شبكة االنترنت، واالستفادة منها يعد ) %96(وذكر أيضا أن * 

  .)356 -355: 08.( أمرا ضروريا في عصر االتصاالت
 10-دراسة هينزرود «2002»:

جودة التعليم عن بعد عبر الخط في الجامعة غير (بدراسة بعنوان " هينزرود"قام 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على جودة برنامج التعليم عن بعد عبر الخط في  ،)الشاملة

  .ر الخطوالذي تزامن مع استخدام التكنولوجيا عب ،" وسيكنون الشاملة"إحدى كليات جامعة 
وقد استخدم الباحث استبيان لقياس جودة هذا البرنامج وفق معايير الجودة الرجعية لهذه 

عضوا من أعضاء  ) 20( وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت من ،البرامج
 10: ( هيئة التدريس المشاركين في برنامج التعليم عن بعد عبر الخط موزعة كما يلي

  :نتائج هي كما يليإلى  وتوصل الباحث في دراسته ،)لم يحدد النوع 2( ،)ناثإ 8( ،)ذكور
: البرنامج يقابل معايير الجودة في أربع مؤشرات فقط من مؤشراته السبعة وهي أن* 

  )60 :17). (تدعيم الطالب  ،تركيب المقرر ،عملية التعليم والتعلم ،الدعم المؤسسي
 11- دراسة مصطفى جودت: (2003)

 التعليميةاستخدام نظم تقديم المقررات (:بـبدراسة عنونها  "مصطفى جودت"قام 
  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية، )عبر شبكة االنترنت

  .دور االنترنت كقناة اتصال بين المعلم والمتعلم* 
  .كوسيلة للبحث، واسترجاع المعلومات االنترنت دور* 
  .توفير نفقات ووقت التعلم *
  .اليب جديدة للتدريستوفير أس* 
  ) 149 : 56(.في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين االنترنت دور *

 12- دراسة مصطفى أمين: (2005)
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فعالية استخدام موقع تعليمي على االنترنت ( بدراسة بعنوان "مصطفى أمين" قام
لغات ( ادياإلعدالثاني  الصف وكانت العينة من ،دراسة تطبيقية هيو ،)في مقرر العلوم

وتوصلت  -الكواكب والنجوم -في وحدة الفضاء الخارجي ، وأجريت الدراسة )انجليزي
  :النتائج التالية إلىالدراسة 

في تدريس العلوم لتالميذ الصف الثاني استخدام موقع تعليمي على االنترنت  ةفعال* 
  .)لغات انجليزي ( اإلعدادي

المقترح على  التعليميست باستخدام الموقع تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي در* 
  .المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التحصيل المعرفي ذتالمي
  )39 :58.(اكتساب االتجاهات نحو المعلوماتية* 

  13- دراسة محمد سليمان: (2007)

رها باعتبا ،)توظيف استخدام االنترنت( :بـ بدراسة  معنونة "محمد سليمان" قام
الوسائل التكنولوجية الحديثة كمدخل لتقديم وحدات من مقررات تكنولوجيا التعليم،  إحدى

 و. الوصفي استخدم فيه الباحث المنهج ،"بعبرى "كلية التربية  توكانت العينة طالبا
  :ما يليهذه الدراسة نتائج أثبتت 

 ىولوجيا التعليم علفعالية استخدام موقع تعليمي عن بعد لتعليم بعض وحدات مقرر تكن* 
  )121:55( .نحو هذا الموقع واتجاههن، "بعبرى"كلية التربية  توأداء طالباتحصيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :على الدراسات السابقةالتعليق 
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البريد  -تقنيات االنترنت إحدىاستخدامات  أهمعرض  إلىتطرقت الدراسات السابقة 
في مختلف  الطالبو ةتذااألسبين لي االتصافي العملية التعليمية في مجالها  -االلكتروني

، حيث ركزت معظم هذه الدراسات على أهمية ودور البريد المستويات التعليمية
، وكذلك دوره المتعلمين إلىااللكتروني كواسطة تعليمية في نقل المحاضرات والدروس 

يساعد على توفير الوقت لدى  ، مماالمدرس إلى وإرسالها ثالبحو انجازالكبير في 
كما أن بعض الدراسات ركزت على أن استخدامات البريد االلكتروني ينمي  ،طالبال

استخدام البريد  أنالتفكير الناقد للطالب، ويزيد من مهاراته التعليمية، وأخرى ترى 
 أن إلى إضافة، االلكتروني في االتصال يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

الذي يزيد  الطالب واألساتذةحوار والنقاش المتبادل بين معظم الدراسات ركزت على ال
الدراسة الحالية تصب في نفس السياق الذي  كانت وإذا. من المهارات المعرفية للطالب

على فكرة واقع  معظمهاتركزت  وصبت فيه الدراسات السابقة من الناحية النظرية، 
مع الطالب  تصال البيداغوجياالللبريد االلكتروني في  استخدام أعضاء هيئة التدريس

والنقاشات المحادثات  وإجراءنقل المعرفة، وتلقي بحوث ودراسات الطالب،  ألجل
وقد اختلف الباحثون  ،األساتذة والطالببين كل من العامة  المختلفة ألجل تبادل المعارف

 ، وكذلك اختالف المنهج الذي اعتمد عليه كل باحث فيإليهافي النتائج التي توصلوا 
، والتقارب الذي نلتمسه بين كل هذه الدراسات تصب كلها في قالب واحد، دراسته إجراء

، وفي الوقت نفسه الرفع من )الطالب( المستفيد  إرضاءوالتي تدور حول ما من شأنه 
، ألنه يتيح سهولة كبيرة )عبر البريد االلكتروني االتصال( االتصالكفاءة هذا النوع من 

في أسرع وقت، وذلك خارج أوقات العمل الرسمية،  إليه، والوصول باألستاذفي االتصال 
، كما نلمس رغبة العمل على رفع وزيادة كفاءة العاملين إلىتسعى  كونها  إلى إضافة

كتقنية حديثة في عملية  االلكتروني د، واستخدام البريشديدة في التمسك بمفهوم االنترنت
التعليم العالي  وبالتحديد المستويات التعليمية، وفي مختلف والطالب ةاألساتذاالتصال بين 

 )البريد االلكتروني ( للطالب، خاصة بعد أن أثبت عن قدرته التعليملكونه أهم مراحل 
للعديد من المشكالت التي تواجه الطالب الجامعي في المجال التعليمي،  حلولال على تقديم

ل على ما يريد من وذلك من خالل اتصاله باألساتذة في وقت قصير والحصو
الخ، وبما أن هذه التقنية ...استفسارات، أو تعليقات وتوضيحات حول مواضيع مختلفة
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التي  المشكالت، فهذا يعني أنها تساهم في حل البالحديثة تعمل على حل مشكالت الط
الدراسات  إليهالعربية، وذلك رغم ما توصلت  األقطارتعاني منها الجامعة العربية في كل 

لتوفير المتطلبات  نسب ضئيلة إلىية واألجنبية السابقة من خالل دراستها الميدانية العرب
والطالب،  األساتذةبين  البريد االلكتروني كأداة في التواصل البيداغوجي إلدماجالرئيسية 

دراسة الطالبة  خاللأهمية الدراسة الحالية، وذلك من  إبرازومن هنا كان البد من 
في االتصال البيداغوجي مع  االلكترونييئة التدريس للبريد الستخدامات أعضاء ه

عن  )العامةكالتدريس، وانجاز البحوث، وتبادل المعارف (الطالب وفي مجاالت مهمة 
، حتى يمكن لنا معرفة  نسبة انتشار استخدام البريد طريق الحوار والنقاشات المختلفة

–في عدد من كليات جامعة  ساتذةالطالب واألااللكتروني ضمن العملية التواصلية بين 
أغلب الجامعات والكليات قبل استخدامها للتقنية في مجال  باتنة، حيث أن -الحاج لخضر

 األساسيةاالتصال البيداغوجي، أو بعد االستخدام كان لها وقفة بحثية حول المتطلبات 
م في المطلوب واألنجع على كل مستويات التعلي الواجب توفرها لتحقيق االستخدام

من الناحية النظرية لتقي مع الدراسات السابقة يفإنه  البحث الحاليالجامعة، وفيما يخص 
في التعمق في دراسة نسبة انتشار االستخدام للبريد االلكتروني في التعليم بصفة عامة، 

ختلف عن كل الدراسات السابقة يالبيداغوجي بصفة خاصة، غير أنه  لوفي نطاق االتصا
استطالعي لرصد أهم االستخدامات لتقنية البريد االلكتروني في االتصال  بحث في كونه

تبادل المعارف والتدريس، وانجاز البحوث الجامعية،  (تفي كل من مجاال البيداغوجي
المصمم لهذا الغرض، وما تود  االستبيانفي ضوء استجابات أفراد العينة لفقرات  )العامة

سة أن هناك بعض الفوائد المستخلصة من الدراسات في هذه الدرا إليه اإلشارةالطالبة 
  :السابقة أهمها مايلي

الحالي،  البحث عالتمسنا من خالل عرضنا للدراسات السابقة التي لها عالقة بموضو -1
اإللكتروني عموما  االتصالالدارسين بظاهرة  اهتمامسواء منها العربية أو األجنبية مدى 

والتمسنا ذلك من خالل  ،وصا في المجال البيداغوجيبالبريد اإللكتروني خص واالتصال
  . النتائج التي توصل إليها كل باحث من دراسته، سواء كانت نظرية أو ميدانية تطبيقية

بالباحثين القيام  يجدرلذا  .موضوع االتصال اإللكتروني بات ظاهرة تستدعي الدراسة -2
  .بإجراء دراسات تتعلق بمثل هذا الموضوع
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  .دوات والوسائل والمناهج المستخدمة في دراسة الظاهرة من حيث االنتشارتنوع األـ 3
من أفراد العينة التي أجريت عليها ـ شملت الدراسات السابقة مستويات مختلفة 4

دراسة ( مستوى الطلبة،  )دراسة همشري وبوعزة( أعضاء هيئة التدريس: الدراسة
كما ،  )هينزروددراسة ( الذكور فئة، و )دراسة محمد سليمان( فئة اإلناث،  )أوغسطين

 دراسة( شملت الدراسات على تخصصات مختلفة، منها تخصصات علمية، وأخرى أدبية
   )  الزنجر وزمالءه

، ومنها ما  )دراسة جاكبسون( ، منها ما أجري في الجامعةالدراسة إجراءمكان  تنوع -5
 ،)دراسة مصطفى أمين(، )لغات انجليزي(الصف الثاني اإلعدادي  أجري على تالميذ

طلبة المدارس األمريكية (ومنها ما أجري على طلبة المدارس المتوسطة والثانوية 
  )دراسة الحمدان) (المتوسطة والثانوية

دراسة (  مجال التدريس: االلكتروني البريدتنوع المجاالت التي يستخدم فيها  -6
 ،) شاش دراسة( منزليةوالواجبات ال البحوث الميدانية إجراءمجال  ،)تمصطفى جود

  )الزنجر وزمالءه  دراسة( ، ومجال المعارف المختلفة)دراسة الحمدان(
  

  
   
  
  
   
  
  

  
  
  :البحثفرضيات / 7
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التي سبق تحديدها ، وفي ضوء معطيات الدراسات السابقة  البحثعلى تساؤالت  لإلجابة
غت الطالبة من نتائجها صا استوحيناهوما حول الموضوع في مجال المنهج واألدوات 

  :التاليةالمحتملة الفروض 
  :العامةالفرضية 

األساتذة نتوقع انتشار واسع الستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين  -  
  . في الجامعة والطالب

  :األولى الجزئيةالفرضية  
في  الباألساتذة والطينتشر استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين  - 

تبادل  - انجاز البحوث الجامعية -التدريس:(والمواضيع التالية مجاالتالالجامعة في 
  .)المعارف العامة

  :الثانية الجزئيةالفرضية 
استخدام البريد االلكتروني في نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة  -

 تعزى لمتغير الجنسمعة باتنة في جا األساتذة والطالبفي االتصال البيداغوجي بين 
  .الذكورجنس وذلك لصالح 

  :الثالثة الجزئيةالفرضية 
استخدام البريد االلكتروني في العينة  أفرادبين  إحصائيةنتوقع وجود فروق ذات داللة  -

أساتذة لدى  تعزى لمتغير المؤهل العلمي األساتذة والطالبفي االتصال البيداغوجي بين 
  .الدكتوراهالعلمي مؤهل الجامعة باتنة لصالح 

  :الرابعة الجزئيةالفرضية 
استخدام البريد االلكتروني في نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة  -

  .باتنة الكلية في جامعةتعزى لمتغير  األساتذة والطالبفي االتصال البيداغوجي بين 
  
  
  
  
  



 29 

  

لفصــــــــــــــــا
  ــل الثاني

وأهم خصائصه ومجاالته واستخداماته  تصال البيداغوجي االلكترونيمفهوم اال
   :وتطبيقاته في االتصال بين األستاذ والطالب

  
  مفهوم االتصال البيداغوجي االلكتروني في سياقه التعليمي- 1
   االتصال البيداغوجي االلكتروني بوصفه تعليم عن بعد - 2
ستاذ عبر البريد اإللكتروني مفهوم االتصال البيداغوجي بين الطالب واأل - 3

  .وقواعده البيداغوجية واألخالقية
  مكونات وأشكال االتصال البيداغوجي االلكتروني -4
  العالقة البداغوجية بين الطالب واألستاذ عبر البريد االلكتروني -5

:البريد االلكتروني ضمن العالقة البيداغوجية  -1-5      
  :عبر البريد االلكتروني بيداغوجيةالبعد التربوي للعالقة ال2-5-     
  خصائص ومميزات االتصال البيداغوجي االلكتروني في التعليم الجامعي- 6
مجاالت المراسلة بين األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني في التعليم -7  
استخدام وسائط االتصال في التعليم عن بعد بين األستاذ والطالب في الجامعة  -8  
البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في نطاق تطبيقات  -9

.التعليم عن بعد  
 خالصة الفصل
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   1- مفهوم االتصال البيداغوجي االلكتروني في سياقه التعليمي:
لم تعد المفاهيم والمصطلحات التربوية بذلك التخصص الصارم والتناول التربوي     

وما أحدثته  ،فالتداخل المعرفي بين العلوم ،بل الثورة المعلوماتيةالحاد كما كان وضعها ق
على العلوم والمقاربات  انفتاحاجعلت المفاهيم التربوية أكثر التقنيات المعلوماتية الحديثة 

أينما وجدا  االتصالالمقاربات اإلعالمية التي هي من جنس التواصل و  االسيماألخرى، 
البيداغوجي داخل قاعة الدرس في صورته الفيزيائية  االتصالوكيفما وجدا، ومنها 

، وعليه طفى إلى واالتصال االلكترونيالطبيعية والمباشرة أم في صورته اإلفتراصية 
من  انطالقاالبيداغوجي كمفهوم تربوي تعليمي،  االتصالالسطح مقاربات إعالمية لمفهوم 

 اتصالإن هي إال  ،والطالب الجامعي واألستاذ ،أن العالقة البيداغوجية بين التلميذ والمعلم
وهي مقاربات للرسالة كمضمون تعليمي،  المعلم كمرسل والتلميذ كمتلقي وتواصل بين

ور جديد للتربية ظتضفي على العملية البيداغوجية مسحة معرفية إعالمية برزت كمن
تعليمي كما أثر النسق التربوي وال ،تساعد على فهم أكثر وأعمق للمتغيرات البيداغوجية

عبر البريد البيداغوجي  االتصالتعريفات رصد لبعض وفي ما يلي  ،بمعاني جديدة
   . اإلعالمية وغيرها المتأثرة بالرؤيةااللكتروني 

االتصال البيداغوجي يمكننا تعريف  االلكترونيو قبل معرفة االتصال البيداغوجي 
ة، أو مفهوم من المعلم إلى العملية التي يتم عن طريقها توصيل فكرة، أو مهار"أنه  على

  .) 159: 17 ("التلميذ
وسيلة إلرسال رسائل من جهاز كمبيوتر إلى : بأنه البريد االلكتروني ويعرف       

آخر، أو إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر بتكلفة اتصال هاتفي محلي، ترسل الرسائل عبر 
اعات أو أكثر من يوم، خط الهاتف، وتصل إلى المستقبل خالل عدة ثوان أو دقائق أو س

حسب نوع الخدمات، ومدى إمكانية االعتماد على االتصال الهاتفي، ويعتبر البريد 
االلكتروني طريقة رخيصة نسبيا، وذات شعبية متزايدة بين األفراد والمؤسسات داخليا 

(12 :05 /70) .وخارجيا عبر العالم       

نه أكثر خدمات الويب شيوعا بأ: "يفتعرف البريد االلكترون" ريهام مصطفى"أما 
واستخداما، ويستطيع الكثيرون حتى من غير المشتركين في الويب تبادل البريد 
االلكتروني مع بعضهم البعض، وعن طريق البريد االلكتروني يمكن حدوث االتصال ما 
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بين األستاذ وطالبه، وبين الطالب أنفسهم، كما أن الخدمة البريدية المشتركة تخدم 
من الناس لهم ذات االهتمام، وتظم األستاذ وطالبه، وطرح االستفسارات، مجموعة 

  )25:49" . (والقيام ببعض النشاطات
حول الوقت الذي يحتاجه الشخص لتعلم البريد ) 1997" (ليون" وقد تساءل

االلكتروني، وعن عالقة الوقت الذي أمضاه المتعلم بالفائدة التي سوف يجنيها فقال  
ن الناس يستكثرون الوقت الذي يمضونه في تعلم البريد االلكتروني، حقا كثير م"...

 لوإذا أدرجنا االتصا . )14:39/ 66(لكنه استثمار حقيقي في الوقت والجهد والمال
بأنه "البيداغوجي ضمن العملية التعليمية من حيث أنه نظام تعليمي، فإننا يمكننا تعريفه 

ق األفراد في الوصول إلى الفرص التعليمية تعليم جماهيري، يقوم على فلسفة تؤكد ح
تعليم مفتوح لجميع فئات الشعب، بحيث ال يتقيد بوقت  هبمعنى أن ،)185:13". (المتاحة

وال بفئة المتعلمين، وال يقتصر على مستوى أو نوع معين من التعليم فهو يتناسب وطبيعة 
 يعتمد على المواجهة بين حاجات المجتمع وأفراده وطموحاتهم وتطوير مهنتهم، كما أنه ال

المعلم والمتعلم، بل على نقل المعرفة إلى المتعلم أو الدارس بوسائط تعليمية متعددة 
وهو . مكتوبة ومسموعة ومرئية تغني عن حضوره داخل الفصل كما في النظم التقليدية

كالتعليم (يحاكي وظائف وسائل اإلعالم الجماهيرية التعليمية  -أي التعريف -بذلك
  )  .الخ ...لتلفزيوني واإلذاعة التربوية ا

التعليم االلكتروني يعمل على تقديم محتوى تعليمي متمركز حول الطالب، أما 
وهذه الطريقة مصممة ليصل إليها المتعلم في أي وقت وفي أي مكان، وذلك عن طريق 

باشرة، البريد االلكتروني، وغرف المحادثة الم: استخدام مصادر وتقنيات االنترنت مثل
  )34:58(وصفحات الويب التفاعلية

بأنه استخدام مصادر : "التعليم االلكتروني )2005" (أحمد الجمل"ويعرف 
المعلومات االلكترونية، وأدوات البحث عن تلك المعلومات، وأدوات االتصال 
 االلكترونية، وكافة اإلمكانيات المتاحة على االنترنت، والتي يمكن للمعلم توظيفها، والتي

  ) 13:02" .(يمكن أن يستخدمها المتعلم لكي ينمي بنيته المعرفية
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 "البريد االلكتروني في التعليم )  48: 38) (2003("العجب محمد العجب"ويصف 
أنه تقنية استخدمت في التعليم مع ظهور االنترنت تمكن المتعلم من االنخراط في البث 

االنترنت، اإلشراف االلكتروني  الحي  للفصول االفتراضية، التدريب المعتمد على
  ".المعتمد على بنك المعلومات، وتطوير البرامج والمقررات التعليمية

التحول نحو نمط جديد من االتصال، القائم على " :ويعني االتصال البيداغوجي االلكتروني
، يفتح أفاقا جديدة )األستاذ والطالب(التفاعل الحر والمباشر بين المرسل والمستقبل 

ستخدامات ووظائف جديدة للمعلومات واالتصال، تعمل على تحطيم الفواصل التقليدية ال
بين االتصال الجماهيري واالتصال الشخصي، ويعد هذا من أهم سمات المعرفة، كما أن 

أن مجتمعات المعرفة، أو  يشير التعريف .)66: 59"  (للوقت أهمية في هذا المجتمع
ي فيه التطور التكنولوجي إلى تهيئة بيئة ثقافية المعلومات واالتصال يمكن أن يؤد

تعليمية، تكفل تنويع مصادر المعرفة والعلم، ولكن بدرجات متفاوتة، وتميزت هذه 
التكنولوجيا بقدرتها المتزايدة على توفير اإلمكانات، فهي تجمع بين القدرة على التخزين، 

نطاق واسع، فالتكنولوجيا الجديدة وطرائق شبه فردية لالنتفاع بها، وإمكانية توزيعها على 
تعد ثورة حقيقية في األنشطة المرتبطة بالعمل واإلنتاج، واألنشطة ) البريد االلكتروني( 

إلى أن هذا النمط من االتصال يعد  كما يشير هذا التعريف. المتعلقة بالتعليم والتدريب
على مجتمع التعلم،  مدخال لنجاح العمل التعليمي وأهدافه، حيث يقوم مجتمع المعلومات

ويقوم مجتمع التعلم على اكتساب المهارات والمعارف، وتحديثها واستخدامها، وهكذا تعلن 
تكنولوجيا االتصاالت على نهاية المعلم التقليدي في ثقافة الذاكرة مقابل ثقافة اإلبداع، 

ستبدال فالطالب في هذا المجتمع يستعين بالوسائل االلكترونية في تخزين المعلومات، م
بذلك ذاكرته الطبيعية، وسوف يتعامل الطالب مباشرة مع مراكز تقديم الخبرات، ومن 
هؤالء االتصال باألستاذ المشرف والتواصل معه لتقديم المحاضرات والدروس ، إضافة 

ويمكننا أن نستشف النقاط التي  .الخ...رات منه حول مواضيع مختلفةإلى طلب االستفسا
  :يت السابقة، والتي تتمثل فيما يلتشترك فيها التعريفا

  .إلى الطالب تاستخدام أدوات الكترونية، والتي يوظفها المدرس في نقل المعلوما-
  تفاعل المتعلم مع المحتوى التعليمي المرسل إليه عبر وسيط الكتروني -
  .مناسبة التقنية االلكترونية المستخدمة في نقل المعرفة إلى الطالب مع إمكاناتهم -
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مكن التقنية االلكترونية المتعلم من االنخراط وسط العالم االفتراضي، وتساعده على ت* 
  .اختيار المشرف الخاص به النجاز بحوثه ومذكرة التخرج

هذه الوسيلة المستعملة كوسيط بين الطالب واألستاذ في نقل المعلومات والمهارات  -
  .م من طباعتها في ورق ملموسالمتعل نبينهما تتميز بخاصية تخزين الرسائل، مما تمك

  .تمكن هذه الوسيلة من تطوير برامج التعلم والمقررات التعليمية -
تمكن المتعلم من التفاعل مع المعلم، وطرح تساؤالته واستفساراته، والدخول معه في  -

ومن ثم  .نقاشات حول مواضيع مختلفة دون الحضور الشخصي إلى غرفة الصف
بل ويرسل رسائل إلى األستاذ المحاضر والمشرف، ويمكنه أن فالطالب يمكن له أن يستق

يطرح استفساراته حول مواضيع خاصة بالمقياس، أو مواضيع مختلفة وفي مجاالت 
كما يمكنه . متعددة، كما يمكن لألستاذ أن يشرح ويفسر دروس ومحاضرات وبالتفصيل

  .المحاضرة ما بدا غامضا خالل أن يرسل رسوم وصور مختلفة إلى الطالب تفسر
أنه توجد تغيرات واسعة في أنماط االتصال  :وخالصة لما سبق يمكننا القول

ومصادره، وقنواته، ففي مجال تكنولوجيا االتصال االلكتروني لم يعد هناك مجال 
الستمرار استخدام اإلرسال األرضي، وجاءت الحاسبات اآللية االلكترونية تقوم مقام 

ات طويلة أمام الطالب، والمشرف على نقل المحاضرات األستاذ المكلف بالوقوف لساع
للطالب، هذه الحاسبات تحمل معدات إرسال أو القنوات القمرية، وهي أجهزة مستقبلة 

مجتمع تكنولوجيا (كما أنه .مرسلة، وتتكون من مرسل ومستجيب للرد والتفاعل
تندرج تحته كل  شكل من أشكال التجديد التربوي البيداغوجي الذي) االتصاالت الحديثة

الصيغ التعليمية التي ال تعتمد على المواجهة بين األستاذ والطالب، وهو ليس بديال للتعليم 
النظامي وال تصحيحا له، ولكن نوع جديد مكمل لالتصال النظامي في صورته التقليدية، 

رفة والدراسة الحالية تحاول من خالل الدراسة الميدانية مع. وذلك لمواجهة مواقف جديدة
مدى انتشار استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في 

ومعرفة الفروق في  الجامعة، والوقوف على أهم المجاالت التي يتم فيها االستخدام،
ومقارنة  االستخدام من حيث متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومتغير الكلية في الجامعة،

  .راسات السابقةذلك بنتائج الد
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  :االتصال البيداغوجي االلكتروني بوصفه تعليم عن بعد-2
التعليم عن في وصفنا لالتصال البيداغوجي كونه تعليم عن بعد، فيمكننا وصف    

أسلوب من أساليب التعليم الذاتي، أدى إلى تعزيز نظام في توفير فرص التعليم، "بأنه بعد 
عون االنقطاع عن العمل، والتفرغ للتعليم، ين ال يستطوإثراء الخبرات أمام العاملين الذي

إلى أن للتعليم عن  يشير هذا التعريف ،)290 :07. ("أي الذين حرموا من التعليم النظامي
بعد أهمية كبيرة ال يمكن إغفالها في شتى صور التنمية الثقافية، ويمكننا حصر أهم النقاط 

  :تظهر فيها هذه األهمية فيما يليالتي 
  .ن التعليم عن بعد يقدم برامج ثقافية متنوعة لمعظم شرائح المجتمعأ -
دون النظر إلى العمر أو الجنس أو  ،ايقوم بتوفير الفرص التعليمية لكل من يرغب فيه -

  .الظروف المعيشية األخرى
  .تحقيق رغبات الطالب، والحصول على درجات علمية متعددة -
  .عات التي تخدم شرائح المجتمع المختلفةتثقيف المجتمع خصوصا تناوله للموضو -

فنظام التعليم عن بعد ال يختلف عن النظام المدرسي المألوف في مضمون العلم 
التي  يختلف في خصائصه وإنماوالمعرفة، أو في مضمون المهارات ومقاصد التربية، 

ولوجيا الطالب عن المؤسسة التعليمية، ووليدة الحاجة إلى توظيف التكن" بعد"هي وليدة 
 لذا يعد التعليم عن بعد). 49: 28. (الحديثة في مساعدة هذا الطالب في التعلم الذاتي

، الذي يستخدم فيه تقنيات اتصالية حديثة ومتطورة مرحلة من مراحل التطور السريع
  .باستمرار

وقد اقترح بعض المعلقين مقياسا دوليا لجيل جديد من برامج التعليم المفتوح، مبنية    
بوسائل االتصال الجديدة، وتكنولوجيا الكمبيوتر، ويتميز هذا  التطبيقات المرتبطةحول 

الجيل بوضوح في زيادة التفاعلية، ويعد أكثر ضبطا للمتعلمين، وقدرة على استخدام 
، والتعلم المباشر )125:23. (حد كبير إلىالشبكات العالمية، والعمل ضمن بيئة مربحة 

 ).68/12:05.(توياتباإلعالم العالي لبعض المس
وهنا تظهر أهمية وسائل االتصال الحديثة، والدور الكبير الذي تقدمه للعملية 

التعليم المستمر  مبدأفهو يحقق . التعليمية بصفة عامة، وللمتعلمين والمعلمين بصفة خاصة
، وتحديث المعلومات، مما يتيح الفرصة للدارس لتغيير مهنته التأهيل إعادةعن طريق 
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 ،مهارات جديدة في مجاالته دون االنقطاع عن عمله إكسابه إلى باإلضافةحياته، أثناء 
مساهمة يحقق االستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إضافة إلى مما 

. عن الدولة األعباءالدارس في بعض نفقات العملية التعليمية، مما يخفف بعض 
قة لنشر المعرفة، واكتساب المهارات واالتجاهات ذات فالتعليم عن بعد طري ،)119:12(

المغزى، وذلك بتكثيف المعنى في تنظيم مكونات التعليم عن بعد إداريا وفنيا، واستخدام 
الوسائط التقنية المتعددة من أجل إنتاج مادة تعليمية ذات جودة عالية، ويمكن االستفادة 

  ).16:26(ي المعرفة في أماكن تواجدهم منها في عملية التعلم لتمكين الدارسين من تلق
يعزز من خالل التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك  -ناحسب رأي –إن هذا االتجاه  

من خالل شبكات المعلومات، والحاسوب واألقمار الصناعية، لما لها من الدور الكبير في 
نا من خالل العرض ويمكن .تسهيل االتصاالت بين المتعلمين والمشرفين من مراكز التعليم

  :السابق للتعليم عن بعد أن نستشف النقاط التالية
يساهم نظام التعليم عن بعد في تحقيق ديمقراطية التعليم، باعتباره حقا من حقوق  -1

اإلنسان، متجاوزا حدود التعليم التقليدي، المحدد بإمكانيات المكان والزمان، ومستفيدا من 
  .وسائل التعليم ونقل المعلوماتالتقدم العلمي والتكنولوجي في 

يجعل التعليم عن بعد المادة العلمية في متناول الطالب حيثما كان ومتى شاء، من  -2
التجمع في مكان واحد، مستخدما في ذلك  إلىخالل وسائل االتصال الحديثة، دون الحاجة 

  .أسلوب التعلم الذاتي كنمط من أنماط التعليم في مجاالت تخصص تفيد المجتمع
في العمل، أو  االنخراطيتيح التعليم عن بعد فرصة ثانية لمن فاتتهم الفرصة، بسبب  -3

  .الظروف األسرية أو التعليمية
من خالل التعليم المستمر يمكن التعليم عن بعد العاملين في مواكبة التقدم الحديث في  -4

رفع كفاءة العاملين، تنمية المجتمع، و إلىمجاالتهم دون انقطاع عن العمل، وهو ما يؤدي 
  .وتثقيف المواطنين بتكلفة تقل عن تكلفة التعليم التقليدي

فتح مجاالت التعليم أمام الطالب الراغبين في ذلك، بدال من التحاقهم بالجامعات  -5
  .موارد الدولة من العمالت الصعبة التي تنفق خارج الوطن العربي وإهداراألجنبية، 

   :أ ربط الجامعة بالمجتمع من عدة جوانب أهمهايحقق التعليم عن بعد مبد -6
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الحاسوب، : (توفير برامج وتخصصات تخدم احتياجات المجتمع وقطاعاته المختلفة  - أ
 )الخ... االنترنت، البريد االلكتروني، نظم المعلوماتية، هندسة البرامج والنظم

تحدثة يتيح التعليم عن بعد للطالب اختيار البرامج المتخصصة، والتخصصات المس  - ب
التي تواكب العصر، والتي يرغب في دراستها، وتخدم احتياجات قطاعات متعددة في 

  .المجتمع
يحقق نظام التعليم عن بعد مبدأ التعليم المستمر عن طريق إعادة التأهيل، وتحديث  -7

المعلومات، مما يتيح الفرصة للدارس لتغيير مهنته أثناء حياته، باإلضافة إلى إكسابه 
يدة في مجاالته دون االنقطاع عن عمله، مما يحقق االستفادة من اإلمكانيات مهارات جد

  .البشرية والمادية المتاحة
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لطالب عبر البريد اإللكتروني وقواعده األستاذ و االبيداغوجي بين  االتصالمفهوم  -3
    :البيداغوجية واألخالقية 

االلكتروني ريد االلكتروني في التعليم هناك قواعد سلوكية ينبغي على مستخدمي الب
، "قواعد السلوك الشبكي"االلتزام بها، وتعرف هذه القواعد في لغة االنترنت باسم عن بعد 

وهي القواعد نفسها التي تترتب عليها العالقة البيداغوجية ضمن النظام التواصلي بين 
  :ويتلخص أهمها في ما يلي ،األستاذ والطالب

إذ ال يجوز تراكم الرسائل الواردة لفترة طويلة، وهو : الوارد بشكل منظمقراءة البريد  -1
  .بالضبط ما يلزم الطالب فعله حتى ال تتراكم عليه المحاضرات الوردة من طرف األستاذ

كتابة عنوان الرسالة في الجزء المخصص لذلك، لتعريف الطالب بموضوعها، مما  -2
  .يتيح له تحديد الرسائل ذات األولوية

قيام األستاذ بتعريف نفسه أمام طالبه اللذين يقوم بمراسلتهم ألول مرة، من حيث  -3
  .كتابة االسم والعنوان، وأية معلومات شخصية أخرى 

عدم استخدام أية عبارات تشير إلى السخرية، أو الدعايات غير المناسبة، وخاصة  -4
ة ومناسبة، وعدم إرسال اللذين يتم مراسلتهم ألول مرة، وإتباع قواعد سلوكية متزن

  .إعالنات تجارية عبر البريد االلكتروني إلى الطالب
مراعاة األستاذ اختيار األلفاظ والعبارات، مما يدل على احترام الطالب، ومراعاة  -5

مشاعره حتى يحدث تقبل منه وتكون لدى األستاذ قدرة بالغة على إقناع الطالب بمحتوى 
  .ريد االلكترونيالدرس الذي يرسل إليه عبر الب

استخدام األستاذ لغة سليمة خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية، وهذا ينعكس على  -6
  .نظرة الطالب لثقافة األستاذ، وتقديره لشخصيته

  .مراعاة اإليجاز والوضوح حتى ال تتعرض الرسائل لإلهمال، وعدم الرد -7
  .إال للضرورة) دائما( ، أو)مهم(، أو )عاجل(تجنب استخدام عبارات مثل  -8
مراعاة الحذر من حيث أن الرسائل ال تتمتع بالسرية والخصوصية، والوضع في  -9

 )150-148:47( .الحسبان أنه يمكن االطالع عليها من جانب اآلخرين غير المعنيين بها
عن بعد، وهو طريقة االلكتروني ونظرا إلى أن هذا النوع هو أداة من أدوات التعليم 

باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة واالنترنت  للتعليم
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من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت، وأقل تكلفة، وبصورة تمكن من إدارة 
   ) 25: 04.( العملية التعليمية، وضبط وقياس وتقييم أداء المتعلمين

صال غير المتزامن بين األستاذ والطالب، وبما أن هذه األداة تستخدم أكثر في االت
القواعد واألسس السلوكية الخاصة، التي يجب مراعاتها عند فانه تتضح لنا مجموعة من 

تحرير رسائل البريد االلكتروني واستخدامه، وهذه القواعد تتأثر بأهم خصائص هذه 
تعليم المستمر الذي يسهل مهمة التدريب والتأهيل وال )االتصال غير المتزامن(األداة 

 ) 202: 30( والتعلم الذاتي والتعليم التعاوني دون ارتباط بالزمان والمكان والعمر الزمني
  :وتتمثل أهم هذه القواعد واألسس السلوكية في ما يلي

وهي الوضوح، والتحديد واإليجاز، وسهولة : التركيز على خصائص بناء الرسالة -
   .القراءة، وإدراك المعنى

       .بموضوع محتوى الرسالة أو ال التعريف -
   .، واألخرى المطلوب الرد عليها التفرقة بين عناصر الرسالة المطلوب اإلحاطة بها -
حتى تستوعب مساحة المعلومات  الدخول إلى موضوع الرسالة مباشرة دون مقدمات، -

ة، المطلوب إرسالها، وحتى ال تضطر إلى اإلسهاب واإلطالة في عرض محتوى الرسال
  .وإذا كانت الرسالة التعليمية طويلة فيجب التنبيه إلى ذلك في البداية

إذا ما تميزت الرسالة التعليمية باإلطالة أو اإلسهاب فنفضل إرسالها في ملفات تتفق مع  -
سعة البريد االلكتروني المتاحة، وفي حالة ضخامة الملف، أو تنوع اإلشارات الرمزية في 

  .يهيرسل كل منها على حدا مع تنبيه المتعلم إل ،ي ملفات صغيرةكتابته فيفضل تجزئته ف
وفي الرسائل الطويلة أيضا يفضل االستخدام الصحيح لعالمات الفصل، وعالمات  -

الترقيم والتوقيف، وتلخيص الرسالة من الحشو الزائد، وتكرار الكلمات أو الرموز 
  .االتصالية األخرى في غير موضعها

م البريدية، إال إذا تأكدت أن األسماء المسجلة في القوائم ذات عالقة ال تستخدم القوائ -
بموضوع الرسالة، واالهتمام بها، ولذلك يجب الحذر الشديد في استخدام هذه القوائم متى 

  .تنوعت االهتمامات أو الثقافات، أو المستويات التعليمية، أو التخصصات
ين خصائص المتعلمين، كن حذرا في استخدام وفي حالة استخدام القوائم البريدية مع تبا -

   .الرموز االتصالية التي يمكن إدراكها بأكثر من معنى، والتي قد تختلف باختالف الدول
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أكتب رسالتك وال تتوقع ردا فوريا، حيث أن الرد قد يتأثر بفروق التوقيت من دول  -
، ألن هذه األداة تتسم العالم، أو غياب الطالب عن البريد، أو انشغاله عنه بمهام أخرى

  .كما سبق وأن أوضحنا. بالتفاعل غير المتزامن
وفي حالة استقبال رسالة ذات أهمية بالنسبة للطالب، مع عدم توفير الوقت للرد عليها،  -

  .فتوصى بإفادة األستاذ بوصول الرسالة، واستعداد الطالب بالرد في وقت الحق
حيث المساحة، وإمكانية  منوني المستخدم، مراعاة الخصائص الفنية للبريد االلكتر -

استخدام الملفات والوسائل المتعددة، وتأثيرات اإلعالن الخارجي، واستخدام حروف 
  .الكتابة، مع التأكيد على موثوقية تبعية البريد االلكتروني أو ملكيته

ث يجد ويمثل البريد االلكتروني األداة المشتركة في كافة نظم التعليم عبر الشبكات، حي
الباحث تفصيال لها، وأهدافها وأدواتها في المواقع الخاصة بها، والنظام المعتمد من قبل 

، باإلضافة إلى النظم المطورة، خصيصا لبعض الجامعات مثل نظام "نيويورك"جامعة 
  )50-48:24.( "كاليفورنيا"، ونظام جامعة "أريزونا"جامعة 

عد السلوكية في التواصل بين وفي ضوء المنظور التكنولوجي في وضع القوا
يشكل البريد االلكتروني من حيث هو أسلوب . األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني

للتدريس على اختالف أنماطه أحد أهم متغيرات الفعل البيداغوجي عن بعد، وهو على 
 عالقة غير مباشرة بالقدرات والمهارات المراد تعلمها، مما يضفي لون جديد في نظام

عن بعد، وهو االعتماد على النفس في تلقي المعارف من خالل التعلم االلكتروني التعليم 
مالئمة وتكييف  معهذه العالقة من حيث نمطها وايجابياتها وسلبياتها  تتفقالذاتي، و

األنشطة البيداغوجية عبر البريد االلكتروني وفقا لنوعية الطالب من حيث التخصص 
ات األستاذ من حيث المؤهالت العلمية ، وجنسه، وقدراته، الذي يدرسونه، وإمكاني

بمعنى أن طريقة األستاذ المرشد والموجه مثال يمكن أن تكون مفيدة لنشاطات . وانتماءه
معينة، وطالب متميزين، وال تفيد مع اآلخرين الذين يختلفون معه على مستوى قابليتهم  

بل وأن توزيع المحاضرات وتنويع المعارف، واستعداداتهم للتعلم عبر البريد االلكتروني، 
والتفاعل بين األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني من الممكن أن يكون مفيدا مع 

  .طالب آخرين
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  مكونات وأشكال االتصال البيداغوجي االلكتروني - 4
:االلكترونيمكونات االتصال البيداغوجي  -1- 4  

تتكامل بها عملية  ،عناصر متعددةلكتروني االتتضمن شبكة االتصال البيداغوجي     
:االتصال البيداغوجي، ويمكننا حصر هذه المكونات في العناصر التالية  

في االتصال البيداغوجي االلكتروني يكون المرسل هو الذي : المرسل -4-1-1
يعتبر في التصورات السائدة الوسيط بين المعرفة والطالب، وللمرسل في العملية 

  :ة ثالثة ركائز تتمثل فيالبيداغوجي
   :تتشكل من ثالث مكونات وهي: لإلرسالمرجعية الالخلفية  -4-1-1-1

ومبدئها يفترض في كل مدرس أن ): مضمون الرسالة(األفكار والمعارف والمعلومات * 
  .واألفكاريبلغ التالميذ تلك المعارف 

كقيام األستاذ بتشجع  .)80:08( .لدى التالميذ أو تنميتها إثارتها،القيم والمواقف المراد * 
وتعزيز إجابة  الطالب يظهر فيها إمكاناته وقدراته المعرفية، حين يتحاورون عبر البريد 

  .االلكتروني في موضوع معين 
المهارات وكيفية العمل التي يوظفها المدرس لتنمية قدرات التالميذ على الفعل  *

تية نابعة من شخصيته ومستواه لدى المدرس تكون ذا اإلرسالومرجعية  ،واالنجاز
أو تكون  ،الفكري والمعرفي وقيمه واتجاهاته وميوله وعواطفه وانتمائه االجتماعي

من مفاهيم وحقائق  هوما تحملموضوعية متعلقة بالمنهاج الدراسي الذي يشمل البرنامج 
ل وما تتميز به ك ،والوسائل المستعملة ،وأساليب التدريس ،ووسائل ،وطرق ،وتعميمات

المتوفرة في كل وسيلة لنقل  واإلمكانات ،وسيلة من خصائص ومميزات واختالفات
  .الكترونيا الطالب إلى األستاذالمعرفة من 

واتجاهاته ) المدرس(بمواقف المرسل اإلرساليتأثر : المواقف اتجاه اآلخرين -4-1-1-2
سه وعن وبكل ما يشكل صورة المدرس عن نف، وبالعالقات الوجدانية الطالب،نحو 

  .عنهالطالب  وصورة ،الطالب 
) المدرس(وهي األثر المراد إحداثه من طرف المرسل: اإلرسالوضعيات  -4-1-1-3

، وفي هذه الوضعية تبرز مستويات من االتصال مختلفة حددها )الطالب( في المتلقي 
 :في ثالث مستويات وهي"  زاجونك"
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 ،ف دون أن تكون مقصودةعندما يقدم المدرس معلومات ومعار: اتصال عرضي* 
فمن خالل كالمه تظهر مؤشرات وعالمات لم تكن مقصودة بالذات من عملية 

  .االتصال
   .يحدث االتصال االستهالكي عندما يعبر المدرس عن انفعاالته: اتصال استهالكي* 
أثر لدى  إحداث إلىيهدف  ،كل اتصال مخطط له ومقصود بالذات :اتصال أدائي* 

  .)65:33 .(أفعالهمدود ر وإثارةالطالب 
يمكن أن نقول أن الرسالة هي الموضوع الذي يريد المرسل أن  :الرسالة -4-1-2

ينقله إلى المستقبل، أو هي الهدف الذي تصبو عملية االتصال إلى تحقيقه، ولكي 
نعرف ما إذا كانت الرسالة حقق الهدف منها، ينبغي النظر في نوع السلوك الذي 

. ذا طابق السلوك الهدف المنشود، نقول بأن الرسالة قد حققت هدفهايؤديه المستقبل، فإ
وفي الواقع ال يمكن أن نبصر الرسالة إال في ضوء أنماط السلوك التي يعبر بها 

وعليه يجب أن نرى الرسالة . المستقبل عن مدى تحقيق الهدف من عملية االتصال
    :ال التاليمن زاوية المستقبل، وتظهر أهمية هذه العالقة من المث

ال . الطالب إلىالمحاضرة عن بعد عبر البريد االلكتروني  بإرسالقيام المدرس 
قيام  :ومثال آخر ،بمقدار ما يعكسه السلوك الناتج للطالب إال تتضح نتائج ما يقوم به

وعلى الطالب أن يبذل كل ما في  ،بحث خاص بموضوع الدراسة بإرسال األستاذ
يستطيع األستاذ أن يستدل به على  ،ل البحث المطلوبجهده في جمع المعلومات حو

  :وللرسالة الجيدة مجموعة من المقومات يمكن حصرها في ما يلي .أن هدفه قد تحقق
  .الدقة العلمية للمحتوى المعرفي -1 
   .بمعنى أن تكون صياغتها بلغة واضحة ،بعدها عن التعقيد والتشعب ليسهل تعلمها -2 

    .المستهدفة الفيئاتستوى أن تكون مناسبة لم  3-
    .والتشويق أثناء عرضها اإلثارةأن تشمل عناصر  -4 
وليس مواد زائدة  ،التعليمية المرافقة للرسالة جزءا من مادتها الوسائلأن تشكل  -5 

     .يمكن االستغناء عنها
على  الترتيبات العامة للمشاهد لالطالع إعدادكانت الرسالة تجربة علمية البد من  إذا -

  .)41 :19( .كامل التجربة أو العمل
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إن الرسالة بعد ترميزها من طرف المرسل تتجه إلى حواس المتلقي  :القناة -4-1-3
بواسطة قناة معينة، وخواص القناة هي التي تحدد شروط وحدود نقل الرسالة، وفي 

الواردة االتصال االلكتروني تشتغل القناة على مرحلتين، بسبب تكدس ووفرة المعلومات 
:من المدرس إلى الطالب، وهذه المرحلتين هما   

أي الوقوف على  ،في هذه المرحلة يتم معالجة عدة رسائل في آن واحد: المرحلة األولى
والتعرف على مصدرها وصورتها ومدلوالتها التعليمية  ،مميزات الرسالة البيداغوجية

  .والهدف منها
وعند هذا المستوى  ،الجة رسالة واحدة في آن واحدوفيها ال يسمح إال بمع: المرحلة الثانية

يحلل مضمون الرسالة التعليمية التي تصل إلى المتعلم عبر البريد االلكتروني حتى يتم 
 ،والتمكن من الوصول إلى مدلوالتها التعليمية ،الكشف عن الكلمات والجمل المكتوبة

وبين . ويفهم محتواها ،طالبحتى يتغلغل في عقل ال ،ومعرفة الهدف التعليمي من وراءها
ويترك  ،هاتين المرحلتين يوجد جهاز مرشح يختار عددا معينا من الرسائل الحسية

حيث  ،عن بعد أشكاال مختلفةااللكتروني وتأخذ القناة في االتصال البيداغوجي  ،غيرها
يمكن اعتبار كل الوسائل التي يستعملها المدرس في الشرح والتوضيح والتفسير قناة 

 :وتتوقف فعالية القناة في نقل الرسالة في الفعل البيداغوجي على أمرين هما ،صالات
    .البيداغوجية للدرس األهدافواالستفادة منها بما يحقق  ،ومالءمتهاجودة الوسيلة 

في التصورات التقليدية للعالقات البيداغوجية يكون المتلقي دائما هو  :المتلقي -4-1-4
ات الحديثة ومنها على وجه الخصوص المنظور البنائي للتعلم، الطالب، أما في التصور

هو من يبحث المعرفة، وظهر هذا المفهوم بعد انتشار تقنيات االتصال الحديثة، والتي 
باتت تقوم مقام األستاذ في كثير من األحيان في نقل المعرفة للطالب، واستالم بحوث 

قاشات حول مواضيع علمية مختلفة وهامة وانجازات الطلبة المختلفة، وإثراء الحوار والن
أن ) الطالب(فكل هذا جعل من المتلقي . عن طريق تلك التقنيات التكنولوجية الحديثة

يكون هو من يبحث عن المعرفة، ويحلل مفاهيمها، ويبذل كل ما في وسعه من جهد 
  .ذلكللوصول إلى الغاية التي يصبو إليها، مما يمكنه من بلوغ مكانة المدرس في كل 
قدرته  ىوعلى العموم فان الطالب في االتصال البيداغوجي االلكتروني عن بعد يعتمد عل

ونشاطه الشخصي في تلقي التعلم الموجه إليه من قبل المعلم، والمؤسسات التعليمية بشكل 
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، بينما يتم من خالل )المعلم والمتعلم( غير تقليدي، بمعنى أن التعلم ال يتم وجها لوجه
          ).18:20( .صال مختلفة ومتنوعةأساليب ات

المتلقي نفسه في مثل هذا النوع من التواصل يستخدم الوسائط التقنية يجد ومن ثم    
مما يسمح لجميع  .)16:25( .مادة تعليمية ذات جودة عالية إنتاجالمتعددة من أجل 

، ويوضح جدهماكتساب المعرفة في أماكن تواالدارسين االستفادة منه في عملية التعلم ب
  .الشكل التالي مكونات االتصال البيداغوجي االلكتروني 

  :االلكترونييوضح عناصر مكونات االتصال البيداغوجي ) 1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

سنبحث في عناصر االتصال البيداغوجي االلكتروني، حيث  البحث الحاليوخالل 
ضوع الدراسة الحالية، وذلك لمعرفة يكون التركيز على البريد االلكتروني بما أنها مو

  .مدى انتشار استخدامها بين معدلة االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة
تتعدد أشكال االتصال  بحسب العالقة البيداغوجية  :أشكال االتصال البيداغوجي -4-2

لوسائل التي تربط المدرس بالمتعلم، وبحسب طرق وأساليب التدريس المتبعة، وا
المستخدمة، وال تخرج تلك األنماط على ثالثة أشكال سائدة في الممارسة البيداغوجية، 
أضف إلى ذلك ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من نوع جديد من أشكال التواصل 
البيداغوجي ، وهو ما جعل التواصل بين األستاذ والطالب يكون تواصال الكترونيا والذي 

  :أما األشكال الثالثة المألوفة في االتصاالت التقليدية فهي .الحالية يعتبر موضوع الدراسة
وفيه يقوم المرسل بدور رئيسي في عملية  :الواحد هاالتصال ذو االتجا - 4-2-1

باالتصال غير  ىاالتصال ، وصناعة القرار دون تفاعل يذكر مع المستقبلين، لذا يسم
وتلقينها للطالب، يتخلل هذا النوع اإللقاء  المتفاعل، حيث يقوم المعلم بإلقاء المعلومات

 المرسل

 الرسالة

 القناة

 المتلقي
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بعض األسئلة الموجهة لمجموع الطالب، وسرعان ما يجيب هو عنها، كما يقدم عرضا 
      .، ويوضح الشكل التالي هذا النوع من االتصال)121: 34. (توضيحيا لمجموعة الطالب

   :يوضح صيغة االتصال ذو االتجاه الواحد) 2(شكل رقم
  

                                       ......................  
  :االتصال ذو االتجاهين - 4-2-2 
فانه يصير اتصاال أفقيا في  وبهذا المعنىوفيه يتخاطب المتصلون وجها لوجه،    

هيئة مناقشة، قوامه الطريقة االستجوابية، ويتحقق بين المدرس من ناحية، وبين أفراد 
يتميز بالفاعلية في الدفاع عن وجهة نظر المرسل، وهذا النوع  ،متلقين من ناحية أخرى

المرسل، المستقبل ( أو المستقبل مباشرة، وهذا ما يزيد من قوة تأثيره على سلوك الطرفين
      :يظهر بالرسم التوضيحي التالي و ) 44 :32() 

 :)المتبادل (  يوضح صيغة االتصال ذو االتجاهين) 3(شكل رقم 

  
 
 
  االتصال ذو االتجاهات المتعددة، أو االتصال المفتوح - 2-3- 4

طبيعة االتصاالت التي تتم بين المعلم والطالب، وبين الطالب أنفسهم  يعكس هذا النمط 
في دورة أولها الطالب وآخرها الطالب، حيث تتعدد فرص االتصال وتتوسع مما يعني 

ال المتعدد االتجاهات قوام الطرق اتساع فرص التفاعل، وتبادل الخبرات، ويعتبر االتص
النشيطة القائمة على المالحظة الحية، والتجربة المباشرة، والممارسة الشخصية الذي 

من االتصال  يكون فيه المدرس مجرد عنصر من عناصر التواصل، ويختلف هذا النمط
فاعل عن سابقيه كون الطالب يصبح فيه مكتسبا للمعلومة والمعرفة والخبرة من خالل الت

مع الموضوعات واألشياء والمواقف بشكل مباشر، إما بشكل فردي، أو باالشتراك مع 
  :اآلخرين، إال أن هناك بعض العوامل التي تحول دون األخذ بهذا النمط من أهمها

  .كثرة الطالب في الفوج الواحد* 
  .بعض األنشطة تحتوي معارف تفرض على المعلم إلقاءها على الطالب وحفظا* 

 مرسل
 

 مستقبل

 مستقبل مرسل
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خفاض مستوى أداء المعلم، حيث يكون البعض قد تعلم، على أسلوب التعليم بالتلقين ان *
  .خالل فترة دراسته وتكوينه

  .)321: 43.(قلة الوسائل التعليمية المتاحة* 
هذا النوع من االتصال تبقى فيه قنوات االتصال مفتوحة من كل الجوانب، ولكل  

االتصال بأي طرف من األطراف،  حرية فياألطراف المشاركة في العملية االتصالية ال
  .صيغة هذا النوع من االتصال في صورته التقليديةوالرسم التالي يوضح 

  :يوضح صيغة االتصال المفتوح) 4( :رقم رسم
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
وقد أفرزت الثورة التكنولوجية الحديثة نمط جديد من أنماط االتصال  - 4-2-4 

وهو  :، أو االتصال باستخدام البريد االلكترونيباالتصال االلكتروني ىويسم البيداغوجي
، الذي جعلته عصرا للرقمنة مستحدثات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيعتبر من 

والجهد  تتميز به من السرعة في نقل المعارف دون بذل للوقيواالنفجار المعلوماتي لما 
 .والمال

  :في الرسم التخطيطي التاليالبيداغوجي االلكتروني  تصالاالمن نوضح هذا النوع  و
  . البيداغوجي االلكترونييوضح صيغة االتصال ) 5(رقم : رسم

  
  

 مستقبل
 

بلمستق مستقبل  
 

 مستقبل
 

 مرسل

 مرسل
 

البرید 
 االلكتروني

 

 مستقبل
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بين  رفاهذا النوع من االتصال يكون فيه البريد االلكتروني هو الواسطة في نقل المع
البريد االلكتروني  يعتمد الطالب على تلقي المعلومات عن طريقاألستاذ والطالب، وفيه 

دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجامعة، ويمكن له الحصول عليها في أي وقت شاء، وله 
كل الحرية في عرض استفساراته حول مواضع تبدوا غامضة له، وله أن يبدي وجهة 

من مهارات ومعارف عامة وذلك من خالل الندوات  هنظره الخاصة من خالل ما يمتلك
  .نية التي تتم بينه وبين أستاذ المقياسوالجلسات االلكترو

االتصال ب(، أو ما يسمى البريد االلكترونييشكل االتصال عن طريق استخدام    
، نمطا جديدا من أنماط التواصل في مجال التعليم، حيث يسمح هذا النظام من )االلكتروني

تروني إلى كل االتصال بإمكانية نقل وتوصيل المادة العلمية عبر  تقنية البريد االلك
  .بانتظام، دون حاجة الطالب إلى الحضور إلى الجامعة وزمان  الطالب عبر كل مكان

ويعد االتصال االلكتروني الجامعي أحد أسرع ميادين االتصال والتعليم نموا، وقد 
عززت التطورات الجديدة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت إمكانيات هذا النوع 

تعليم، وذلك لتقديم الخدمات التعليمية لفيئات متعددة من الناس، السيما من التواصل في ال
أو االرتباط ، أو المرض ،الذين لم يحالفهم الحظ بااللتحاق بالجامعات، بسبب بعد المسافة

المتعلم ، إضافة إلى الظروف األخرى التي تعد قاهرة  ةبأعمال أخرى ذات أهمية في حيا
الجامعي، تمنعه من التزامه بالحضور اليومي إلى وتقف كحاجز في طريق الطالب 

ا، أو ربما ألجل هالجامعة، لتلقي المعرفة، أو ألجل تسليم بحوثه لألستاذ حتى يصحح
ومن هنا يتضح  ،توضيح بعض النقاط، وطلب المساعدة من األستاذ في مشكلة تعليمية ما

ماليين الطالب، ومن التغير الواضح في دور كل من األستاذ، والجامعة التي تستقطب 
، الذي يعتمد نظامه "بالواقع االفتراضي"كل الوجهات واألقطاب، والدخول إلى ما يسمى 

على الصور والرسوم المتحركة واألشكال ثالثية األبعاد، وتزداد إثارة نظام الواقع 
االفتراضين والتعامل معه من خالل نظارة معينة، أو خوذة أو قفاز، أو الثالثة معا، 

ت لخلق الواقع المصطنع،ويعني الواقع االفتراضي إظهار األشياء الثابتة والمتحركة صمم
  )37: 48. ( والخيالية وكأنها في الواقع الحقيقي من حيث اإلحساس والحركة والتجسيد

 19( مساء يوم االثنين" مؤتة"في جامعة في محاضرته " األمير الحسن"أكد  وقد
إن الجامعات مطالبة :" وأدوارها الجديدة، حيث قالعلى رسالة الجامعة  )1998جانفي 
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أكثر من أي وقت مضى بأن تستعيد دورها في الريادة، والمبادرة، وأن تبدأ بتكييف 
أوضاعها، بحيث تغدو جامعات للمستقبل، مستجيبة بذلك لظواهر عولمة التعلم والتعليم 

دود الكون االفتراضي عن بعد باستخدام شبكة االنترنت، فحدود جامعة المستقبل هي ح
وطلبتها هم كل سكان العالم،  ،الناشئ عن الفضاء الذي تخلقه شبكات الحاسوب العالمية

  )03:01( .وكتبها أقراص الليزر
طالب، ومن أوالئك الطلبة ) 754(وفي دراسة حديثة ذكر بأنه أجري استفتاء على 

ل بمعلميهم وزمالئهم، من الطلبة يستخدمون البريد االلكتروني لالتصا) %41(ذكر أن 
ومناقشتهم، مع استخدام المراسلة الفورية، ومناقشة واجباتهم المنزلية مع معلميهم، 

من أولياء األمور يعتقدون بأن شبكة االنترنت تساعد  )%93(وذكرت الدراسة أيضا أن
منهم يعتقد  )%87(وذكر أن. أبناءهم على تعلم الجديد من المعارف والمعلومات والمهارات

أن شبكة االنترنت تساعد أبنائهم على أداء المهمات الدراسية والمدرسية المختلفة، وفي 
من المعلمين بأن استخدام شبكة االنترنت واالستفادة منها تعد ) %96( الوقت نفسه ذكر أنه

  )163: 10.( أمرا ضروريا في عصر االتصاالت الجديد
تصاالت االلكترونية بين ومن ثم أصبحت دراسة هذه الصيغة المستحدثة من اال

األستاذ والطالب في الجامعة في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة 
  .وتلك هي الغاية التي ننشدها من إجراء هذا البحث ،ضرورية، وذات أهمية بالغة
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  :العالقة البداغوجية بين الطالب واألستاذ عبر البريد االلكتروني -5
:تروني ضمن العالقة البيداغوجيةالبريد االلك  -1-5 

إن كل محاولة لفهم االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني البد وأن يتم         
، باعتباره مفهوما قاعديا، ففهم ما يطرأ بين أفراد )طالب -أستاذ(ضمن مفهوم العالقة 

 يمكنه أن يتحقق إال يتواصلون مع أستاذهم عبر البريد االلكتروني في مجال التعليم، ال
بالنظر إليه في بعده العالئقي، وذلك بأن أية ظاهرة مهما تكن طبيعتها وصيغتها هي 
بالضرورة ظاهرة عالئقية، والتعامل مع األحداث والظواهر يبنى في أساسه على 

أن هدف العلم األول هو " ايلمو جون"في هذا اإلطار يعتقد  .اعتبارها أنساقا من عالقات
     عن العالقات القابلةالكشف 
انطالقا من أن مادة العلم األولى التي يستقى منها موضوعاته وقوانينه هي ذات  ،للتكرار

  )09: 37.(العالقات الرابطة بين الظواهر
يعود إلى األهمية  عبر البريد االلكتروني فالتركيز على مفهوم العالقة البيداغوجية      

من مظاهر  باعتبارهما مظهرين أساسيين عن بعد لتفاعلاإلجرائية في دراسة االتصال وا
ونوعية المقاربات ، وبحكم طبيعة هذه الموضوعات ،)طالب -أستاذ( العالقة البيداغوجية
في  سنجد أنفسنا مدفوعين إلى اعتماد مفهوم العالقة البيداغوجية ،المعتمدة في تناولها

ن فهم وتحليل أل ،تواصلي والتفاعليفي بعديها ال عبر البريد االلكترونيصيغة االتصال 
ال يمكن أن يتم إال باعتماد جهاز مفاهيمي تحتل  ل البيداغوجي االلكتروني عن بعداالتصا

  .فيه مكانة هامةعبر البريد االلكتروني  فيه العالقة البيداغوجية
الب هي إن االهتمام بالعالقة البيداغوجية عبر البريد االلكتروني بين األستاذ والط        

وليدة ثورة المعلومات واالتصاالت، وما فجرته التكنولوجيا الحديثة من تقنيات وأدوات 
حديثة حداثة هذا النوع من االتصال في النظام التعليمي، حيث تحددت هذه الطريقة 
الجديدة في التعليم من خالل التغير الجذري في دور ووظيفة كل من المدرس والمتعلم، 

عليمية بصفة عامة، التي باتت تعتمد االعتماد الكلي على ضغط زر ونوع الوسيلة الت
الكمبيوتر بعد كتابة الرسالة التعليمية للطالب، فهذا كله قلص من وظيفة المدرس، حيث 
أصبح موجها ومرشدا للطالب من خالل إرساله التعليمات والتوجيهات إلى الطالب عبر 

بيداغوجية عبر البريد االلكتروني يختلف عن البريد االلكتروني، فكان مفهوم العالقة ال



 49 

ويمكننا وضع تعريف . العالقة البيداغوجية السائدة في عصر التعليم النظامي التقليدي
تلك الرابطة التي تنشأ بين مرب مكلف :" للعالقة البيداغوجية التقليدية على النحو التالي

  )82: 27(." تلقى هذا العلمبإيصال علم أو معرفة يمتلكها، وبين تلميذ جاء خصيصا لي
إذن التكنولوجيا الحديثة هي من أسرعت في دور التخلي عن المعلم بمده ومساعدته في 
التدريس وإيصال المعرفة إلى التالميذ بتقنيات تقوم مقامه دون الحضور إلى غرفة 

 كل هذا كان في مرحلة تقدم وازدهار العلوم على المستوى التعليمي واألكاديمي،. الصف
 :ومن مالمح هذه النقلة التاريخية لنوعية التعليم واالتصال بين األستاذ والطالب نذكر 

يمكن اعتبار النزعة اإلنسانية تعبيرا عن التحوالت العميقة : ظهور النزعة اإلنسانية -
والشاملة التي عرفتها أوروبا، والخاصية التي تميزها هي اهتمامات اإلنسان وتأكيدها 

اثبات وجوده من خالل االعتماد الذاتي على التعلم الفردي، والنظر إلى على فرديته، و
وقد كان لهذه النزعة على المستوى التعليمي . المعلم من باب أنه موجه ومرشد له

والبيداغوجي تأثيرا عميقا، حيث ساهمت في إحداث نقلة نوعية للتربية والتعليم تمثلت في 
  .ن األستاذ والطالبإدخال آالت ومعدات وتقنيات تواصل بي

إدخال تغييرات جديدة على مستوى المواد والمناهج الدراسية، والطرق البيداغوجية،  -
من خالل الدعوة التكنولوجيا للتربية والتعليم، مما يساهم في تجاوز الممارسة البيداغوجية 

  .القديمة للتربية والتعليم
خصوصياته واهتماماته  بروز اهتمامات جديدة بالطالب تهتم بضرورة اعتبار -

  .واستعداداته كجانب مهم في تعلمه عن بعد
إعطاء أهمية للمواد والمناهج الدراسية التي تتماشى وحاجات الطالب، وتستجيب  - 

  .لتساؤالته وتعلمه عن بعد
احترام شخصية الطالب، وعدم التضييق عليه أو إكراهه، أي غياب سلطة المدرس  - 

الطالب، والدعوة إلى االهتمام بالطالب، وإدراك االختالفات لسلطة خارجية وغريبة عن 
الموجودة بينه وبين الطفل، مما يشعره بنمو شخصيته، وبناء مكانة له في المجتمع، 

  .وبالتالي مواصلة التعليم والتواصل مع المدرس عبر أي تقنية جديدة تطرأ على التعليم
تفسر العالقة  :لبريد االلكترونيعبر ا البعد التربوي للعالقة البيداغوجية 2-5-

 /مدرس(انطالقا من المكونات الثالثة للعملية التعليمية  عبر البريد االلكتروني البيداغوجية
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كون شبكة عالقات أنها تعلى  ه العالقةوينظر إلى هذ ،)متعلم /  )البريد االلكتروني:(القناة
لمحاضرة بين  أطراف ولكن بغياب الحضور الجسدي إلى قاعة امتداخلة ومتفاعلة 

ويمكننا باختصار ذكر تصنيف هذه . العملية التعليمية، كما هو سائد في الطريقة التقليدية 
  :الطريقة كما يلي

يتميز هذا النوع من العالقة البيداغوجية بهيمنة  :عالقة متمركزة حول المدرس1-2-5-
العالقة ). ل صارمبرامج مسبقة ومهيكلة بشك(المحتويات المعرفية، ومفهوم المادة 

بالمعرفة تكون على منطلق التعليم ال التعلم، أي تلقين المعارف وتراكمها، ال يجد المتعلم 
        .)76:44. (معنى في غياب مرجعية الممارسة االجتماعية والوضعيات المختلفة

وترك  ،تعبر عن موقف ال توجيهي كلي      :عالقة متمركزة حول الطالب 2-2-5-
مما يؤدي في هذه الحالة إلى أن يتكون لدى المتعلم  ،بادرات في يد المتعلمينجميع الم
  )20 :37.(وميل نحو عدم الحسم ،ناللتوازنوع من 

أما في وصفنا لالتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني في عصر التطورات 
يداغوجية بين فهو تغير جذري في نمط العالقة البواالتصاالت مقارنة بالنوعين السابقين، 

األستاذ والطالب، وحتى في تقنية التواصل ونقل المعلومات والمحاضرات إلى الطالب، 
فالعالقة بين األستاذ والطالب هي عالقة غير مباشرة، حيث يتباعد فيها الطرفان، وتقوم 
على اإلرشاد والتوجيه والتقويم غير المباشر، وهي تستخدم أدوات وتقنيات اتصال حديثة 

، وتعمل على نقل المعارف التي تتناسب ومتطلبات وحاجات الدارسين، وما أدى العهد
إلى تعزيز االتصال االلكتروني عن بعد هو توفير فرص التعليم، وإثراء الخبرات أمام 
العاملين الذين ال يستطيعون االنقطاع عن العمل والتفرغ للتعليم، أي الذين حرموا من 

  . )280-279:18(.التعليم النظامي
وفي تصنيف تلك العالقة في إطار التكنولوجيا االتصاالت الحديثة، فإننا نجد أن        

مفهوم العالقة قد أستعمل بمعان ودالالت متباينة، ويرجع ذلك إلى أن واضعي نماذج 
العالقة البيداغوجية انطلقوا في تصنيفهم على معايير مختلفة ومتنوعة تنوع تلك 

مل التي ساهمت في ذلك التنوع واالختالف هو الخلفيات النظرية التكنولوجيا، ومن العوا
التي يستند إليها كل باحث أو مفكر، وطبيعة المعيار الذي استعمل في عملية التمييز بين 
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طرق وأشكال العالقة البيداغوجية عبر البريد االلكتروني، والصيغ التطبيقية التي يوظفها 
  .كل باحث التصنيف 

في إثراء واالستجابة لهذا النوع من االتصاالت هو انتشار الشبكات وما ساهم       
وبصفة خاصة الشبكة العنكبوتية التي توسع التعليم في . وارتباطها بشبكة االنترنت

المتاحة على ماليين المواقع المنتشرة على  تمستويات متعددة، أدناها اإلفادة من المعلوما
يم والتعلم، واإلفادة من مصادر التعلم االلكترونية  شبكة االنترنت في إثراء عملية التعل

على هذه المواقع، وصوال إلى أقصى مستويات اإلفادة باالعتماد كامال على  ةالمتاح
  .)05:24.(الشبكات في تقديم الخدمة التعليمية، وتعلم المستفيدين منها

، وقد مكنه كل هذا جعل الطالب يتعرف على أساتذة من جامعات وكليات مختلفة      
ذلك من مواصلة تعلمه، وإثراء معارفه وتوسيعها، دون االعتماد في ذلك على األستاذ 

حيث بات ينتشر بشكل  الذي يقيده في غرفة الصف، والتقيد بمعارف قليلة ومحدودة،
شاسع في األوساط التعليمية لما له من مزايا كثيرة كاختصار الزمن والمكان، وألنه ذو 

لمقارنة بالمصاريف األخرى التي ينفقها الطالب في التعليم النظامي من تكلفة قليلة با
الخ، وهو يتماشى مع قدرات كل الطالب دون ...مصاريف األكل والشرب والمركب

استثناء، خاصة هؤالء الطالب الذين ال يمكنهم السفر من بلد إقامتهم إلى بلد تعلمهم 
التواصل بين الطالب واألستاذ، وتهتم وتمدرسهم، وهو مؤشر على تشجيع هذا النوع من 

الدراسة الحالية الدراسة التطبيقية  بمعرفة مدى انتشار وتوسع هذا النوع من االتصال في 
. التعليم بين األساتذة والطالب في الجامعة، ومعرفة العوامل المساعدة على ذلك االنتشار

التصال البيداغوجي بين وماهي المجاالت التي ينتشر فيها استخدام هذه التقنية في ا
  األستاذ والطالب في الجامعة؟
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  :خصائص االتصال البيداغوجي االلكتروني في التعليم الجامعيو  مميزات- 6
عدا عن كون البريد االلكتروني تقنية ناجحة جدا في إرسال واستقبال الرسائل 

اء كانت هذه الرسائل التعليمية من األستاذ إلى الطالب في نطاق االتصال البيداغوجي، سو
مرئية أو مطبوعة، أو صور وملفات مختلفة، أو مسموعة مثل التسجيالت الصوتية التي 
يرسلها األستاذ إلى طالبه، أو المرئية المسموعة في وقت واحد، كما في غرف المحادثة 

مات ، فان البريد االلكتروني يقدم خد)طالب -أستاذ(التي تتم بين أطراف العملية التعليمية 
برامح البحث الموجودة في حواسيب : أخرى مثل استخدامه في تشغيل برامج معينة مثل

بعيدة، واستقبال الرد على شكل رسالة بريدية بعد إتمام عملية البحث، كما يعتبر البريد 
االلكتروني أداة ربط بين المستخدم ومجموعة المستخدمين اآلخرين الذين يجمعهم اهتمام 

معلومات واآلراء واألفكار من خالل االشتراك بخدمة القوائم البريدية مشترك لتبادل ال
المتواصل مع طالبه عن بعد في  ذفاألستا .)54: 46. (المرتبطة بخدمة البريد االلكتروني

وقتنا الحاضر يعتمد وبشكل كبير على تقنية البريد االلكتروني، خاصة أوالئك الطالب 
ذر عليهم الحضور إلى قاعات المحاضرة، أو لتسليم الذين يقطنون في أماكن بعيدة، يتع

انجازاته وبحوثه لألستاذ المشرف بغية تصحيحها وتقويمها، أو ربما لتوضيح بعض 
  الخ...األمور تتعلق بموضوع معين، والتحاور مع األستاذ بإثراء النقاشات و االستفسارات

ها البريد االلكتروني في ويتضح لنا من خالل هذه العرض الموجز ألهم خدمات التي يقدم
  :االتصال البيداغوجي أنه يتصف  بمزايا متنوعة، يمكننا إيجازها فيما يلي

فرسالة البريد االلكتروني تصل خالل ثوان ودقائق معدودة لصاحبها، أو : السرعة -1
  .خالل ساعة كحد أقصى

خص حيث يمكن فحص صندوق البريد ألي ش: إن الزمان والمكان ليس لهما حساب -2
  .في أي وقت من اليوم، ومن أي مكان في العالم

حيث ال يقرأ الرسالة عبر البريد : السرية في الحفاظ على مضمون الرسائل -3
االلكتروني إال صاحبها الحقيقي، بسبب وجود رمز بريدي لكل شخص، ويمكن كذلك 

  :ويسمىتشفير الرسائل باستخدام نظام خاص للتشفير، وهو بروتوكول تشفير الرسائل، 
(PGP)(Pretty Good Privacy)  
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وذلك بسبب إرسال الرسائل : يساعد البريد االلكتروني على دوام الصلة بين األصدقاء -4
إلى األصدقاء، وسهولة التعامل مع نظام خدمة البريد االلكتروني عبر االنترنت، حتى 

  .ولو لم يكن لدينا الوقت لكتابة تعبيرات طويلة
وخاصة بعد إرسال الرسالة األولى، وبعد ذلك : روني سهل االستعمالالبريد االلكت -5

  .يوفر مرونة في إرسال الرسائل وكتابتها
االعتماد على الطباعة المنسقة، وتوحيد الخطوط، واالبتعاد عن غموض الخط في  -6

  .الرسائل العادية
  .)115-113:11. (إمكانية إرسال الرسالة نفسها إلى أكثر من جهة واحدة -7
من خالل  )المحادثة والتفاعل المباشر (مع أساتذة المادة بالصوت والصورة التفاعل -8

على الهواء مباشرة من خالل شبكة االنترنت ، ) المحتوى التعليمي(عرض كامل للمناهج
وإرسال األسئلة مباشرة إلى المدرس، والرد عليها في الحال من خالل مناقشات تفاعلية، 

م التزامني بين الطالب ومدرسه، وذلك من خالل بيئة الفصل وهو ما يعرف بالتعل
  .االفتراضي

والتفاعل مع المحتوى التعليمي من خالل شبكة  السماح للطالب باستذكار دروسه، -9
بواسطة  )مثل لوحات النقاش ( االنترنت، وهو ما يرتكز على تقنيات التعلم غير التزامني

تغطية كاملة للمنهج من خالل المحتوى التعليمي،  بيئة التعلم الذاتي، والتي تسمح بعمل
  .كذلك تقديم العديد من المواد االثرائية والترفيهية المتنوعة

حيث يمكن للطالب التحدث من خالل : تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش -10
الميكروفون المتصل بالحاسب الشخصي الذي يستخدمه، ومراعاة الفروق الفردية بين 

وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم والتقدم حسب قدراتهم  المتعلمين،
  .الذاتية

تمكين المدرس من عمل استطالع سريع لمدى تجاوب وتفاعل الطالب مع نقاط  -11
  .الدرس المختلفة، والتي تعرض على الهواء

الل عمل تمكين المدرس والطالب من عمل تقييم فوري لمدى تجاوب الطلبة من خ -12
استبيان سريع وفوري، يستطيع من خالله المدرس على تفاعل الطلبة معه، ومع محتوى 

  .التعليمية والتربوية ةالماد
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  .تمكن المدرس عمل جولة للطلبة في أحد مواقع االنترنت التعليمية -13
 :تمكين المدرس من استخدام العديد من الوسائل التعليمية التفاعلية المختلفة، مثل -14

  .مشاركة التطبيقات
مساعدة المدرس على تقسيم الطلبة الحضور إلى مجموعات عمل صغيرة في غرف  -15

تفاعلية بالصوت والصورة، وتمكين المدرس من النقاش مع أي من المجموعات، 
  .ومشاركة جميع الطلبة في تحليل نتائج أحد مجموعات العمل

ار بمدى تجاوب الطالب من خالل اختتمكين المدرس والطالب من عمل تقييم فوري ل -16
  )  63/10:42(.سريع، يتم تقييم ومناقشة تفاعل الطالب معه في الحال، وفي وجود المدرس

بين االلكتروني  للالتصايتضح لنا من خالل عرض للمزايا والمبررات والفوائد الجديدة 
يرا ملحوظا من يغاألستاذ والطالب في سياق التعليم عن بعد ، أن دور األستاذ قد تغير ت

لتعليم، إلى العصر الذي يعتمد على لالعصر الذي كان يعتمد على الورق والقلم كوسيلة 
ير جاء انعكاسا ي، وهذا التغكوسيلة للتعلم االنترنت وتقنياته المتمثلة في البريد االلكتروني

حيث ، وما تمخضت عنه من نتائج وتوصيات، والتعليملتطور الدراسات في مجال التربية 
والمحور الرئيسي لها،  ،في العملية التعليمية الرئيسيكانت قديما تعتبر المعلم العنصر 
، وتبعا لذلك فقد تحول االهتمام من المعلم الذي الرئيسيولكن اآلن تعتبر الطالب المحور 

كان يستأثر بالعملية التعليمية، إلى الطالب الذي تتمحور حوله العملية التعليمية، وقد أشار 
بعض الباحثين إلى أن البريد االلكتروني سوف يلعب دورا كبيرا في تغيير الطريقة 

لن يحتاج األستاذ الجامعي  البريد االلكترونيالتعليمية المتعارف عليها، فعن طريق 
 ،مستقبال أن يقف أمام الطالب إللقاء محاضرته، وال يحتاج الطالب أن يذهب إلى الجامعة

عن بعد بواسطة مدرس الكتروني، وبالتالي توفر على الطالب بل ستحل طريقة التعليم 
أن هذه الطريقة االلكترونية في التعليم  )1998"(ثرو"عناء الحضور إلى الجامعة، ويرى 

مقتصرة فقط على المناهج الدراسية التي يغلب على محتواها أساليب العروض 
ألقسام اريقة يمكن  تكييفها لكل التوضيحية، وذات الطابع التخيلي، لكن الحقيقة أن هذه الط

العلمية، ثم إن هذه التقنية التعليمية المستقبلية ستكون مناسبة لبعض الدول النامية التي 
أن ) 1993" (جاكبسون"تفتقد إلى عامل الكم والكيف في المواد المعلوماتية، هذا وقد أكد 

لطالب ايساعد في تعليم  المدرسين لديهم القناعة التامة أن استخدام البريد االلكتروني
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وتحصيلهم، ثم خلص إلى أن استخدام البريد االلكتروني في البحث واالتصال يساعد على 
الوقت لدى الطالب، وأن معظم أساتذة الجامعات ال يرغبون تخصيص الوقت  توفير

ايجابيات ) 1996" (ويلف"ذكر ، وقد  اإلضافي الستخدام التقنية داخل الفصل الدراسي
  :التقنية في التعليم، وهي كما يلي استخدام

  .المرونة في الوقت والمكان -1
  .العالمأنحاء إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في مختلف  -2
عدم النظر إلى ضرورة تطابق أجهزة الحاسوب، وأنظمة التشغيل المستخدمة من قبل  -3

  .المشاهدين من األجهزة المستخدمة في اإلرسال
 « CD ROM ».سرعة تطوير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص المدمجة -4

  .سهولة تطوير محتوى المناهج الموجودة عبر االنترنت -5
  .قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية ومحطات التلفزيون والراديو -6
  .يجاد فصل مليء بالحيوية والنشاطتغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إ -7
  .إعطاء التعليم صبغة العالمية، والخروج من اإلطار المحلي -8
الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المختصين في مختلف المجاالت، في  -9

  .أي قضية علمية
ي وظيفة األستاذ في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه والمرشد، وليس الملق -10

  .والملقن
  .إيجاد فصل بدون حائط -11
عدم التقييد بالساعات الدراسية، حيث يمكن إرسال المادة العلمية عبر البريد  -12

 .)14:39/ 67(.االلكتروني، ويستطيع الطالب الحصول عليها في أي مكان، وفي أي وقت
د يستطيع وفي التعلم عن بع ،زيادة فاعلية التعلم من خالل التفاعل مع اآلخرين -13

المتدربون أن يتواصلوا مع المدرب، ومع بعضهم البعض، سواء من خالل البريد 
االلكتروني، أو مجموعات النقاش، أو المناقشات المتواصلة، أو الحلقات الدراسية 

   .)44: 05. (المباشرة، وكذلك بالتكليفات المشتركة
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الجامعات في ومن مؤشرات نمو االتصال االلكتروني عن بعد في المدارس و
  :العالم نذكر

  تنامي االستثمار في سوق التعليم االلكتروني، حيث يوجد آالف المقررات االلكترونية -1
 .)121:60. (حول العالم، يمكن أن يدرسها الفرد من المنزل

 بليون دوالر في عام ) 6.6(توقعات بنمو االستثمارات في التدريب االلكتروني من  -2
  .)197 :59 ).(2007(بليون في عام ) 23.7(إلى حوالي ) 2002(
بروز ظاهرة الجامعة االفتراضية، أو المدينة الجامعية االلكترونية بنماذج تنظيمية  -3

، ووجود عشرات الجامعات التقليدية التي تقدم تعليما )الخ...ائتالف، وسيط(مختلفة 
وربما يصعب حاليا الكترونيا عن بعد على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، 

اإلشارة إلى دولة ما في العالم أجمع تقريبا ال يوجد فيها نوع أو آخر من أنظمة التعليم 
عن بعد، فقد انتشرت جامعات التعليم عن بعد، والتعليم المفتوح، والتعليم االفتراضي في 
أغلب الدول، من أقصى العالم في أستراليا إلى آسيا وإفريقيا، ومن أوروبا إلى 

ألمريكيين، كما بدأت العديد من الجامعات تدعم إلزامية التوسع في استخدام تقنيات ا
التعليم لتحسين التعليم وجها لوجه، وكذلك تقديم مقررات كاملة على االنترنت، وعبر 
البريد االلكتروني، إضافة إلى أن عدد من الطالب الراغبين في الدراسة بواسطة 

  .)16: 55. (االنترنت ينمو بشكل طبيعي
التأثير متعدد األبعاد لتقنية االتصال والمعلومات في التعليم الجامعي، وقد أشارت  -4

األدبيات ذات العالقة إلى أن دور تقنية االتصال والمعلومات في التعليم الجامعي عن بعد 
  :سيكون له تأثيرات متعدد األبعاد نذكر منها

  .ية  والخدمات التربويةاالتاحية من بعد للمعلومات والمصادر البشر* 
حيث أصبح التعليم في المدن الجامعية مزيجا من محاضرات : الرقمية ةاألكاديمي* 

تقليدية، وعروض حاسوبية، ومفردات ومقررات على الشبكة العنكبوتية، وقراءات 
وواجبات ومصادر الكترونية، إضافة النجاز عمليات التسجيل والحصول على السجل 

  .الكترونية األكاديمي بوسائل
إذابة الحدود الفاصلة بين التعليم في المدينة الجامعية والتعليم عن بعد، نظرا لشيوع * 

تطبيق مفهوم التعلم المرن، حيث تستخدم التقنيات في القاعات الدراسية من جهة، وجعل 
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التعليم متاحا في مواقع وأوقات مختلفة من جهة أخرى، مما يعني أن الحدود الفاصلة بين 
  .لتعليم في المدينة الجامعية والتعليم عن بعد سيصبح اقل وضوحا، أو أكثر ضبابيةا

حيث ينظر إلى دور تقنية االتصال والمعلومات في تقليل التكلفة : التكلفة االقتصادية* 
للساعة الدراسية من خالل تقليل عدد أعضاء هيئة التدريس، وتحسين الكفاءة في محاولة 

  .ة في قطاع األعمال والصناعة، مثل مفهوم المنظمة االفتراضيةلمحاكاة نماذج اإلدار
حيث تعمل تقنية االتصال والمعلومات على جعل المناقشات : الشفافية االفتراضية* 

الصفية، ومفردات المقررات مرئية للعالم أجمع، رغم إمكانية حجبها من خالل جدران 
  .الكترونية

الحالية ليست محايدة بالنسبة للقيم كناقالت للحقائق ثقافة التقنيات الجديدة، فالتقنيات * 
والمعلومات، وإنما تحمل قيم ومعتقدات وأولويات منتجيها، مما يعني ضرورة المحافظة 
  .على التوازن بين الخصوصية الثقافية والثقافات األخرى وللتعليم االلكتروني المتخصص

لتطبيقات الجديدة لمجموعة معينة حيث تشكل ا: حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية* 
  .من المتعلمين إلى جمهور عريض

ازدياد المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، وإعادة تعريف مكان التعلم، حيث أن * 
توفير التعلم االلكتروني في الجامعات التقليدية سيضعها في تنافس بعضها مع بعض، ومع 

يقدم في تلك الجامعات، مما يعني ضمنيا إعادة القطاع الخاص الذي يقدم برامج تنافس ما 
   .) 10: 42/ 59.( تشكيل جغرافية التعليم العالي، وإعادة مكان التعلم

كما في المجال التواصلي البيداغوجي، فاألستاذ يعمل على إرسال رسالة تعليمية واحدة، 
ة  لكل تضم محاضرة معينة إلى جميع طالبه، دون  إعادة كتابة المحاضرة في كل مر

   .طالب
فكل هذه المزايا سهلت طرق االتصال بين األستاذ والطالب، وعملت على دعم 
التعليم االلكتروني عن بعد وتوسعه، وتبادل الخبرات بين الدارسين األكاديميين في 
الجامعات المشتركة بهذه التكنولوجيا حول مواضيع محددة تحتاج إلى تبادل في الخبرات 

المجاالت والمواضيع الدراسية العلمية، وتساعد هذه الخدمة على والمعلومات بمختلف 
مواجهة مشكلة العجز في توفر الخبراء في موضوع ما، وتصبح مؤسسات التعليم العالي 
من خالل هذه الخدمة قادرة على تبادل المحاضرات والندوات، وتسليم بحوث الطالب 
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والتعلم الجماعي أو الفردي مع الهيئة الجامعيين عن بعد، وإثراء المناقشات والمباحثات، 
  .التعليمية

التي  تفكل هذه التغيرات فرضتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتقنيا
أحدثت ثورة تكنولوجية قلبت موازين االتصال البيداغوجي في نظامه التعليمي، المعتمد 

  .صال البيداغوجيعلى االتصال المباشر، والمواجهة الجسدية بين أطراف معدلة االت
للبالغين  توفير التعليم الجامعي: تحقيق أهداف تعليمية متعددة منها دائما إلى ىيسع فهو

وبرامج  ،وفرص التدريب المهني الفني ،الذين فاتتهم فرصة التعليم بالجامعات التقليدية
 إلذاعةاوكذلك عن طريق  ،وبرامج التنمية الريفية ،وبرامج األمية ،التدريب أثناء الخدمة

ونشرها على  ،برامجها إذاعةوخاصة بعد استخدام األقمار الصناعية في  ،والتليفزيون
يحقق نظام االتصال االلكتروني في التعليم مبدأ التعليم المستمر و ،)03:17( .نطاق واسع

. عن طريق إعادة التأهيل، وتحديث المعلومات، مما يتيح الفرصة للدارس لتغيير مهمته
اكتسابه مهارات جديدة في مجاالته دون االنقطاع عن عمله، ومما يحقق  باإلضافة إلى

مساهمة الدارس في بعض و ،االستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة
 )  .82:12(.نفقات العملية التعليمية، مما يخفف بعض األعباء عن الدولة

. اإلرادة الحرة في مواصلة الدراسة* :وبصفة عامة يمكننا اختصار كل ما تقدم فيما يلي
الحرية في اختيار نوع الدراسة ونظامها ووتيرتها*      

إمكانية إعادة السنة في حالة عدم النجاح دون *  .عدم وجود شرط السن في التسجيل* 
  .)10: 42/ 65. (قيد

لالتصال االلكتروني عن بعد، وحاجات  صوبالرغم من هذه المميزات والخصائ
   :أن هناك تأثيرات أخرى تفرضها العوامل التالية إالام االستخد

  خصائص المتعلمين، ومهاراتهم في استخدام البريد االلكتروني*
  .خصائص المحتوى، وتصميم العرض، والتقديم باستخدام البريد االلكتروني *
      خصائص البيئة االلكترونية، وبصفة خاصة مستوى البنية األساسية، *        

  )خصائص البريد االلكتروني. (تجهيزات التقنية للتعليم عن بعد باستخدام الشبكاتوال
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، بجانب االختبارات، وطرق واألقرانللطالب باالتصال بالغير  توصيات المعلم*        
التقييم االلكتروني المتاحة على المواقع التعليمية، أو المواقع التي يتم تصميمها خصيصا 

  .)14:39 /69( .الغرضلهذا 
 

  :مجاالت المراسلة بين األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني في التعليم-7
تتعدد وتتنوع المجاالت التعليمية التي يستخدم فيها البريد االلكتروني في نطاق 

وهذا التنوع تحدده مدى توافر خدمة البريد االلكتروني ، التواصل بين األستاذ والطالب
طلبات المتعلمين لألشياء التي يودون لما تحددها  ،طلبة والمدرسينوانتشارها في أوساط ال

ولما كان التدريس الجامعي يتوزع على  ،األستاذمع  لالتصالاستخدام البريد االلكتروني 
البيداغوجي الذي نعنيه يشمل كال  االتصالفإن  ،)المحاضرات والتطبيقات (  نوعين 
التبادل المعرفي في مجال التخصص العلمي  بشأن المحاضرات يتطلب فاالتصالالنوعين 

 ،الخ...من محتويات ومضامين وشروح وفهم وإفهام واإلحالة إلى المراجع والمصادر 
على عمليات تصميم البحوث  االتصالأما في المجال التطبيقي واألعمال الموجهة فيتركز 

عموما يمكننا و .الخ...وطرق البحث والمنهجية واستعمال التقنيات وتصميم التجارب 
البريد االلكتروني  وتوظيفالوقوف على ثالث مجاالت هي األكثر شيوعا في استخدام 

مجال انجاز  ،مجال التدريس: وهذه المجاالت هي ،فيها بين األستاذ والطالب في الجامعة
  :ل مجال على حداكوفيما يلي عرض ل. ومجال تبادل المعارف العامة، البحوث الجامعية

  :والطالب في مجال التدريس األستاذبين  االتصال م البريد االلكتروني فياستخدا - 7-1
مع  يتواصلوايتيح استعمال البريد االلكتروني في غرفة الصف لألساتذة كي 

ومع أولياء  ،ومع طالبهم أيضا ،من جامعات أخرى أساتذةومع  ،زمالئهم في الجامعة
 ،والسرعة الفائقة التي يتميز بها، كترونيولسهولة استعمال البريد االل ،والمديرين األمور

االتصاالت  ، وإكمالوعلى المشاركة في األفكار وتقديم الطلبات ،األثر البالغ في ذلك
كما يسمح البريد االلكتروني للمعلمين بأن يكونوا . واإلداريةاألخرى اليومية التعليمية 

 ،وتوصيل المحاضرات لهم ،للعمل مع الطلبة إضافيابحيث يوفرون وقتا  ،إنتاجيةأكثر 
ويمكن عبر البريد االلكتروني . في أماكن تواجدهم دون بذل للوقت والجهد والمال موه

على  اإلجماعوقد يتم . الخطط من األشخاص في نفس الوقت وإرسال ،ترتيب اللقاءات
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حتى أن آراء ومشاركة  ،القرارات بين مجموعات المعلمين دون الجلوس في غرفة واحدة
وتعد بعض  ،اء الخجولين يمكن أن يكون لها القيمة نفسها في القرار النهائياألعض

دون  األساتذةالمدارس اآلن تقارير الحضور والغياب عبر البريد االلكتروني لالتصال مع 
وألن البريد االلكتروني آني يستطيع المعلمون الرد . الحاجة لالنتظار حتى انتهاء الدوام

يعملون أفرادا  ،على أنه مرشد أكاديمي إليهعل من المعلم ينظر في الوقت المناسب فقد ج
، للبرامج التعليمية التي يشرفون عليها اإلرشاديوجماعات من أجل االستمرار في عملهم 

 ،أو مصدرا رئيسيا للمعلومات ،ويصبحون أكثر حيوية وتأثيرا من مجرد كونه محاضرا
 ،البريد االلكتروني والمعلومات المتطورةكونه جزءا من أية خطة منظمة لتكنولوجيا  إلى

الجامعات في اليابان والصين أن  )1997"(سكوت"وقد ذكر  ،حجرة الدراسة إلىونقلها 
وأوروبا اعتمدت كثيرا على البريد االلكتروني كوسيلة اتصال معتمدة  المتحدةوالواليات 

  .)112: 57 ( .وعناوين ثابتة لهذه الجامعات ،فيما بينها من خالل عمل مواقع
والذي يعتمد على تبادل المعلومات  ،ويتم تقديم الدروس الكترونيا في هذا المجال

مع ، باستخدام أحدث تقنيات االتصال ،التعليمية في الجامعة مهما كان موقعهاالفئات بين 
مع  ،إفساح المجال للمعلمين لتقديم دروسهم لطلبتهم مدعمة بالوسائط التعليمية المتعددة

لتحقيق أكبر  ،محتوى الدرس العلميإلثراء  ،ة الربط بعدد من المواقع التعليميةإمكاني
فهذه الطريقة ساعدت على خفض نسب ضعف التحصيل  .) 178: 08.(فائدة ممكنة للطلبة

و أ ،عدم القدرة على متابعة المعلم: التي تنتج عن بعض األسباب مثل ،الدراسي للطلبة
 .))20( 71: 58. (وغير ذلك ،قاهرة مختلفة الغياب عن الصف الدراسي ألسباب

خبرة كافية في استخدام  والدارسين األكاديميينويجب أن يكون لدى المشرفين 
ومتوافرة لمضاعفة درجة  ،مع توفير بنية تحتية مناسبة ،تكنولوجيا المعلومات الحديثة

دام هذه ولكن نرى في الواقع ندرة استخ ،هذه التكنولوجيا إمكانياتاالستفادة من 
والتي ال تزال  ،التكنولوجيا االلكترونية في الجامعات والمعاهد العليا في الدول النامية

قد ال تتوافر فيها  وحتى في مراكز التعليم المفتوح ،الوسائط التربوية فيها تقليدية قديمة
المزودة بخدمات الوسائط المتعددة، التي يمكن استخدامها مع المواد  أجهزة الحاسوب

  .)216: 61(.دراسيةال
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وتستخدم بعض الهيئات العلمية والمؤسسات التعليمية النشرات االلكترونية لخدمة 
تستخدم في حفظ  ،نشرات الكترونية بإعدادفيقوم المعهد أو الجامعة ، نشاطها العلمي

تتيح للطلبة اللذين  ،المحاضرات الخاصة بالمواد التي يتم تدريسها داخل ملفات الكترونية
فال يكون على الطالب ، أو في بلد آخر الحصول عليها بسهولة ،في أماكن بعيدة نونيقطن

باستخدام الحاسوب الخاص به الموصول بشبكة  المحاضراتتلك  إنزالأكثر من 
 إلىالمادة المطلوبة منه  إرسالكما يستطيع الطالب استخدام األسلوب ذاته في  ،االنترنت

ثم يرسلها من خالل  ،ويحفظها على الحاسوب ،لمطلوبةفيكتب المادة ا، األستاذ الجامعي
والفرق  ،ما الدراسة بالمراسلة دح إلىوهذه الطريقة تشبه  ،النشرات المذكورة إلىالشبكة 

أن الدراسة بالمراسلة تعني انتقال المادة العلمية  بين الطالب والجامعة  ،بين الطريقتين
 ،يعني استبدال البريد بالشبكة ،االلكترونية في حين أن استخدام النشرات ،بالبريد العادي

عن  فإنها تتم في لحظات قليلة، ،فبدال من أن تستغرق عملية االنتقال بالبريد ألسابيع
ليست وهي  .)220-219:38 .(طريق النشرة االلكترونية المرسلة من خالل شبكة االنترنت

جامعات والمراكز والمعاهد مجرد نسخة الكترونية من المواد التعليمية التي تدرس في ال
البحثية التقليدية، بل نوع جديد من المواد التعليمية، التي توظف تكنولوجيا الوسائط 
المتعددة، وإمكانات االنترنت في تحقيق أهداف العملية التعليمية، بطريقة أكثر كفاءة 

ن بشغف، وفعالية، باإلضافة إلى أنها تجعل التعليم عملية ممتعة، يقبل عليها الدارسو
لغات البرمجة : وتستفيد المناهج التي تقدم عبر الجامعة العالمية، مثل. وبمحض إرادتهم

الجديدة، بحيث تعرض المواد التعليمية، والتجارب المعملية بطريقة المحاكاة المتفاعلة، 
ويسمح هذا كله بعرض النظريات، والتجارب المعقدة بوسائل جديدة، . والواقع االفتراضي

لى الدارسين فهمها، باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات التعليمية يسهل ع
المقدمة في هذه الجامعة، وستعمل الجامعة العالمية على توفير التعليم الحديث المقدم 
لجميع فيئات المجتمع، وعدم قصره على فئة واحدة محددة، ال تسمح لها ظروفها الخاصة  

  .)113-112:47(بإكمال التعليم
وهذه الجامعة لن تكون جامعة تمنح درجات أكاديمية، وإنما ستكون قطاعا مكمال 

: 08. (للبنية األساسية التعليمية العالمية القائمة، وتعمل على زيادة فعالية العملية التعليمية
فاالتصال المتكرر بين الطالب، وهيئة التدريس، سواء داخل الصف أو خارجه هو  .)97
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ية في تحفيز الطالب، وحثهم على االنخراط في المشاركة، حيث أن عامل بالغ األهم
. اهتمام المدرسين بطالبهم يساعد الطالب على تجاوز المصاعب، والمواظبة على العمل

إن معرفة الطالب الجيدة لبعض المدرسين يعزز أداء الطالب األكاديمي، ويشجعهم على 
   .بلورة قيمهم وخططهم الخاصة

والطالب في مجال انجاز  األستاذبين  االتصالبريد االلكتروني في استخدام ال - 7-2
  :البحوث الجامعية

االلكتروني عن بعد على حل العديد من المشكالت واألعباء المتمثلة  االتصاليعمل 
سواء كانت بحوث  ،بغية انجاز بحوث ،آخر إلىفي عدم قدرة الطالب السفر من بلد 

أو البحوث التطبيقية التي  ،ادة الماجستير أو الدكتوراهكتلك التي تنجز لنيل شه ،التخرج
فقد أدى  ،من خالل البحث في مصادر متعددة ،بغية فهم الدرس جيدا ،يكلف بها الطالب

 إلىبين األستاذ والطلبة في مجال انجاز البحوث  االتصالالبريد االلكتروني في  إدخال
والتغلب على  ،واإلرسال لالتصالاة حيث أصبحت هذه التقنية أد ،تطور سريع في التعليم
كما . أو من جانب الطلبة ،المدرسينسواء من جانب  ،والمكانيةكل الحواجز الزمنية 

، االتصال مع المدارس والجامعات ومراكز البحوث والمكتبات إمكانيةأصبحت توفر 
 إلى باإلضافة. وتساعد في االستفادة من المعلومات التي يرسلها األساتذة على الشبكة

الطلبة  إبداعاتونشر  ،المشاركة في نشر المعلومات المتعلقة بموضوع ما إمكانية
والمعلومات  األفكارالذي يساعد على نقد  ،المعتمدة على الخبرة الشخصية والتعلم الذاتي

  .النجاز بحث معين كمعلوماتثم اعتمادها  ،اهوغربلتها وتمحيص ،المتعلقة بموضوع ما
يمكن  ،ولهم عناوين البريد االلكتروني  الخاصة بهم ،ن في االنترنتفالمعلمون المشتركو

لطالبهم من خالل بريدهم االلكتروني االستفسار منهم عن بحوث تعليمية معينة حول 
أو االستفسار  ،والمشاريع البحثية ،البيتيةوخاصة فيما يتعلق بالواجبات  ،الدراسية المواد

كن االتصال بالخبراء التربويين الذين يمتلكون كذلك يم. عن أسئلة محددة في المواد
 ،عناوين البريد االلكتروني على الشبكة من جانب الطلبة واألساتذة المعنيين بأمور تربوية

وتبادل الخبرات في  ،المعلومات المتعلقة بموضوع بحث معين علىمن أجل الحصول 
  .هذا الموضوع



 63 

حيث يقوم المعلم  ،الواجبات المنزليةيتم استخدام البريد االلكتروني كوسيط لتسليم 
للوقت والجهد  توفيروفي ذلك  ،الطلبة مرة أخرى إلى وإعادتها، اإلجاباتبتصحيح 

واستالم الواجبات في أي وقت  إرسال إمكانية إلى باإلضافة .والمال فيما يتعلق بالورق
االستفادة من و .)153: 08( .في النهار أو في الليل دون الحاجة لمقابلة المعلم شخصيا

أو الدراسات  ،سواء في تحرير الرسائل الجامعية ،الخبرات العلمية للمتخصصين
ن  مما يوفر الوقت والجهد والمال م ،أي مكان منو ،العلمية في االستشاراتو أ ،الخاصة
خاصة أن البحث العلمي يشكل  ،من أماكنهم األطرافاالتصال بين  إمكانيةخالل 

 ،تميز الجامعة عن غيرها من مؤسسات التعليم العالي األخرى الخاصية الرئيسية التي
أن عملية تعميق وتوسيع المعرفة  إال ،سسات التعليم العالي معنية بنقل المعرفةؤومع أن م

فان ، كان التدريس يعتبر الوظيفة الرئيسية للجامعة فإذا ،تعتبر من صميم عمل الجامعة
  .)39: 01(ؤثر على نوعية التدريس الجامعيألنه ي ،البحث العلمي يعزز هذه الوظيفة

بين األستاذ والطالب في مجال تبادل  االتصالاستخدام البريد االلكتروني في  - 7-3
  )حلقات النقاش(المعارف العامة 

بحيث يمكن  ،يمكن تطبيق هذه الخدمة واالستفادة منها في مجال التعليم عن بعد
لمتميزة من خالل مدرسين ذوي كفاءة عالية الحصول على الخبرات والخدمات التعليمية ا

التي يشارك فيها  المؤتمراتيمكن المشاركة في عقد  بحيث ،من مختلف أنحاء العالم
وكذلك  ، ،وبالتالي ال تكون هناك حاجة للسفر ،أو بيوتهم ،جميع الحضور من مكاتبهم

أطروحات  أو لمناقشة ،الربط بين الجامعات لحضور المؤتمرات بالطريقة التقليدية
وكذلك الربط بين  ،متخصصين خارجيين من مناطق بعيدة والدكتوراه بمشاركة الماجستير

   .)107:08( .يةالجامعات لحضور المؤتمرات والندوات العلم
المعلومات ووجهات النظر المقدمة في حلقات النقاش تأتي من أعضاء آخرين  إن

لميدان، وقد يقدمون معلومات في الحلقة، وهؤالء ليسو بالضرورة خبراء في ذلك ا
 ،إن كثير من حلقات النقاش لديها قوانين رسمية وغير رسمية. صحيحة أو غير صحيحة

كد أن نظام االنضباط مقبوال، وأن نوعية المعلومات أففي البداية يكون االشتراك صامتا، ت
دة ما يكونون والتعليقات مقبولة، انتبه لنغمة الرسالة، فأعضاء حلقات النقاش العاديين عا

عندما تكون جاهزا لالشتراك  ،حديثي العهد بالحلقة، وال يعبئون بالقوانين، وقد يزعجونك
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في حلقة النقاش عليك فقط إرسال رسالة إلى قائمة العناوين التي تجدها ضمن المعلومات 
كنت  لم تجد ما وإذا ،تابع المراسلة لفترة وجيزة ،التي اطلعت عليها في طلب االشتراك

المرسلة االنسحاب  إجراءات بإتباع ،توقعه يمكنك االنسحاب من الحلقة في أي وقتت
على االنسحاب، أو الرد على  الحظ أنه ال يتم تشجيع معظم أعضاء حلقات النقاش ،اليك

رسائل الدعاية، حيث أن استقبال رسائل الدعاية يشجع المرسل على االستمرار في 
 .)91-88: 06.(ن عنوان المرسل مقبول لديكإرسال المزيد منها، كونك صرحت بأ

تنظيم حلقات النقاش هناك أيضا ما يسمى باالشتراك في المنتديات  إلى وباإلضافة
التي تجرى ، والتي تتم عن طريق المشاركة في الحوارات التربوية المتخصصة ،التربوية

لصوت وتتم عبر ا، لها مواقع معروفة على الشبكة ،ضمن منتديات علمية تربوية
والتحاور الكتابي عن طريق ، والصورة ومن أماكن مختلفة من العالم في وقت واحد

 ،معارفهم إلثراءالبريد االلكتروني بين هيئات التدريس والطلبة في مواضيع مختلفة 
أو حل المشكالت التي  ،حوار مباشر لمناقشة الموضوعات التعليمية إجراءبحيث يتم 

 ،المختصين في موضوعات معينة من مختلف دول العالم والتواصل مع ،تواجه أي منهم
  .من أجل االستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى المجاالت

التعلم  إن. عندما تكون نتائج جهد جماعي وليس نتاج سباق فردي تعززيفالتعليم 
، ابدال من أن يكون فرديا وتنافسي الذي يتسم بالتعاون والمشاركة، الجيد هو كالعمل الجيد

الشك أن مشاركة اآلخرين . حيث أن العمل مع اآلخرين يزيد االنخراط في عملية التعلم
  .)14: 05.(ويعمق الفهم ،يطور التفكير اآلخرينباألفكار والتجاوب مع 

التعلم االلكتروني الجامعي عن بعد  أسلوب إتباعومن المبادرات العربية البارزة في 
الجزائر في تجارب جامعات مفتوحة  ،االفتراضيتان الجامعتان السورية والتونسية:نذكر

  .)10: 57( .إضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة ،وليبيا واإلمارات العربية المتحدة 
  :ويمكننا تمثيل النماذج الثالثة في الرسم التوضيحي التالي

  .والطالب في الجامعة األستاذين يوضح النماذج الثالثة لمجالت االتصال البيداغوجي االلكتروني ب) 06: (رقمرسم 
  
  
  

 
 الطالب

 

ا لتدریس*   
انجاز البحوث*  

تبادل المعارف * 
العامة         

 
 األستاذ

 
 
 

 
البرید 
 االلكتروني
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وسنحاول خالل الدراسة الحالية أن نبحث المجاالت الثالثة، وذلك خالل الدراسة التطبيقية 
لمعرفة أي مجال من المجاالت الثالثة ينتشر فيه استخدام األساتذة للبريد االلكتروني 

  .في االتصال البيداغوجي مع الطالب بشكل واسع
  
  :في الجامعة بين األستاذ والطالب في التعليم عن بعداالتصال  تخدام وسائطاس -8

، ومجموعة يالبريد اإللكترون: يقدم االتصال عبر الشبكة أدوات مختلفة مثل         
، واللوحات اإلخبارية، ولذلك فان نظم التعلم عبر  األخبار، والمؤتمرات عبر الكمبيوتر

تفاعل الشخصي واالجتماعي، وفي هذه النظم يمكن الشبكات تقدم فرصا متعددة لل
المعلمين، أو حتى مع بعضهم البعض، وذلك للمتعلمين أن يرتبطوا على الخط المباشر مع 

من خالل المناقشة واألسئلة واألجوبة والتساؤالت، وهذا التفاعل االيجابي عند استخدام 
وفيما ).  82: 17( .ات التعلمالمقررات عبر الشبكة يمكن أن يكون له دور فعال في مخرج

يلي يمكننا عرض لبعض األدوات الشائعة االستخدام في االتصال البيداغوجي بين األستاذ 
.والطالب في الجامعة  

  E-mail :البريد االلكتروني- 8-1
نظرا  ،يتصدر البريد االلكتروني أدوات التعليم والتعلم في نظام االتصال عن بعد

  :يلي ويمكننا تلخيصها فيما، عديدةلما يتميز به من مميزات 
  .وسهولة حفظ سجالت االتصال إمكانية*
  .تجنب رسوم االتصاالت الخارجية* 
  .الرسائل في أي وقت ليال أو نهارا إرسال إمكانية* 
  .جيه الرسالة ألكثر من شخص أو جهةوت إمكانية* 
  .)42: 17. (الملف مع الرسالة ، وإرسالربط الرسالة بملف إمكانية* 
  .تبادل المعلومات واآلراء إمكانية* 
  .المتعلم إلى واإلرشادوتقديم النصح  ،طلب المساعدات* 
  .سواء كانت في رموز نصية أو مصورة ،تبادل الرسائل مع المعلم واألقران* 
 إرسالومع أن هذه األداة ال توفر التفاعل المتزامن نظرا لوجود فروق زمنية بين    

بسرعة تبادل الرسائل مع األفراد مهما  تتمتع فإنها ،رد عليهاالرسالة واستقبالها وال
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 ،بالبريد االلكتروني إضافيةكما يمكن ربط ملفات . وانخفاض التكلفة ،تباعدت المسافات
ومن التجارب  ،وللمتعلم تهيئة نفسه لقراءة الرسالة والرد عليها في الوقت الذي يناسبه

بين األستاذ والطالب نجد التجربة  االتصالمن العربية البارزة في استخدام هذا النوع 
األول المسمى بمدرسة الشارقة النموذجية،  .من خالل مشاريعها المدرسيةاإلماراتية، 

الذي يعد األول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يستخدم في تدريس اللغات والتربية 
 :األخرى، ومن مميزاتهاإلسالمية وتحفيظ القرآن الكريم والمواد الدراسية المقررة 

سهولته في االستخدام من جانب المعلم والطالب دون الحاجة إلى شبكة محلية مكلفة 
وقد ساهمت هذه المدرسة خالل فترة زمنية قصيرة في رفع . واإلجابة االلكترونية

ومشاركتهم خالل الحصص الدراسية  مستوى التعليم لدى الطلبة اللذين زادت إسهاماتهم،
نوا في حالة انطواء، كما توفر للمعلمين جوا علميا يشجعهم على اإلبداع بعد أن كا

واالبتكار في التعليم، باإلضافة إلى تمكين المعلمين من معرفة المستويات المختلفة لطلبة 
وفي اللحظة ذاتها على شاشة الحاسوب الموصول بشبكة  ،الصف الدراسي الواحد

  .ة في التعامل مع طلبته وتوجيههماالنترنت، مما يعطي المعلم مرونة كبير
، "مدرسة العين النموذجية" فيسمى مشروع  اإلماراتيةأما المشروع الثاني للتجربة 

أن أهم مقومات المدرسة االلكترونية  ":خولة أحمد السويدي"الصدد تقول وفي هذا 
وال  ،وسماتها أن المعلم هو حاسوب المعلومات الذي يعتمد على االتصال الشخصي

 وإجراءاتوتتبع فيه نظم  ،وال يعرف االستثناءات ،اآلخر الطرفرف كل طرف يع
مدرسة العين النموذجية للبنات هي المدرسة االلكترونية  أن : "وأضافت. محددة ودقيقة

ويسعى القائمون عليها إلى أن تكون ، النموذجية األولى للبنات في منطقة العين التعليمية
نفعا في مجال  واألشمل ،واألقوى تنافسا ريادةاألسبق  رؤاها ومشاريعها وانجازاتها

وقامت المدرسة بوضع ، االستفادة من خدمات االنترنت ضمن نظام المدرسة االلكترونية
المبادرة في  تتكون المرحلة األولى فيها من. مرحلية لتحقيق المدرسة االلكترونية خطط

     :  خالل المشروع الريادي Pilat Project).174-173: 08( المدرسة االلكترونية من 

Chatting  :8-2- المحادثة والتفاعل المباشر 
حيث يتبادل ، تتيح هذه األدوات الحوار أو المحادثة أو النقاش المتزامن مع الغير

وتتيح هذه األداة  ،أو الرموز على المواقع في نفس الوقت الحقيقي ،األطراف النصوص



 67 

وقد تضاف ، دثة التفاعل بين المتحدثين كتابة أو صوتامن خالل البرامج الجاهزة للمحا
وقد تم تطوير هذه األداة في فنلندا ، الصورة في برامج معدة خصيصا لهذا الغرض إليها
  ."كاربنين"من طرف ) 1988(عام

وتعتبر هذه األداة أكثر شيوعا واستخداما في نظم التعليم عبر الشبكات بعد البريد 
الرسائل واستقبالها  إرسالخصائصها في االختالف بين وقت  وتتجاوز في ،االلكتروني

وبين المتعلم ومتعلم  ،حيث يتم االلتقاء بين المعلم والمتعلم ،كما في البريد االلكتروني
والتعليم في نفس  ،أو في مصادر التعليم ،في النظام التعليمي المسئولينأو أحد  ،آخر

وان كانت المحادثة أو الحوار  ،فزيون بأنواعهالوقت على نفس النمط الذي نشاهده في التل
 ،أو الصوت والصورة في بعض األحيان، يمكن أن تتم كتابة بجانب الصوت أو النقاش

الفورية  اإلجابةأو  ،سواء بالنسبة للمعلم ،وبذلك فان هذه األداة تقدم التغذية الراجعة فوريا
ا يمكن استخدام هذه األداة في وكم ،أو المساعدات التي يطلبها ،على تساؤالت المتعلم

وكما في حاالت بث المحاضرات من ، فانه يمكن استخدامها في التعليم، االتصال والتفاعل
واستضافة الخبراء والمتخصصين للرد  ،أي مكان في العالم في وقت محدد إلىالمراكز 

وات من خالل قن ،)أو جماعيا كما في المؤتمرات ،فرديا(على استفسارات المتعلمين 
ومن التجارب العربية ). 51: 24( .خاصة لعملية التعليم والتعلم بجانب شبكة االنترنت

التي واكبت التطورات  ،نجد التجربة األردنية االتصالفي هذا النوع من  الرائدة
شبكة  إنشاء: التي وضعت في هذه التجربة الخطواتومن أهم  ،التكنولوجية واالتصالية

 ،)2001(الذي افتتحه الملك عبد اهللا الثاني عام  ،)أثير(يم عن بعد التنمية العالمية للتعل
ويسعى هذا المركز للخروج عن واقع التعليم التقليدي الذي استمر في كل دول العالم منذ 

اعتماد تبادل الحوارات والمحاضرات عبر  بإمكانيةخاصة فيما يتعلق ، قرون طويلة
، وقد قال دراسية يتم بعدها منح درجة جامعية علميةللتعليم عن بعد كمواد  الشبكة العالمية

أن ": " عبد اهللا الموسى"لشؤون الكليات العلمية الدكتور  آنذاك نائب رئيس الجامعة
نستطيع من خاللها أن نجري حوارات أو  ،اتصالية متعددة القنوات إمكانياتللمركز 

يا عقد حوارات حول حيث يجري حال ،نقاشات مع منطقتين جغرافيتين في الوقت نفسه
وقد عقد  .)231-330: 08(. العديد من القضايا التنموية التي تهم العالم ومنها قضايا التعليم

  .منظمة األمم المتحدة بإشراففي المركز حوار 
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   :المؤتمرات التفاعلية - 8-3
يقوم تصميم برامجها على إتاحة الفرصة للمحادثة، والتفاعل بين المعلم 

بين المتعلم واألقران في الوقت الحقيقي، مما يتيح قدرا أكبر من التفاعلية والمتعلمين، أو 
والمرونة في االتصال، وإعطاء الجميع الفرصة للمشاركة المتزامنة في التعليم والتعلم، 
ومنها المؤتمرات السمعية، التي تتيح عرض الصور والرسوم على الشاشة بجانب صوت 

رض المقررات، أو تبادل المعلومات والمساعدات من في ع) األقران -المعلم(األطراف 
  .والتوجيه في الوقت الحقيقي خاللها، واإلرشاد

 بالطلبةتوصل المحاضرة عن بعد  ،تستخدم هاتفا عاديا على هيئة عدة خطوط
والهدف من استخدامها هو جعل التعليم المفتوح أكثر فاعلية  ،المنتشرين في أماكن مختلفة

كما أنها تشعر الطالب بالحرية األكاديميين، عل بين الطلبة ومشرفيهم تفا إيجادعن طريق 
فيمكن التحدث دون  ،لعدم وجود مشرف أمامهم، في التحدث أكثر من جو الصف العادي

ويمكن التعاون مع هذا النظام بأنظمة أخرى  ،الشعور بالحرج أو الخوف من المقاطعة
 ،الحاسوب لتعزيز التفاعل السمعيتظهر على شاشة  ،داعمة لبث الصور أو النصوص

التي تسمح بعرض صور ، نفس السيمات والخصائص التقنية إلىوهذه الطريقة ال تحتاج 
 وكذلك ،وكذلك مجموعات النقاش في الوقت الحقيقي ،كما في مؤتمرات الفيديو ،الفيديو

ها ويمكن تعريفها على أن ،)لألطراف(مؤتمرات الفيديو التفاعلية بالصوت والصورة 
يتم فيها ، اتصال مسموع مرئي بين عدة أشخاص يتواجدون في أماكن جغرافية متباعدة

تحقيق  إلىيهدف  ،مناقشة وتبادل األفكار والخبرات وعناصر المعلومات في جو تفاعلي
تقوم مؤتمرات الفيديو بتنفيذ االتصال المسموع والمرئي بين . التعاون والتفاهم المشترك

وفيها يتم تبادل الملفات والوثائق وعناصر  ،منهم في مكانهعدد من األشخاص وكل 
ومشاهدة اآلخرين أثناء مناقشتهم لبعضهم  ،مع التحدث المباشر ،المعلومات األخرى

على الرغم من وجود  ،ومؤتمرات الفيديو ليست هي مكالمات تليفونية مرئية ،البعض
يظهر أمامك على الشاشة بحيث  ،تشابه بينهما في جانب مشاهدة الشخص الذي تحادثه

أنه ال يمكن من خاللها مشاركة عدة أشخاص وتبادل المعلومات  إال ،وباأللوان الحقيقية
فانه يمكن تبادل األبحاث والمواد  ،ما زودت بها المؤسسات التعليمية إذالذا  ،معهم

ريع والمشاركة في تطبيقات ومشا ،وتنفيذ مؤتمرات وندوات علمية ،التعليمية فيما بينها



 69 

دراسة مقارنة ) 1994( "جونسون"وقد أجرى  .)83-82: 49(. تعليمية وعلمية مشتركة
حيث تم تقسيم  ،لفعالية كل من الفيديو التفاعلي والطريقة المعتادة على التعلم واالسترجاع

والثانية  ،و درست بالطريقة المعتادة ضابطة األولى ،مجموعات ثالث إلىعينة الدراسة 
، أفراد العينة الفرصة للتحكم في البرنامج إعطاءمع  ،بالفيديو التفاعليدرست  ،تجريبية

وقد درست باستخدام الفيديو التفاعلي مع تحكم البرنامج في  ،أما الثالثة فهي تجريبية أيضا
حققوا درجات تحصيل  وقد اتضح من النتائج أن أفراد المجموعة الثانية قد ،قدرة المتعلم

األولى، بينما لم توجد فروق دالة بين أفراد المجموعة الثانية  أعلى من أفراد المجموعة
وهذا يعني فعالية استخدام الفيديو التفاعلي في . والثالثة في كل من التعلم واالسترجاع

  ).291: 21. (وتقدمه على الطريقة المعتادة ،زيادة التحصيل
ديو التفاعلي على بدراسة للتعرف على أثر استخدام الفي) 1991" (ساندرا"وقد قامت 

وقد أعدت الباحثة برنامج فيديو  ،تحصيل طالب الصف السابع في مقرر علوم األراضي
وطالب  ،درس طالب المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج، واختبار تحصيلي ،تفاعلي

وقد بينت أن تحصيل طالب المجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة
 اإلماراتو كانت  .)292-291: 23.(ا نظراءهم طالب المجموعة الضابطةيفضل كثير

طيب (فقد أكد الدكتور  ،بين الطالب واألساتذة االتصالالرائدة في استخدام هذا النوع من 
 ،أن استخدام مؤتمرات التفاعل يعمل على تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض) كمالي

المستمر عند  للتواصلى تشكيل شبكة طالبية والعمل عل ،وسيكون أساسيا للترابط بينهم
أن استخدام المؤتمرات المتفاعلة  أيضاوأكد ، التحاقهم بسوق العمل في السنوات المقبلة

وأساليب  األكاديمية،يعمل على تخطي الحواجز والعوامل المحلية في تحدي التغيرات 
 ،ني من منظور طالبيوالعالم االلكترو، االلكتروني االتصالودور الطلبة في  ،التعلم

ودور المهتمين في  ، ،والمؤتمرات في التعلم والتعليم المتميز ،ونظرة الطلبة لتقنية التعليم
فهذه المداخل تساعد على  .الشخصي اإلبداعالتعليم عبر البريد االلكتروني على تشجيع 

إجراء مختلف أنواع المحاضرات والدروس عن بعد بكل كفاءة وسرعة، مع توفيرها 
على كل أنواع التفاعلية للمتلقي والمحاضر أو المدرس، حيث يمكن لكليهما أن يتناقشا 
ويتحاورا معا عبر خطوط االتصاالت بشكل متزامن تماما،حتى إنهما يشعران وكأنهما 

  .)179: 09( .متواجدان وجها لوجه دون أي عوائق
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Bulletin Board ; Discussion Board   :8-4- لوحات النقاش 
حيث تتاح نظام عرض المقررات بما  ،البريد االلكتروني إلىنموذج أقرب  وهو

حيث يستخدمها كل من المعلم والمتعلم في تبادل  ،يسمح بالتفاعل غير المتزامن
... أو اآلراء والتساؤالت ،والتعليمات اإلعالناتأو  ،أو المهام،أو التكليفات ،الموضوعات

وتعتبر وسيلة مضافة للبريد  ،ريد االلكترونيوغيرها ممن تبادله أيضا من خالل الب
والتفاعل ضمن نظام بناء المقررات بجانب ما هو متاح  لتعدد قنوات االتصال االلكتروني

وعادة ما تسمح هذه اللوحات بارتباطات أخرى بعدد من عناوين  ،فعال على الشبكات
 وإثراء ،ول خالل صفحاتهاوالتج إليها،أو المصادر التي تفيد المتعلم في الرجوع ، المواقع

أو القوائم المختلفة  ،أو صفحات المصادر ،صفحات المقررات: عملية التعلم مثل
ونذكر في هذا الصدد  .)53: 24.(أو نظام التعليم عبر الشبكات، لمشاركين في مقررات

 استخدمتاألساليب التي  وضفالمشروع التجريبي للتعليم عن بعد في السودان الذي 
. النقاشلوبات تدريس المقررات من محاضرات وتمارين وامتحانات وحلقات لتنفيذ مط

التي تقدم خدمة البريد االلكتروني لشبكة  ،)1990(عام  التجربة السعودية إلى إضافة
 .التي توفر خدمة النقاش حول مجاالت مختلفة، اإلخباريةوخدمة المجموعات  ،االنترنت

)70:56)84((.  
Web Page  :8-5- الصفحات التعليمية على الشبكة العنكبوتية  

ارتبطت الشبكة العنكبوتية باستخدام الوسائل المتعددة في صياغة  الرسائل         
ولذلك فان صفحاتها تستخدم بتوسع في عرض ، وتقديمها وعرضها على الشبكة، بأنواعها

وكما  ،وص فقطالمقررات التعليمية التي تعتمد على الوسائل المتعددة والفائقة وليس النص
وتقديمها ، فان المتعلم من خالل تستخدم صفحات الشبكة العنكبوتية في عرض المقررات 

تصميم الصفحات بلغات التصميم على شبكة الويب، أن يتبادل الرسائل على هذه 
مثل إرسال صور النشاط  الصفحات مع المعلم، أو المراكز في المؤسسة التعليمية،

أو االستفسارات التي يحتاج  ،عن أسئلة االختبارات االلكترونية اإلجاباتأو  ،المكلف به
وبالنسبة لعملية  .استخدام النصوص والصوت والرسوم على سبيل المثال إلىعرضها 

التي يتوقف دورها  ،فانه عادة ال يكتفي بصفحات الويب وحدها ،التعليم عبر الشبكات
مثل  ،ا تستخدم مع أدوات أخرىولكنه ،على عرض المقررات أو الرسائل بنظام الويب
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أو المؤتمرات وغيرها من أدوات االتصال  ،البريد االلكتروني والمحادثة والنقاش
يرتبط بالدرجة األولى باستخدام الوسائل  كما أن استخدام صفحات الويب. والتفاعل

وبالتالي فانه تكون هناك جدوى من استخدام صفحات الويب في عرض  ،المتعددة والفائقة
أو غيرها من  ،أو لوحات النقاش ،بل يمكن أن يستخدم البريد االلكتروني ،لنصوص فقطا

وقد مكنت سهولة التعامل مع خدمة ، األدوات التي تستخدم في تبادل الرسائل النصية فقط
والشكل األنيق الذي تقدمه الصفحات للمستثمر على انتشار هذه الخدمة بسرعة  ،الويب
العديد من برامج المستعرضات التي أضافت تحسينات على تطوير  ساعد .مذهلة

 .قدرة لغة الشبكة العنكبوتية التي تكتب بها صفحات مواقع الويب إلىكثيرة  وإمكانيات
 ،مبادرة الستخراج معلومات الوسائط الممنهلة البعيدة" نه أب رسميا على يلوا  ويعرف
وهو يعتبر طريقة للتشارك  .)44: 45(. "عالم ضخم من الوثائق إلىالوصول  إلىتهدف 

حتى لو كانت هذه المعلومات أو ، عديدين في نفس الوقت أناسفي المعلومات بين 
ولم يعد  ،متاحا للعديد من الناس اآلنب يأصبح الو. المصادر موجودة في أطراف العالم

بل أصبح وسيلة  ،استخدامه يقتصر على رجال العلم واالقتصاديين في مجال االنترنت
  :نوعين إلىيتم تقسيمها و .)19: 45(. بين شريحة كبيرة من المستثمرين اتصال

غياب التفاعل مع المحتوى على هذه  إلىوتشير  :صفحات الويب الساكنة -1- 8-5
االكتفاء : مثل ويكتفي المتعلم بقراءتها فقط لغياب أدوات التفاعل مع محتواها ،الصفحات

 ...أو المقاالت أو التعليمات أو مراجع ،وصفحات من كتب ة،بقراءة محتوى غير النشط
فهي  ،فقط اإلحاطةسواء القراءة أو  المحتوى التي تحتاج من المتعلم وغيرها من صور

: مثل إليها،أو من المتعلم  ،المتعلم إلىصفحات في اتجاه واحد من المعلم أو المؤسسة 
  .ي المواقع التعليميةأسئلة االختبارات التي يردها المتعلم على هذه الصفحات ف إجابات

وتختلف هذه الصفحات عن سابقتها في أن تصميمها  :صفحات الويب التفاعلية - 2- 8-5
 إلىالوصول  إتاحة: مثل وبناءها ،يضم األدوات الخاصة بالتفاعل مع محتواها

 اإلجابةأو  ،والبحث في قواعد البيانات والمعلومات ذات العالقة بموضوعاتها ،ارتباطاتها
اآلراء في الموضوعات والمقررات وطرق  إبداءأو  ،أو طلب المساعدات ،ئلةعلى األس

  .)56-54: 24.(عرضها وتقديمها
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 هفي نطاق والطالب األستاذتطبيقات البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين  -9
  :تتمثل أهم هذه التطبيقات في ما يلي :يالتعليم

من خالل إرسال الرسائل : بين المعلم والطالباستخدام البريد االلكتروني كوسيط  -1 
لجميع الطلبة، سواء فيما يتعلق بإرسال األوراق المطلوبة في المقررات المدرسية 
المختلفة، أو في إرسال الواجبات المنزلية لهم، أو الرد على االستفسارات العديدة من 

ذية الراجعة لمعلومات جانبهم حول مسائل معينة تتعلق بالمواد المقررة، أو كوسيط للتغ
  .الطلبة

حيث يقوم المعلم  :استخدام البريد االلكتروني كوسيط لتسليم الواجبات المنزلية -2
وفي ذلك توفير للوقت والجهد  ،الطلبة مرة أخرى إلى وإعادتها اإلجابات،بتصحيح 

 ،وقتواستالم الواجبات في أي  إرسال إمكانية إلى باإلضافة ،والمال فيما يتعلق بالورق
  .دون الحاجة لمقابلة المعلم شخصيا ،أو في الليل ،في النهار

االتصال والتواصل مع المختصين في موضوعات معينة من مختلف دول  إمكانية -3
بشرط معرفة  ،من أجل االستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى المجاالت ،العالم

  .عناوينهم البريدية
  .أو الشؤون اإلدارية فيها ،س والمدرسةاالتصال بين أعضاء هيئة التدري -4
أو غيرها من  ،إمكانية االتصال بين الطلبة والشؤون اإلدارية بوزارة التربية والتعليم -5

واإلعالنات الخاصة بالطلبة ، من خالل استالم التعميمات واألوراق المهمة ،الوزارات
  .ددةأو مطالبهم الكثيرة والمتج ،أو بحوثهم ،فيما يتعلق بدراستهم

وما يستجد من أنظمة  ،اللوائح والتعميمات إلرسالاستخدام البريد االلكتروني كوسيلة  -6
  .وقوانين ألعضاء هيئة التدريس وغيرهم

أو , سواء في تحرير الرسائل الجامعية, االستفادة من الخبرات العلمية للمتخصصين -7
مما يوفر الوقت والجهد  ،أو في االستشارات العلمية ومن أي مكان ،الدراسات الخاصة
  .التواصل بين األطراف من أماكنهم إمكانيةوالمال من خالل 

 ،االتصال والتواصل بين الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز األبحاث والدراسات -8
  .أو بين المحلية واألجنبية, في البلد الواحد ةسواء المحلي
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أو االستفادة مكن خبرات هؤالء ، وسيلة لالتصال مع األقران في التعلم التعاوني -9
  .واكتساب المهارات ،األقران في التعلم

سواء ، وسيلة إلرسال واستقبال اإلعالنات وتقارير النتائج وتحديث المعلومات -10
  .بالنسبة للمعلم أو المؤسسة أو الجهات اإلدارية المسؤولة عن عمليات التعليم والتعلم

وتبادل األفكار واآلراء حول طرق التعليم والتدريس  ،وسيلة لالتصال بين المعلمين -11
  .وغيرها من العمليات المتعددة في التعليم والتعلم، والتقويم وبناء االختبارات

هذا ونجد أن استخدام البريد االلكتروني في التعليم ضمن إطار التواصل البيداغوجي بين 
 ، األكاديمية في الوطن العربيوالمعاهد العلمية و، األستاذ والطلبة في معظم الجامعات
فهي األخرى أخذت خالل السنوات القليلة الماضية  ،مقارنة باستخدامه في الدول الغربية

وبدأت مواقع تلك الجامعات تظهر أمام عشاق  ،تحذو حذو الدول المتقدمة في هذا المجال
زها ومستخدمي شبكة االنترنت لإلطالع على أنشطة هذه الجامعات وأقسامها ومراك

  .العلمية
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  خالصة الفصل

تبين للطالبة وهي تعرض أهم المجاالت التي يستخدم فيها البريد االلكتروني في االتصال 
مزاياه في االتصال ، وذكر أهم استخداماته في التعليم عن بعد البيداغوجي، وعرض ألهم 

ستاذ والطالب في نطاقه في االتصال البيداغوجي بين األ هالبيداغوجي، وعرض  تطبيقات
أهمية بالغة فاقت في ) البريد االلكتروني(أن للوسائل االتصالية الحديثة  التعليمي

استخداماتها التقنية العالية كل الوسائل التقليدية المعتادة في صورتها الفيزيقية البسيطة 
لدراسة هذه السبورة للتوضيح والشرح، لذا كانت األهمية بالغة والمعتمدة على الطبشور 

التقنية في مجالها االتصالي بين الطالب واألساتذة في الجامعة، خصوصا بعد كل ما 
أفرزته التكنولوجيا العصرية المتطورة من أدوات وتقنيات لها فائدة كبيرة في وصل 
العالقة بين الطالب واألستاذ، خاصة الطالب الذين يقطنون في مناطق وبلدان بعيدة عن 

أتي هذه الدراسة لتكشف على أهم االستخدامات وواقع انتشارها في الجامعة، لذا ت
ومن ثم  -بباتنة–المجاالت المذكورة سابقا في دراسة ميدانية بجامعة الحاج لخضر 

  .معرفة نسبة انتشار االستخدام
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  .حساب الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة االستطالعية -1-4
 .صعوبات تطبيق الدراسة االستطالعية -1-5

  .الدراسة األساسية -2
  لدراسةمنهج ا 2-1
  .حدود الدراسة األساسية -2-2
  .الدراسة األساسية اةأد -2-3
  .عينة الدراسة األساسية وخصائصها -2-4
  تطبيق أداة الدراسة على العينة  -2-5
  .طريقة تصحيح األداة والحصول على الدرجات الخام -2-6
  في معالجة البيانات  األساليب اإلحصائية المستخدمة -3
 
  
  
  
 
  
  
  
  :ة االستطالعيةالدراس - 1
  :هدف الدراسة االستطالعية -1- 1
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إلجراء الدراسة الميدانية في مثل هذا الموضوع المستوجب لتحديد العينة وتصميم األداة 
ومرحلة الدراسة  االستطالعيةعادة ما يتم تصميمها في مرحلتين، مرحلة الدراسة 

لتكون منطلقا  استطالعيةية األساسية أو النهائية، وعليه قسمنا الدراسة إلى دراسة ميدان
  :  االستطالعيةوفي ما يلي عرض لوصف الدراسة  ،وتأسيسا للدراسة األساسية

  ،خطوة مهمة من خطوات البحث العلمي بصفة عامة االستطالعية ةالدراس تعتبر
لما لها من أهمية في الكشف عن المشكلة المراد  ،وكذا في البحث التربوي بصفة خاصة

 :الطالبة في هذه الدراسة ما يلي إليهان األهداف التي ترمي ومن بي ،دراستها

وتحديد  ،والتدريب على خطوات البحث األساسية،التعرف على ميدان الدراسة  -أ
  .األساسيةوصعوباته لتفاديها في الدراسة  ،مشكالته

  .والتي تخدم فرضيات الدراسة ،التعرف على أفراد العينة التي توجد في الميدان -ب
: من حيث ،والوقوف على خصائصها السيكوميترية ،البحث أدواتوتجريب  عدادإ -ج

  .وقدرتها على قياس متغيرات البحث في الوسط الجامعي ،وثباتها ،صدقها
  :الدراسة االستطالعية أداة -2- 1

البيداغوجي باستخدام البريد االلكتروني  االتصال( لقياس متغير هذه الدراسة المتمثل في 
اهرة من حيث ظتطلب بناء إستبانة ترصد الي ،)ذ والطالب في الجامعةبين األستا
   :وفي ما يلي توضيح ذلك .ومن حيث مجالها ،انتشارها

  : االستبيانبناء  - 2-1- 1
االتصال  : "تحت عنوان ،خاص بموضوع البحث استبيانقامت الطالبة بتصميم 

 إلىوهو موجه ، "الجامعةي ف بين األستاذ والطالبي البريد االلكترونعبر  جيالبيداغو
كونهم الشريحة األكثر استخداما وتعامال مع البريد االلكتروني أكثر من ، أساتذة الجامعة

 ،يتموقع مكان الملقي للمعرفة األستاذومن جهة أخرى كون ، هذا من جهة، الطالب
مشرف هو ال فاألستاذوبالتالي  ،والطالب يتموقع مكان المتلقي للمعرفة من طرف األستاذ

و كما يقوم باستقبال ، الطالب عبر البريد االلكتروني إلى وإرسالهاالمحارة  تحضيرعلى 
الطالب مرة أخرى عبر  إلى وإعادتهبحيث يقوم بتصحيحه وتقييمه  ،بحوثهم ومذكراتهم
ومناقشة مع الطالب في  ،الحوار بإجراء قيام األستاذ إلى إضافة ،البريد االلكتروني
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ألجل  ،الذي يدرسه األستاذ باالستبيانخاصة المواضيع التي لها عالقة و ،مواضيع مختلفة
  .توضيح بعض النقاط واألمور التي تعد غامضة على الطالب

والذين كان عددهم ، على مجموعة من األساتذة المحكمين االستبيانالطالبة وقد عرضت 
 ،ة معتبرةوهي نسب ،االستبيان وقد تم استرجاع سبعة نسخ من ،أساتذة) 10(عشرة

وبعد  ،االستبيانواعتبار ذلك كافيا حتى يتم حساب النسب المئوية لصدق المحكمين لهذا 
 ،وبتوجيه األستاذ المشرف ، بعد تحكيم األساتذة االستبيانالتعديالت الالزمة على  إجراء

  .لالستبيانفقد تم تحديد الصورة النهائية 
  :وصف االستبيان - 2-2- 1
  :ربعون  عبارة ، موزعة على ثالثة محاور أساسية، وهي كما يلييتكون االستبيان من أ 
وقد تضمن المحور أربعة  :محور استخدام البريد االلكتروني في مجال التدريس - 

-3-2-1( :وهي العبارات المرقمة على الترتيب على النحو التالي ،عبارة) 14(عشرة 
4-5-6-7 -8-9-10-11-12-13-14(.  
وقد تضمن  هذا  :االلكتروني في مجال انجاز البحوث الجامعيةمحور استخدام البريد  - 

-16-15: (وهي عبارات مرقمة على الترتيب التالي، عبارة) 14(المحور أربعة عشرة 
17-18-19-20-21 -22-23-24-25-26-27-28.(  
وقد تضمن  هذا  :محور استخدام البريد االلكتروني في مجال تبادل المعارف العامة - 

- 30-29: (وهي عبارات مرقمة على الترتيب التالي، عبارة) 12(عشرة   المحور اثني
31-32-33-34-35 -36-37-38-39-40.(  

، حسب المحاور المذكورة سابقا )40( إلى )1(مرقم من  جدولوهذه العبارات مرتبة في 
-موافق جدا(: وكل عبارة من هذه العبارات تقابلها خمسة بدائل مرتبة على النحو التالي

  .)إطالقاغير موافق  -غير موافق -محايد - قمواف
طريقة تدرج الدرجات،  االستبيانلقد اتبع في هذا  :االستبيانكيفية تصحيح  - 2-3- 1

موفق : (تبعا لدرجة ايجابية أو سلبية العبارة، أي أنه في الفقرات الموجبة تعطى البدائل
على ) 1-2-3-4-5( :الدرجات) غير موافق إطالقا -غير موافق -محايد -موافق -جدا

موافق : (هذا الترتيب، وفي الفقرات السالبة ينعكس الترتيب السابق، حيث تعطى البدائل
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على ) 5-4-3-2-1: (الدرجات) غير موافق إطالقا -غير موافق -محايد -موافق -جدا
  .هذا الترتيب، والجدول التالي يوضح أرقام العبارات الموجبة، وأرقام العبارات السالبة

  :يوضح أرقام العبارات الموجبة وأرقام العبارات السالبة) 01: (رقم جدول
  أرقام الفقرات السالبة  أرقام الفقرات الموجبة  عنوان االستبيان

استبيان االتصال البيداغوجي 

عبر البريد االلكتروني بين 

  األستاذ والطالب في الجامعة

  

1-3-4-5 -6-8-9-10-
11-12-13-15-16-17-
19-20-21-22-23-24-
26-27-29-30-31-32-
33-34-35-36-37-38-
39-40  

2-7-14-18-25-28  

  
 وقد تم اختيار هذه، ويالحظ أن عدد الفقرات الموجبة أكثر من عدد الفقرات السالبة

، وقلصت إلى هذا العدد األولي االستبيانعبارة في ) 67(ن يالعبارات من بين سبعة وست
تذة المحكمين، كما تم تعديل بعض العبارات، عبارة بناء على توجيه وآراء األسا) 40(

وتحويلها من عبارة سالبة إلى عبارة موجبة، لعدم قدرتها على قياس ما وضعت من أجله 
، كما تم أيضا حذف بعض العبارات األخرى )بناء على رأي وقول األساتذة المحكمين(

أدى إلى قلة عدد  السالبة، التي ال تقيس  هي األخرى ما وضعت من أجل قياسه، وهذا ما
والجدول التالي يوضح توزيع أبعاد . العبارات السالبة على عدد العبارات الموجبة

  .المذكورة آنفا االستبيان
  :االستبيانيوضح توزيع فقرات أبعاد ) 02: (جدول رقم

  النسبة  المجموع  عدد فقرات البنود  االستبيانأبعاد   الرقم
  السالبة  الموجبة

  35  14  3  11  يد االلكتروني في التدريساستخدام البر  1
  35  14  3  11  استخدام البريد االلكتروني في انجاز البحوث الجامعية  2
  30  12  0  12  استخدام البريد االلكتروني في تبادل المعارف العامة  3
  100  40  6  34    مج
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  : االستبيانبنود  لىطريقة اإلجابة ع - 2-4- 1
واحدة  ،أن يختار من بين البدائل الخمسة االستبيان اهذ إليهالذي وجه  أستاذعلى كل 

وذلك من خالل مدى استخدامه للبريد االلكتروني  ،وقبوله للعبارة ، تتفق مع ميوله،منها
في الخانة ) ×(وذلك بوضع عالمة. في االتصال البيداغوجي بالطالب في الجامعة

  .المناسبة
  :عينة الدراسة االستطالعية وزمن إجرائها -3- 1

ضمن الدراسة االستطالعية، الذي  االستبياننسخة من ) 80(نيقامت الطالبة بتوزيع ثمان
يقيس استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في 

للطالب عبر البريد  وإرسالهااألستاذ هو المكلف بانجاز الحاضرات أن الجامعة، باعتبار 
للطالب، كما أنه  وإرجاعهاستقبل بحوث الطالب ويقوم بتصحيحها ، وهو الذي يالكتروني

المتبادلة بينه وبين طالبه في تبادل والنقاشات يعتبر األساس في عقد جلسات الحوار 
 ،هذا األساس لألستاذ الجامعي علىالمصمم االستبيان الطالبة  وجهتالمعارف العامة، لذا 

 :ابتداء من تاريخ -جامعة باتنة-الجامعة على أساتذةاالستمارة  وقد وزعت النسخ من
شهر كامل،  االستبيان، وقد استغرقت مدة توزيع واسترجاع النسخ من )15/11/2010(

 )80(نينسخة من بين ثمان) 55(نيالتي استرجعت بخمسة وخمسوقدرت عدد النسخ 
، وهي تعد كافية في الدراسة االستطالعية، حتى يتم حساب الخصائص نسخة

حيث عن طريق القرعة،  ةرية لألداة، وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائيالسيكوميت
في أوراق، وتم خلطها مع بعضها البعض،  -باتنة -كتبت كل كليات جامعة الحاج لخضر

عليها، وهي  االستبياناتواستخدمت طريقة القرعة فتم اختيار هذه الكليات التي تم توزيع 
-الحاج لخضركليات مختلفة من جامعة  تكونت منوالعينة التي أخضعت للدراسة، 

  : وفيما يلي جدول يبين توزيع عينة األساتذة حسب الكليات -باتنةب
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  :االستبيانيوضح عدد األساتذة في الكليات التي وزع عليها ) 03: (جدول رقم
  عدد األساتذة  التخصص  الكلية

  7  علم النفس  اآلداب والعلوم اإلنسانية
  2  ترجمة

  7  يختار
  3  فلسفة
  6  اآلداب

  4  فيزياء  الكيمياء والعلوم الفيزيائية

  1  كيمياء فيزيائية
  2  كيمياء المياه ومعالجة المحيط

  6  هندسة مدنية  الهندسة
  1  هندسة كيميائية

  2  هندسة معمارية
  2  رياضيات  الرياضيات
  3  علوم التسيير  االقتصاد

  1  علوم اقتصادية

  3  تتسيير المؤسسا
  1  نقود مالية

  1  علوم تجارية  العلوم التجارية
  3  آلي  اإلعالم اآللي

  55  المجموع

  :تجريب االستبيان وحساب خصائصه السيكومترية  -4- 1
بعد الحصول على الدرجات الخام لألداة، قامت الطالبة بتحديد الخصائص السيكوميترية 

  :لألداة، وهي كما يلي
  :الصدق الظاهري - 4-1- 1

في صورته األولية على مجموعة من  االستبيانحساب صدق المحكمين بعرض تم 
أساتذة، وقد تم استرجاع سبعة نسخ من ) 10( والذين كان عددهم عشرة المحكمين،
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المقياس، وهي نسبة معتبرة، واعتبار ذلك كافيا حتى يتم حساب النسب المئوية لصدق 
ت الالزمة على االستبيان بعد تحكيم المحكمين لهذا االستبيان، وبعد إجراء التعديال

وتحصلت ، األساتذة، وبتوجيه األستاذ المشرف، فقد تم تحديد الصورة النهائية لالستبيان
  :الطالبة على نتائج نعرضها في الجدول التالي

  
استخدام البريد االلكتروني في االتصال " ستبياناليبين نتائج عينة المحكمين ) 04( :جدول رقم

  :"بين األستاذ والطالب في الجامعة البيداغوجي
  غير واضح  واضح  ال يقيس  يقيس  الرقم  غير واضح  واضح  ال يقيس  يقيس  الرقم

  %  ع  %ع  %  ع  %  ع    %  ع  %  ع  %  ع %  ع

1  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  21  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  
2  7  100  0  0  7  100  0  0  22  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  
3  7  100  0  0  7  100  0  0  23  5  71.4  2  28.5  5  71.4  2  28.5  
4  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  24  6  85.7  1  14.2  7  100  0  0  
5  6  85.7  1  14.2  7  100  0  0  25  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  
6  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  26  5  71.4  2  28.5  5  71.4  2  28.5  
7  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  27  5  71.4  2  28.5  7  100  0  0  
8  7  100  0  0  7  100  0  0  28  7  100  0  0  7  100  0  0  
9  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  29  7  100  0  0  7  100  0  0  

10  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  30  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  
11  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  31  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  
12  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  32  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  
13  5  71.4  2  28.5  5  71.4  2  28.5  33  7  100  0  0  7  100  0  0  
14  7  100  0  0  6  85.7  1  14.2  34  7  100  0  0  7  100  0  0  
15  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  35  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  
16  6  85.7  1  14.2  6  85.7  1  14.2  36  7  100  0  0  7  100  0  0  
17  7  100  0  0  7  100  0  0  37  6  85.7  1  14.2  7  100  0  0  
18  7  100  0  0  7  100  0  0  38  6  85.7  1  14.2  5  71.4  2  28.5  
19  6  85.7  1  14.2  7  100  0  0  39  5  71.4  2  28.5  6  85.7  1  14.2  

20  7  100  0  0  7  100  0  0  40  4  57.1  2  28.5  5  71.4  2  28.5  
  

يتضح من هذا الجدول أن عينة األساتذة المحكمين أبدت رأيها في كل عبارة من عبارات 
، من حيث مدى قياسه للهدف الذي وضع من أجله، ومن حيث وضوح لغته  االستبيان

، من حيث قياسه االستبيانوهي مؤشر كاف للداللة على صحة  )%50(بنسبة تفوق 
  .للهدف، ووضوح لغته



 83 

  :ىصدق المحتو - 4-2- 1
 االستبيان قامت الطالبة بتحليل بنوده، للوقوف على قدرة االستبيانلمعرفة صدق محتوى  

على تمييز أفراد العينة واالستجابة له استجابات مختلفة، وذلك بحساب النسب المئوية 
لكل عبارة من ) فير موافق إطالقا -غير موافق -محايد -موافق -موافق جدا: (لتكرارات
 :على حدا عند كل أفراد العينة،ووضعت في الجدول على الشكل التالي ناالستبياعبارات 

 -محايد - موافق -موافق جدا: (االستبيانيبين تكرارات ونسبها المئوية لبدائل ) 05: (جدول رقم
  )غير موافق إطالقا -غير موافق

  التكرارات
موافق   الرقم

  جدا
غير موافق   %  غير موافق  %  محايد  %  موافق  %

 إطالقا

%  

1  15  27.27  18  32.72  12  21.81  9  16.36  1  1.81  
2  10  18.18  13  23.63  8  14.54  21  38.18  3  5.45  
3  14  25.45  17  30.90  11  20  10  18.18  3  5.45  
4  13  23.63  14  25.45  7  12.72  15  27.27  6  10.90  
5  7  12.72  15  27.27  13  23.63  16  29.09  4  7.27  
6  17  30.90  20  36.36  11  20  5  9.09  2  3.63  
7  12  21.81  20  36.36  7  12.72  11  20  5  9.09  
8  17  30.90  25  45.45  5  9.09  7  12.72  1  1.81  
9  10  18.18  16  29.09  16  29.09  10  18.18  3  5.45  
10  6  10.90  21  38.18  16  29.09  11  20  1  1.81  
11  8  14.54  25  45.45  7  12.72  14  25.45  1  1.81  
12  10  18.18  24  43.63  13  23.63  6  10.90  2  3.63  
13  11  20  16  29.09  15  27.27  13  23.63  0  0  
14  4  7.27  15  27.27  10  18.18  23  23.63  3  5.45  
15  7  12.72  14  25.45  10  18.18  23  23.63  1  1.81  
16  6  10.90  22  40  9  16.36  16  29.09  2  3.63  
17  6  10.90  16  29.09  4  7.27  22  40  7  12.72  
18  17  30.90  23  41.81  5  9.09  5  9.09  5  9.09  
19  5  9.09  4  7.27  1  1.81  26  47.27  19  34.54  
20  3  5.45  6  10.90  6  10.90  17  30.90  23  23.63  
21  9  16.36  14  25.45  10  18.18  13  23.63  9  16.36  
22  12  21.81  22  40  1  1.81  15  27.27  5  9.09  
23  7  12.72  20  36.36  8  14.54  15  27.27  5  9.09  
24  10  18.18  14  25.45  7  12.72  19  34.54  5  9.09  
25  11  20  23  23.63  10  18.18  8  14.54  3  5.45  
26  14  25.45  24  43.63  9  16.36  7  12.72  1  1.81  
27  7  12.72  26  47.27  11  20  9  16.36  2  3.63  
28  2  3.63  6  10.90  5  9.09  27  49.09  15  27.27  
29  8  14.54  26  47.27  10  18.18  11  20  0  0  
30  9  16.36  38  69.09  4  7.27  4  7.27  0  0  
31  9  16.36  27  49.09  12  21.81  6  10.90  1  1.81  
32  17  30.90  31  56.36  6  10.90  1  1.81  0  0  
33  16  29.09  32  58.18  5  9.09  2  3.63  0  0  
34  15  27.27  35  63.63  3  5.45  2  3.63  0  0  
35  10  18.18  31  56.36  9  16.36  4  7.27  1  1.81  
36  13  23.63  25  45.45  11  20  5  9.09  1  1.81  
37  16  29.09  27  49.09  6  10.90  3  5.45  3  5.45  
38  8  14.54  23  23.63  7  12.72  9  16.36  8  14.54  
39  13  23.63  15  27.27  4  7.27  15  27.27  8  14.54  
40  11  20  19  34.54  3  5.45  8  14.54  14  25.45  
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  :اد الفقرات، أو البنود كالتاليوبعد الحصول على النسب المئوية، اعتمدت كمعيار الستبع
  90" موافق جدا "عنها ب   اإلجابةتستبعد كل فقرة ايجابية بلغت نسبة  -
  90" معارض جدا "عنها ب   اإلجابةتستبعد كل فقرة سلبية بلغت نسبة  -
معارض  -معارض" عنها ب اإلجابةكان مجموع تكرارات  إذاتستبعد كل فقرة ايجابية  -

  10أقل من " جدا 
" موافق جدا  -موافق" عنها ب اإلجابةكان مجموع تكرارات  إذاتستبعد كل فقرة سلبية  -

وبناء على هذا المعيار، فان العبارات التي استبعدت، لعدم قدرتها على . 10أقل من 
 20 - 19 - 14: (عبارات، وهي مرقمة كما يلي ) 08(تمييز أفراد العينة بلغت ثمانية 

، منها سبعة موجبة وواحدة سالبة، وهي موزعة على )35 -34 - 33 -  32 - 30 -
  أبعاد االستبيان حسب الجدول التالي

  :االستبيانحسب أبعاد  ةالفقرات الملغييوضح ) 06:(جدول رقم 
  المجموع  العبارات الملغية          االستبيانأبعاد 

  السالبة  الموجبة
  1  14  0  استخدام البريد االلكتروني في التدريس

  2  0     20-19   خدام البريد االلكتروني في انجاز البحوثاست
استخدام البريد االلكتروني في تبادل 

  المعارف العامة
30 - 32 - 33-   
34 - 35  

0  
  

5  

  8  1  7  المجموع

  
عبارة إلى غاية اثنان ) 40(من أربعين  االستبيانوبإلغاء هذه العبارات فقد تقلص حجم 

من حيث قدرتها على  ،تطبيق على عينة الدراسة األساسيةعبارة قابلة لل )32(ن يوثالث
 -4 -3 -2 -1: (وهي العبارات التالية ،ومتوسط سهولتها وصعوبتها ،تمييز أفراد العينة

5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 - 15- 16- 17- 18- 21- 22- 23- 
24- 25- 26- 27- 28- 29- 31- 36- 37- 38- 39- 40 (  

  .حسب الجدول التالي االستبيانعة على أبعاد وهذه العبارات موز
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  :موزعة حسب أبعاده االستبيانيوضح الفقرات المثبتة في ) 07: (جدول رقم
  المجموع  العبارات المثبتة                        االستبيانأبعاد 

  السالبة  الموجبة
استخدام البريد االلكتروني في 

  التدريس
1- 2- 3- 4- 5- 6- 8- 
9- 10 - 11- 12 - 13  

2  - 7  11  

استخدام البريد االلكتروني في 
  انجاز البحوث

15- 16- 17- 21 - 22- 
23- 24 - 26 - 27  

18- 25- 28  12  

استخدام البريد االلكتروني في 
  تبادل المعارف العامة

29- 31- 36- 37 - 38- 
39- 40  

0  
  

7  

  32  5  27  المجموع

  
   :الصدق التمييزي - 4-3- 1

قامت الطالبة بترتيب الدرجات التي تحصل عليها األفراد  ،وع من الصدقهذا الن إليجاد
وحساب  ،ودرجات منخفضة، مرتفعةدرجات  إلىحيث صنفت  ،في الدراسة االستطالعية

وقد استعانت الطالبة في حساب ذلك ، واالنحراف المعياري ،متوسط الحسابي لهاال
   :التي تساوي )ت(باالعتماد على معادلة 

  2م   -  1م       
  )68: 33( ----------------           = ت

    2 2ع+   2 1ع  
     -----------------         

       1   -ن           
  2  -ن  2:  تساوي الحرية ةودرج

  .المتوسط الحسابي للدرجات المرتفعة=  1م: حيث أن 
  .المتوسط الحسابي للدرجات المنخفضة =2م           

  .تباين درجات المجموعة األولى =  2 1ع           
  .تباين درجات المجموعة الثانية =  2 2ع           
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باقي  وأهملت ،ألفراد العينة والجدول التالي يمثل الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة
وخمسة  ،وبالتالي كان مجموع الدرجات التي أخذت هي خمسة عشرة مرتفعة ،الدرجات

  .فضةمنخعشرة األخرى 
يوضح ترتيب الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة والمتوسط الحسابي ) 08: (جدول رقم

البريد االلكتروني بين  باستخداماالتصال البيداغوجي ستبيان افي  هوتربيعاتواالنحراف المعياري 
  :األستاذ والطالب في الجامعة

  2 2ع  2ع  2م  2 1ع 1ع  1م  الرقم
1  166  19.47  379.08  122  4.6 -  21.16  
2  161  14.47  209.38  122  4.6 -  21.16  
3  153  6.47  41.86  122  4.6 -  21.16  
4  153  6.47  41.86  125  1.6 -  2.56  
5  147  0.47  0.22  125  1.6 -  2.56  
6  146  0.53 -  0.28  126  0.6 -  0.36  
7  145  1.53 -  2.34  126  0.6 -  0.36  
8  144  2.53 -  6.40  127  0.4 -  0.16  
9  143  3.53 -  12.46  127  0.4 -  0.16  

10  142  4.53 -  20.52  128  1.4  1.96  
11  141  5.53 -  30.58  129  2.4  5.76  
12  140  6.53 -  42.64  129  2.4  5.76  
13  140  6.53 -  42.64  129  2.4  5.76  
14  139  7.53 -  56.70  130  3.4  11.56  
15  138  8.53 -  72.76  132  5.4  29.16  

  129.6    1899  959.72    2198  لمجا

  
  :ويتضح من الجدول المذكور أن

  146.53=  1م        
  126.6 =2م           
  63.98 =  2 1عمج         
  8.64 =  2 2عمج         

  :يوبتطبيق المعادلة يكون معامل التمييز يساو
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       146.53-126.6      
    8.77  =  -------------------= ت

     63.98   +8.64    
                     -------------------        

         15  -   1     
) 28(عند درج حرية) 3.67(التي تساوي  ةالجدولي) ت(وبمقارنة هذه النتيجة بقيمة 

ودرجة معنوية ) 28(عند درجة حرية ) 2.76(وتساوي  ،)0.001(ودرجة معنوية 
نستنتج أن ). 0.05(ودرجة معنوية ) 28(رجة حرية عند د) 2.04(وتساوي  ،)0.01(

، دالة إحصائيا داللة مرتفعة عند هذا المستوى) 8.77(المحسوبة التي تساوي ) ت(قيمة 
وهو  ،مما له قدرة عالية على تمييز أفراد العينة ،معامل تمييز مرتفع لالستبيان ويعني أن

  .ما يسمح باعتماده في الدراسة األساسية
 :االتساق الداخلي صدق - 4-4- 1

االتصال ( االستبيان والحصول على تشبع أبعاد ،إلجراء هذا النوع من الصدق
بالعامل الذي  ،)البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة باستخدامالبيداغوجي 

  :قامت الطالبة بتتبع الخطوات التالية ،يقيسه
وأبعاده  ،لالستبيان اطية بين الدرجة الكليةتم استخراج المعامالت االرتب: الخطوة األولى
  :ووضعت في الجدول التالي ،)بيرسون (الثالثة بطريقة 

 :وأبعاده الثالثة ستبيانلاليبين معامل االرتباط بين الدرجة الكلية ) 09: (جدول رقم 
الدرجة الكلية  مستوى الداللة

 للبعد الثالث
الدرجة الكلية 
 للبعد الثاني

الدرجة الكلية 
 لبعد األولل

معامل 
  االرتباط

جميعها دال عند مستوى  55= ن
 )0.05(و )0.01(

0.57 0.51 0.81 

 
بطريقة  لالستبيانتم حساب المعامالت االرتباطية بين األبعاد الثالثة : الخطوة الثانية

  :التالي) 10(وهي كما بيناها في الجدول رقم  ،)بيرسون(
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 :لالستبيان رتباطية بين األبعاد الثالثةيبين المعامالت اال) 10: (جدول رقم 
معامل  2ب/1ب 3ب/1ب 3ب/2ب مستوى الداللة

  االرتباط
 55= ن

جميعها دال عند مستوى 
 )0.05(و )0.01(

0.61 0.65 0.64 

 
  :وأبعاده الثالثة اختبارات مستقلة وهي االستبيان اعتبرت الطالبة: الخطوة الثانية

االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين ) االستبيانأي ( االختبار األول  -
  األستاذ والطالب في الجامعة

 .استخدام البريد االلكتروني في التدريس) أي البعد األول( االختبار الثاني  -
انجاز البحوث  استخدام البريد االلكتروني في) أي البعد الثاني(االختبار الثالث  -

 .الجامعية
 .تبادل المعارف العامةاستخدام البريد االلكتروني في ) ي البعد الثالثأ( عاالختبار الراب -

  :تتكون من ستة معامالت ارتباطية، وبذلك تحصلنا على مصفوفة ارتباطية
  :توضح على الشكل التاليارتباطية معامالت  6=2)/4-1( ×4
 

  :تبين معامالت االرتباط بين أبعاد االستبيان) 11: (رقم جدول            
 1ب  2ب  3ب

0.57 0.51 0.81 
 

0.65 0.64 

0.61 

  
وللمعالجة اإلحصائية الخاصة بالتحليل ألعاملي، قامت الطالبة بوضع : الخطوة الرابعة

المعامالت االرتباطية المستخرجة في مربع طول ضلعه أربع خاليا عموديا وأفقيا، بعدد 
   :حو التاليعلى الن)  3ب -2ب -1ب -1:( وأبعاده الثالثة االستبيان



 89 

وأبعاده الثالثة في الصف األول مع اإلبقاء  االستبيانتوضع المعامالت االرتباطية بين  -
والمعامالت االرتباطية بين البعد األول وباقي األبعاد في  على باقي خانات المربع فارغة،

الصف الثاني من القسم األول مع إبقاء باقي خانات المربع فارغة، والمعامالت 
باطية بين البعد الثاني والبعد الثالث  في الصف الثالث مع اإلبقاء على باقي خانات االرت

  .الخ... المربع فارغة دائما
توضع المعامالت االرتباطية السابقة في ، والستكمال القسم الثاني من خانات المربع -

ثم توضع  ،)أي ترك باقي خانات المربع فارغة (وبنفس الطريقة ، الخانات الباقية عموديا
والمعامالت  ،وأبعاده الثالثة في العمود األول االستبيانالمعامالت االرتباطية بين 

 .الخ...وباقي األبعاد في العمود الثاني األولاالرتباطية بين البعد 
لنحصل  ،ثم تمأل خانات كل المربع بعد ذلك بأكبر معامل ارتباط على مستوى كل عمود

ثم تجمع ، وتجمع بعد ذلك األعمدة األربعة للمصفوفة ،على مصفوفة ارتباطية كاملة
ثم يقسم مجموع كل عمود على ، والناتج يحسب له الجذور الربيعية ،مجموع األعمدة
 ،وبالتالي يكون ناتج القسمة هو عبارة عن تشبع كل اختبار بالعامل العام ،الجذر ألتربيعي

وأبعاده الثالثة  االستبيانتشبع و ،وبتطبيق هذه الخطوات تحصلت الطالبة على المصفوفة
  )02: (كما هو مبين في المصفوفة رقم ،بالعامل العام

البريد  باستخداماالتصال البيداغوجي  الستبيانتباطية يبين المصفوفة االر) 12: (رقم جدول
  :االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة وأبعاده الثالثة

 1 ألولالبعد ا البعد الثاني البعد الثالث

2.7 0.57 0.51 0.81 0.81 1 
 البعد األول 0.81 0.81 0.64 0.65 2.91
 البعد الثاني 0.51 0.64 0.51 0.61 2.27
 البعد الثالث 0.57 0.65 0.61 0.57 2.4

10.28 2.4 2.27 2.91 2.7  
 المجموع 3.20=           10.28=  مج ر 

التشبع على  2.7 2.91 2.27 2.4 
 3.20 3.20 3.20 3.20 مالعامل العا

0.75 0.70 0.90 0.84 
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وأبعاده على  االستبيانومن خالل هذه النتيجة المبينة في الجدول أعاله يتبين أن تشبعات 
  :العامل العام هي كما يلي

  .وأبعاده االستبيانيبين تشبعات ) 13: (جدول رقم 
التشبع                       الرقم البعد                                     

االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين (الكلي  االستبيان 0.84
 )األستاذ والطالب في الجامعة 

1 

 2 بعد استخدام البريد االلكتروني في التدريس 0.90
 3 بعد استخدام البريد االلكتروني في انجاز البحوث الجامعية 0.70
 4 بريد االلكتروني في تبادل المعارف العامةبعد استخدام ال 0.75

  )254:21: (قامت الطالبة بتطبيق المعادلة التالية ،االستبيان ولحساب درجة تشبع 
  مج س أخ                 

   --------- = س خ    
  مج ر                    

  درجة تشبع االختبار بالعامل= س خ : حيث
  ت االرتباط بين االختبار وجميع االختباراتمجموع معامال= مج س أخ         
  مجموع معامالت االرتباط في الجدول االرتباطي= مج ر         

  :وبالتعويض نجد
                2.7  

  0.84=     ------- = س خ    
               10.28  

  و  )0.01(توى الداللة عند مس إحصائيامما سبق يتبين لنا أن كل المعامالت  دالة  
أن لها درجة عالية من الصدق واالتساق الداخلي  البحثمما يضمن على أداة ). 0.05(

  .مشبع بالعامل العام الذي يقيسه االستبيانمما يدل على أن  ،وانسجام مجاالتها ،لألداة
  :االستبيان ثبات - 4-5- 1

الحصول استخدمت الطالبة طريقة التجزئة النصفية، وبعد  االستبيانلحساب معامل ثبات 
تم حساب معامل  ،)02(:انظر الملحق رقم على الدرجات الخام، ووضعت في جدول،
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فرد في ) 55(االرتباط، وذلك بحساب درجات أفراد العينة االستطالعية المتكون من 
البنود ذات الترتيب العلوي، والبنود ذات الترتيب السفلي، وذلك باستعمال معامل االرتباط 

  80=  1ر :الختبار، وكانت النتيجة كما يلي، لنصف ا)بيرسون : (ل
سيبرمان " المحسوبة تساوي فقط نصف االختبار، فقد تم استخدام معادلة  )ر(وبما أن 

  :لحساب معامل االرتباط لالختبار كله، وكانت النتيجة كما يلي" براون
  1ر×  2           

  ---------  =2ر
 1ر+  1         

، كما تدل )0.01(و ) 0.05(عند المستوى  إحصائيا ، وهي دالة0.88=  2ر: ومنه
 .األساسيةيتمتع بثبات عال يسمح بتطبيقه على عينة الدراسة  االستبيانالنتيجة على أن 

   :االستطالعيةصعوبات تطبيق الدراسة  -5- 1
  :وقد صادفت الطالبة أثناء إجراء الدراسة االستطالعية عوائق نذكر منها

  .، لعدم توفر الوقت الكافي لإلجابة عليهااالستبيان جابة على رفض بعض األساتذة اإل* 
حيث أن بعض الجامعات التي توجهنا إليها كانت في إضراب : مشكلة اإلضراب * 

عليهم، عدا القليل منهم ممن  االستبيانمفتوح، مما تعذر علينا اللقاء مع األساتذة، وتوزيع 
  .تم لقاءهم خارج الكلية

غير مضبوطة، مما أدى إلى من االستبيان مواعيد استرجاع النسخ إعطاء األساتذة *  
  .عدم استرجاعها منهم، وبالتالي ضياعها
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  :الدراسة األساسية - 2
ختيار المنهج في الدراسات االجتماعية واإلنسانية و ايعود  :البحثمنهج  -1- 2

االستقراء، الذي يتضمن  طبيعة الظاهرة أو الظواهر المراد دراستها ، وهذا المنهج قوامه
المالحظة العلمية، وفرض الفروض، والتحقق من صحة هذه الفروض، وإجراء 
التجارب، واستخدام أساليب القياس الدقيقة والتحليل اإلحصائي، وجمع البيانات بغرض 

كما يستخدم منهج البحث العلمي إما للكشف عن  .)34:04(. التحقق من صحة الفروض
ن بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها لآلخرين، حيث نكون بها الحقيقة عندما نكو

عارفين، وطرق البحث عن الحقيقة تختلف باختالف طبيعة المواضيع، ولهذا توجد عدة 
   .)43:43/89".(أنواع من المناهج العلمية

وطبيعة الظاهرة في ا البحث وبالرجوع إلى الفرضيات التي تم صياغتها في هذ
شار فإن المنهج المناسب الختبار الفرضيات، وبحث مستوى االنتشار هو تمستوى االن

وبناء على هذه المعطيات، فقد آثرت الطالبة المنهج الوصفي التحليلي . المنهج الوصفي
واقع انتشار استخدام البريد االلكتروني في أهم اتصال، يتم بين : منهجا متبعا في دراسة

، وذلك لما لهذا المنهج من "االتصال البيداغوجي" األستاذ والطالب في الجامعة، وهو
خصائص، تمكنه من وصف الظاهرة وتحليل واقع انتشار استخدامه في الجامعة، لكون 
الجامعة  أهم مؤسسات التعليم التي يستخدم فيها البريد االلكتروني في االتصال والتواصل 

صيغت لدراسة هذه الظاهرة، وتحليلها على ضوء الفرضيات التي . بين الطلبة واألساتذة
حتى يتم التأكد من صحة الفرضيات محل البحث، فالمشكلة المطروحة في البحث، 

" هويتني" والفرضيات المقترحة لحلها، تحمل تضمينات وصفية للبحث، حيث يعرف
المنهج الذي يعنى بدراسة الحقائق الراهنة، المتعلقة بطبيعة " :المنهج الوصفي بأنه

ف ما، أو مجموعة من الناس، أو مجموعة من األحداث، أو مجموعة من ظاهرة، أو موق
  .)151:29(." األوضاع

وعندما نتحدث عن الوصف هنا، فال نقصد المفهوم البسيط للوصف، وإنما نعني 
به الوصف العلمي، الذي يتجه مباشرة إلى الموضوع وليس إلى أثره، كما هو وصف 

  .ية، والتي يتطلبها الفعل العلمييكفل قدرا كبيرا من الموضوعية العلم
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بعدد من المحددات البشرية والمكانية ا البحث حدد :حدود الدراسة األساسية -2- 2
  :والزمنية والموضوعية، ويمكننا عرضها فيما يلي

  ،الجامعي من الجنسين على أعضاء هيئة التدريسالبحث  اقتصر: الحدود البشرية -أ
ت مختلفة بجامعة الحاج اومن كلي ،) دكتوراه-ستيرماج(  متدرجةذوي مؤهالت علمية 

   - باتنة –لخضر 
والتي تم اختيارها بالطريقة  ،على عدد من الكلياتالبحث  ركز :الحدود المكانية -ب

وهذه الكليات هي  ،وذلك لكثرة عدد الكليات في الجامعة ،العشوائية عن طريق القرعة
  :يمكننا حصرها فيما يليو، عليها الدراسة االستطالعية أجريناالتي 
كلية  ،كلية الهندسة ،كلية الكيمياء والعلوم الفيزيائية اإلنسانية،والعلوم  اآلدابكلية 

  .اآللي اإلعالمكلية  ،كلية العلوم التجارية ،كلية االقتصاد ،الرياضيات

وجمع البيانات وتفسيرها واالنتهاء  ،لقد تمت عملية تصميم األداة :الحدود الزمنية -ج
في ضوء  ،) 13/02/2011( :غاية إلى) 10/12/2010( :منها خالل الفترة ما بين
  .الدراسة االستطالعية تعليماته التي وضعت ضمن

للبريد   على تناول موضوع استخدامات األساتذةالبحث  اقتصر: الحدود الموضوعية - د
: التااللكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب في الجامعة في كل من مجا

وقد كانت الدراسة . ومجال تبادل المعارف العامة ،وانجاز البحوث الجامعية، التدريس
على عينة تم  -بباتنة -الميدانية بنفس الكليات المذكورة أعاله بجامعة الحاج لخضر

  .اختيارها بالطريقة العشوائية عن طريق القرعة
في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، تم تحضير أداة  :الدراسة األساسية أداة -2- 2

الدراسة بإعادة تعديلها وطبعها وسحبها بحجم العينة المختارة، مرفقة بتعليماتها بعد 
  :وفي ما يلي وصف موجز لصورتها النهائية  ) 01( :أنظر الملحق رقم تصحيحها،

االتصال البيداغوجي : (نهولم يتغير والذي كان عنوا ،بقي كما هو البحثعنوان أداة  إن
وهذه األداة عبارة عن  ،)في الجامعة األساتذة والطالبالبريد االلكتروني بين  باستخدام

تقيس استخدامات األساتذة للبريد االلكتروني في التواصل مع  ،مجموعة بنود وعبارات
  :ليهي كما ي ويتكون من ثالثة محاور ،ضمن العملية البيداغوجية في الجامعة الطالب
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   من :ويتضمن العبارات ،ساستخدام البريد االلكتروني في مجال التدري :المحور األول
  .)12(غاية إلى )1(

ويتضمن  ،استخدام البريد االلكتروني في مجال انجاز البحوث الجامعية :المحور الثاني
  ) .25(غاية إلى )13 (من: العبارات

ويتضمن  ،مجال تبادل المعارف العامة استخدام البريد االلكتروني في :المحور الثالث
  ). 32( غاية إلى )26 (من: العبارات

وأجريت  ،للتعديل بعد أن خضعت للدراسة االستطالعية إخضاعهاحيث أن هذه األبعاد تم 
والتحقق من صدقها وثباتها  ،صياغتها في ضوء نتائجها إعادةوتم  ،عليها عدة تغييرات

 ،عبارة) 40( نيأربعالستطالعية كانت تحتوي على ا فاألداة في الدراسة ،وصالحيتها
والتي اعتمدت عليها الطالبة في الدراسة  ،وبعد أن عدلت األداة في صورته النهائية
) 28(ن يمنها ثمانية وعشر، عبارة) 32(ن ياألساسية أصبحت تحتوي على اثنان وثالث

وق بين العبارات الفر هذهويعود السبب في  ،منها سالبة) 4(وأربعة  ،عبارة موجبة
المحكمين الذين عرضت عليهم  األساتذةرأي واقتراحات  إلىالموجبة والعبارات السالبة 

االعتماد على  إلى إضافة ،التعديالت الالزمة على هذه األداة بإجراء اقامووالذين  ،األداة
ماد واالعت ،بعد ذلك قابلة للتطبيق واستخدامها أصبحتوالتي  ،توجيهات األستاذ المشرف
  .ويمكن عرض محاور المقياس وعباراته في الجدول التالي ،عليها في الدراسة األساسية

  .وعباراته االستبيانيوضح محاور )  14( :جدول رقم
 الرقم االستبيانمحاور  عدد الفقرات المجموع النسبة

 الموجبة السالبة
 يااللكتروناستخدام البريد  11 1 13 40.62

 في التدريس
1 

استخدام البريد االلكتروني  9 3 12 37.50
 في انجاز البحوث الجامعية

2 

استخدام البريد االلكتروني  7 0 7 21.87
 في تبادل المعارف العامة

3 

 المجموع 28 4 32 99.99
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بعد إحصاء مجتمع الدراسة عن طريق  :عينة الدراسة األساسية وخصائصها -3- 2
قد تم اختيار كليات مختلفة ، تحتوي على العدد معلومات مستمدة من رئاسة الجامعة، ف

الكافي والمعتبر من األساتذة، سواء كان من جنس الذكر أو من جنس األنثى، وهم ذوي 
حيث من بينهم أساتذة مدرسين بالكلية ، )ماجستير، دكتوراه (مؤهالت علمية مختلفة 

نسخة من ) 460(ومنهم أساتذة إداريين وبنفس الكلية، وقد قامت الطالبة بتوزيع 
نسخة، وذلك لعدد من ) 388(، أما عدد النسخ التي استرجعت فقد قدر عددها ب االستبيان

وقد كان اختيار العينة بالطريقة . األسباب قد ذكرنا بعض منها في الدراسة االستطالعية
تم الشرح في الدراسة االستطالعية لماذا اعتمدت الطالبة ( العشوائية عن طريق القرعة

، وقد استغرقت المدة الزمنية )تحديد العينة بالطريقة العشوائية المعتمدة على القرعة  على
دقائق بدل عشرة ) 05(االستبيان بحوالي خمسة  تالتي يجيب فيها كل أستاذ على عبارا

عبارة في الدراسة ) 40(ن يدقائق، وذلك لتقلص عبارات االستبيان من أربع) 10(
عبارة في الدراسة األساسية، إضافة إلى تعود ) 32(ن يثاالستطالعية إلى اثنان وثال

األساتذة على عبارات االستبيان وفهمها بسهولة، إضافة إلى فهمهم الجيد لتعليمات 
المكتوبة في االستبيان، وبالتالي فقد كانت لديهم سرعة اإلجابة على عبارات االستبيان ، 

الجنس، : (األساسية حسب متغيرات والجدول التالي يمثل عينة  األساتذة في الدراسة
  ). والمؤهل العلمي، والكلية

   .)والكلية  الجنس، والمؤهل العلمي:(يوضح عينة الدراسة األساسية حسب متغيرات )15(جدول رقم
  النسبة  العينة  المؤهل العلمي  الجنس        الكلية

  دكتوراه  ماجستير  إناث  ذكور
  16.50  64  30  34  30  34  اإلنسانيةاآلداب والعلوم 

  14.94  58  32  26  18  40  الكيمياء والعلوم الفيزيائية
  12.37  48  20  28  16  32  الهندسة

  15.46  60  28  32  32  28  رياضيات 
  14.43  56  26  30  32  24  اقتصاد

  12.89  50  26  24  22  28  علوم تجارية
  13.40  52  18  34  16  36  آلي إعالم

  99.99  388  180  208  166  222  المجموع
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  :البحثتطبيق االستبيان على عينة  -4- 2
في الفترة األساسية تم تطبيق االستبيان في ضوء تعليماته التي وضعت ضمن الدراسة 

، ويرجع السبب في ذلك هو أن )13/02/2011( :إلى غاية) 10/12/2010( :مابين
ن م يدالعد إلى إضافة ،) 15/12/2010( :توية التي كانت فيالعطلة الش اأخذوالطالب 

في الدراسة  إليها أشارتوالتي  الصعوبات التي واجهتها الطالبة أثناء التطبيق،
، وقد تم التطبيق بصفة فردية، أي توزيع كل نسخة على األستاذ وهو إما في االستطالعية

، أو في الكلية قاعة المحاضرة، أو أثناء تواجده في اإلدارة، أو حتى مالقاته في مدرجات
وتم تطبيق االستبيان بالكيفية التي تم بها تطبيقه في الدراسة  الخ،...ساحة الكلية

االستطالعية، ووفقا للتعليمات التي وضعت له، باستثناء تغير المدة التي يجيب فيها كل 
دقائق بسبب ) 05(دقائق إلى ) 10(، والتي تقلصت من االستبيانأستاذ على عبارات 

عبارة في ) 32( إلىدراسة االستطالعية في العبارة ) 40(تقليص فقرات االستبيان من 
  .هذه الدراسة 

  :طريقة تصحيح األداة والحصول على الدرجات الخام -5- 2
في الدراسة األساسية نفس الطريقة التي اعتمدتها االستبيان  لقد اتبعت الطالبة في تصحيح

  :في الدراسة االستطالعية وهي كما يلي
)  إطالقاغير موافق  -غير موافق -حايدم -موافق جد -موافق: ( تعطى البدائل -

  ). 1 - 2 - 3 -4 – 5(  :يب التاليرتفي العبارات الموجبة الدرجات على الت
في )  إطالقاغير موافق  -غير موافق-محايد -موافق جد -موافق: ( تعطى البدائل -

  ).  5- 4 - 3 - 2 - 1( :العبارات السالبة الدرجات على الترتيب التالي
الدرجات الخام، كما  إلىتم التوصل  فقد  ،الطريقة المذكورة أعاله بإتباعحيح وبعد التص

  )03( :رقم المصفوفة هي مدونة في 
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة - 3
متعددة  إحصائيةستخدم الباحثون عادة في الدراسات التربوية والنفسية مفاهيم وأساليب ي

صحة الفرضيات التي وضعت لتقيس ما وضعت من  ومتنوعة، تساعدهم في التحقيق من
ولقد اتبعت  ،وحتى يسهل تفسيرها ،جله، وكذلك في تلخيص البيانات ووصفها وتحليلهاأ

  :التالية اإلحصائيةالطالبة للتحقق من صحة الفرضيات األساليب 
  :المتوسط الحسابي -1- 3

في االتصال البيداغوجي  وذلك لحساب نسبة انتشار استخدام األساتذة للبريد االلكتروني
   .مع الطالب

معرفة نسبة انتشار البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين كل من األستاذ *   
  : والطالب في المجاالت التالية

معرفة نسبة انتشار استخدام البريد االلكتروني في مجال التدريس بين األستاذ  * 
     .والطالب في الجامعة

انتشار استخدام البريد االلكتروني في انجاز البحوث الجامعية بين األستاذ  معرفة نسبة* 
  والطالب في الجامعة

معرفة نسبة انتشار استخدام البريد االلكتروني في مجال تبادل المعارف العامة بين  *  
   األستاذ والطالب في الجامعة

  )42: 22: (وقد اعتمدنا في ذلك على المعادلة التالية
    مج س            
 -------   = س  
              ن              

  ) :ت ( اختبار - 2- 3
للكشف عن الفروق بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال  -

  )ماجستير، دكتوراه( :المؤهل العلمي  –البيداغوجي من حيث  متغير 
دام البريد االلكتروني في االتصال للكشف عن الفروق بين أفراد العينة في استخ -

) ت(، وذلك باستخدام معادلة )إناثذكور، ( :الجنس –البيداغوجي من حيث  متغير 
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وقد اعتمدنا في ذلك على . 2ال يساوي ن 1تكون العينتين غير متساويتين، أي ن عندما
  )181: 35( :المعادلة التالية

  2م   -   1م                   
  ---------------------------------------------------= ت
  1          1   )   2 )2ع(2ن +  2 )1ع(1ن (        

       ------------------    ---  + ---        
     2ن       1ن  -  1              2ن    +  1ن          
  Way ANOVA –One ) (:  تحليل التباين األحادي -  -33

بين أفراد العينة في  إحصائيةلفرضية المتعلقة بوجود فروق ذات داللة ذلك الختبار ا
  .استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي تعزى لمتغير الكلية

  )60:22( :ولحساب ذلك اعتمدنا على المعادلة التالية
  التباين الكبير          

  ف  = -----------------
 التباين الصغير          
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  الفصل الخامس
  نتائج اختبار الفرضيات عرض

 
  .العامةنتائج اختبار الفرضية  عرض - 1
  .األولى ةنتائج اختبار الفرضية الجزئي عرض - 2
  .الثانية ةنتائج اختبار الفرضية الجزئي عرض - 3
  .الثالثة ةنتائج اختبار الفرضية الجزئي عرض - 4
 .الرابعة ةرضية الجزئينتائج اختبار الف عرض - 5
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 الفرضياتعلى ضوء عرض النتائج 
نتوقع انتشار واسع  :والتي نصها كما يلي: نتائج اختبار الفرضية العامة عرض -1

.الستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة  
اتبعنا ، )09: (بيانات الخام في الملحق رقموبالرجوع إلى الوالختبار صحة الفرضية، 

:الخطوات التالية  
:حساب المتوسط الحسابي بالطريقة التالية    * 
أكبر قيمة يضرب في  عبارة) 32(لالستبيان، والتي تساوي  عدد العبارات  الكلية -

) .5(والتي تساوي يأخذها البديل   
 ×5  =160  32 

عبارة يضرب في أصغر قيمة ) 32(والتي تساوي عدد العبارات  الكلية لالستبيان،  -
) .1(يأخذها البديل والتي تساوي   

× 1  = 32  32 
) 2: (تجمعان، ومجموعهما يقسم على) 32(و ) 160: ( والقيمتين -   

32+160        
 96 =------------ 

        2  
عيث  ،)و واسع ضيق أ(هي المعيار الذي يحدد نسبة االنتشار ) 96(وبالتالي تعتبر القيمة 

، فهذا يعني لنا أن )96(أقل من  االستبيانكانت درجة األستاذ على عبارات  إذا
كانت درجة  وإذا ،استخدامات األستاذ للبريد االلكتروني في التواصل مع الطالب ضيق

 األستاذالبريد االلكتروني بين  باستخدامالبيداغوجي  االتصال استبياناألستاذ على 
فهذا يعني لنا أن لألستاذ استخدام ، )96(امعة أكبر أو تساوي القيمة والطالب في الج

  واسع لتقنية البريد االلكتروني في التواصل مع الطالب
االتصال البيداغوجي  استبيانعلى ) 388(وبعد إحصاء درجات األساتذة والذي عدده  

صلنا إلى النسب البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة، فقد تو باستخدام
  )14( :المدونة في الجدول رقم
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للبريد االلكتروني في االتصال  األساتذةيوضح نسب انتشار استخدامات  )16(: جدول رقم
 البيداغوجي بين الواسع والضيق

  االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة استبيان

  النسبة  ذةعدد األسات  نوع االنتشار

  91.49  355  انتشار واسع 

  8.50  33  انتشار ضيق

  99.99  388  المجموع

  

الذين يستخدمون البريد  األساتذةأن عدد ) 14(ويتضح لنا من خالل هذا الجدول رقم 

 ،)388(من بين ) 355(الذي يساوي  في االتصال البيداغوجي مع الطالب يااللكترون

يضيق استخدامهم للبريد االلكتروني في التواصل مع وهو أكبر من عدد األساتذة الذين 

، وهنا نقبل )388( من بين ) 33(حيث يقدر عددهم ب  ،الطالب في النطاق البيداغوجي

في االتصال البيداغوجي  يااللكترونالفرضية العامة األولى التي تنص على انتشار البريد 

  .بين األستاذ والطالب في الجامعة بشكل واسع

نتوقع انتشار واسع  :والتي نصها كالتالي: األولى الجزئيةاختبار الفرضية نتائج  -2

باتنة الستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة 

  .التدريس، انجاز البحوث الجامعية، تبادل المعارف العامة: في مجاالت

  :قمنا بإتباع الخطوات التاليةوالختبار الفرضية والتأكد من صحتها فقد 

التدريس، : ( قمنا بإحصاء الدرجات التي تحصل عليها األساتذة في كل من مجاالت* 

االتصال البيداغوجي  استبيانعلى ) انجاز البحوث الجامعية، تبادل المعارف العامة

  .كل على حداالبريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة  باستخدام
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وقد كانت  ،بحساب المتوسط الحسابي لكل مجال من المجاالت المذكورة أعاله قمنا* 

 :على النحو التالي إليهاالنتيجة المتوصل 

بالنسبة لمجال التدريس، فأول شيء البد من تحديده هو معرفة عدد عبارات هذا  - 1

 شار الضيق،حتى يتم تحديد المعيار الذي يعتبر فاصال بين االنتشار الواسع واالنت المجال،

   .عبارة بين الموجبة والسالبة) 13(والتي تساوي 

عبارة يضرب في أكبر ) 13(ومنه عدد العبارات  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي  -
  ) .5(قيمة يأخذها البديل والتي تساوي 

13 ×5 =65   
ر عبارة يضرب في أصغ) 13(و عدد العبارات  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي  -

) .1(قيمة يأخذها البديل والتي تساوي   
 13× 1  = 13   
)2: (تجمعان ، ومجموعهما يقسم على) 13(و ) 65: ( والقيمتين -   

واالنتشار  عار الواسشالمعيار الذي يحدد نسبة االنت هي) 39(تعتبر القيمة  بالتالي و
ي مجال التدريس، األساتذة للبريد االلكتروني في التواصل مع الطالب ف الستخدامالضيق 
فهنا نعتبر ) 39(بر أو تساوي ككانت درجة األستاذ في مجال التدريس أ إذابحيث 

للبريد االلكتروني واسع االنتشار في التواصل مع الطالب في مجال  األستاذاستخدامات 
فهنا يمكننا القول أن ) 39(على نفس المجال أقل من  األستاذ درجةكانت  وإذاالتدريس، 
   .للبريد االلكتروني في مجال التدريس ضيق االنتشار ةذات األست استخداما

 .التدريسيوضح درجات األساتذة في مجال ) 10: (والملحق رقم
  .االلكتروني في مجال التدريس ريدوفيما يلي جدول الستخدامات األساتذة للب
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تذة للبريد االلكتروني يوضح االنتشار الواسع واالنتشار الضيق الستخدامات األسا) 17( :جدول رقم

  :في مجال التدريس

  استخدام البريد االلكتروني في التدريس مجال                            

  النسبة  عدد األساتذة  نوع االنتشار

  80.41  312  انتشار واسع

  19.58  76  انتشار ضيق

  99.99  388  المجموع

  

بين الموجبة ) 12(ارات يساوي عدد العب: بالنسبة لمجال انجاز البحوث الجامعية -2
.والسالبة  

عبارة يضرب في أكبر ) 12(ومنه عدد العبارات  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي  -
) .5(قيمة يأخذها البديل والتي تساوي   

12 ×5 =60   
عبارة يضرب في أصغر ) 13(و عدد العبارات  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي  -

) .1(والتي تساوي  قيمة يأخذها البديل  
× 1  = 12  12 

).2: (تجمعان، ومجموعهما يقسم على) 12(و ) 60: ( متينوالقي -  

هي المعيار الذي يحدد نسبة االنتشار الواسع، أو االنتشار ) 36(وبالتالي تعتبر القيمة  

الضيق الستخدام األساتذة للبريد االلكتروني في مجال انجاز البحوث الجامعية مع الطالب 

في الجامعة، بحيث إذا كانت درجة األستاذ في مجال انجاز البحوث الجامعية  أكبر أو 

فهنا نعتبر استخدامات األستاذ للبريد االلكتروني واسع االنتشار في ) 36(تساوي 

التواصل مع الطالب في مجال انجاز البحوث الجامعية، وإذا كانت درجة األستاذ على 
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للبريد االلكتروني  األساتذةيمكننا القول أن استخداما ت  فهنا) 36(نفس المجال أقل من 

يوضح درجات ) 11: (والملحق رقم. في مجال انجاز البحوث الجامعية ضيق االنتشار

  ..مجال انجاز البحوث الجامعيةاألساتذة في 

وفيما يلي جدول الستخدامات األساتذة للبريد االلكتروني في مجال انجاز البحوث 

  .الجامعية
يوضح االنتشار الواسع واالنتشار الضيق الستخدامات األساتذة للبريد االلكتروني ) 18( :ل رقمجدو

  :انجاز البحوث الجامعية  في مجال

  مجال استخدام البريد االلكتروني في انجاز البحوث الجامعية                      

  النسبة  عدد األساتذة  نوع االنتشار

  79.63  309  انتشار واسع

  20.36  79  نتشار ضيقا

  99.99  388  المجموع

  

والمجال األخير الذي يمكننا معرفة نسبة انتشار استخدامات األساتذة فيه للبريد  -3
هذا  تعبارا، فعدد االلكتروني في التواصل مع الطالب هو مجال تبادل المعارف العامة

  .عبارات، وكلها موجبة) 07(المجال هو سبعة 
عبارة يضرب في أكبر ) 07(ت  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي ومنه عدد العبارا -

) .5(قيمة يأخذها البديل والتي تساوي   
7 ×5 =35   
عبارة يضرب في أصغر ) 07(و عدد العبارات  الكلية لهذا المجال، والتي تساوي  -

) .1(قيمة يأخذها البديل والتي تساوي   
× 1  = 7  7 
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)2: (جمعان ، ومجموعهما يقسم علىت) 13(و ) 65: ( والقيمتين -  

هي المعيار الذي يحدد نسبة انتشار الواسع، أو الضيق ) 21(وبالتالي تعتبر القيمة 

  الستخدام األساتذة للبريد االلكتروني في التواصل مع الطالب في مجال تبادل المعارف 

، ) 21(القيمة  أكبر أو تساوي) المعارف العامة(كانت درجة األستاذ في هذا المجال  فإذا

كانت  وإذافهنا يعتبر استخدامه واسع االنتشار في التواصل مع الطالب في هذا المجال،  

 األستاذ استخدامات أنفهنا يمكننا اعتبار ) 21(درجته على نفس المجال أقل من القيمة 

التواصل مع الطالب في الجامعة ضيق  إطارللبريد االلكتروني في هذا المجال في 

  .يوضح درجات األساتذة في مجال انجاز البحوث الجامعية) 12( :والملحق رقم .راالنتشا

   . وفيما يلي جدول الستخدامات األساتذة للبريد االلكتروني في مجال انجاز البحوث
يوضح االنتشار الواسع واالنتشار الضيق الستخدامات األساتذة للبريد االلكتروني ) 19( :جدول رقم

  :عارف العامةفي مجال تبادل الم

  مجال استخدام البريد االلكتروني في تبادل المعارف العامة                 

  النسبة  عدد األساتذة  نوع االنتشار

  82.21  319  انتشار واسع

  17.78  69  انتشار ضيق

  99.99  388  المجموع

  

د أن عد ،)17(و ) 16(و  )15: (ويتضح لنا من خالل الجداول الثالثة، الجدول رقم

وفي  ،األساتذة الذين يستخدمون البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب

ومجال تبادل المعارف  ،جال انجاز البحوث الجامعيةممجال التدريس، و(مجاالت الثالثة 

، أكبر بكثير من عدد األساتذة الذين يضيق استخدامهم للبريد االلكتروني في هذه )العامة 



 106

ثة، مما يعني أن معظم األساتذة يستخدمون البريد االلكتروني في التواصل المجاالت الثال

مع الطالب الجامعي في كل المجاالت الثالثة، ويعتمدون عليه كأداة وتقنية  في التواصل 

وهنا نقبل الفرضية الجزئية األولى التي تنص على االنتشار الواسع  .البيداغوجي

التدريس، وانجاز البحوث ( تروني في كل مجاالتالستخدامات األساتذة للبريد االلك

  .في نطاق االتصال البيداغوجي مع الطالب الجامعي )الجامعية، وتبادل المعارف العامة 

نتوقع وجود فروق ذات  :والتي نصها كالتالي: الثانية الجزئيةنتائج اختبار الفرضية  -3

لكتروني في االتصال البيداغوجي داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد اال

  .بين األستاذ والطالب في جامعة باتنة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور

للداللة بين الفروق، ) ت(والختبار والتأكد من صحة هذه الفرضية قمنا باستخدام اختبار 

ا وقد كانت النتائج المتوصل إليها كم ).14(والملحق رقم ) 13(أنظر الملحق رقم  ).18(

  :هو مبين في الجدول رقم
في استخدام البريد االلكتروني في االتصال ) إناث -ذكور(يوضح الفرق في الجنس ) 20: (جدول رقم

  .البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة
  386=درجة الحرية  

  مستوى الداللة  )ت ( قيمة    إناث  ذكور

    166=    2ن  222=    1ن

  
4.26  
  

  دالة عند مستوى

  1م  ) 0.05(و )0.01( 

  

115.62  
  

  111.53  2م

  1ع

  

18.79  
  

  14.21  2ع
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 -ذكور( المدون أعاله أن هناك فروق في الجنس) 18: (يتضح لنا من خالل الجدول رقم

في استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في ) إناث

  ،)4.26(والتي تساوي لمحسوبة للفروق بين الجنس،ا) ت(الجامعة، وذلك من خالل قيمة 

  عند درجة حرية تساوي ) 2.57(التي تساوي  الجدولية) ت(وتعتبر أكبر من قيمة 

ودرجة ) 386(عند درجة حرية ) 1.96(، وتساوي )0.01(ودرجة معنوية ) 386(

نه توجد المحسوبة دالة إحصائيا، وهذا يبين بأ) ت(، وهذا يعني أن قيمة )0.05(معنوية 

فروق في استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في 

، وهي لصالح جنس الذكور كما هو مبين في )إناث -ذكور(الجامعة باختالف الجنس 

وهنا نقبل الفرضية التي تؤكد على وجود فروق  في . المدون أعاله) 18: (الجدول رقم

تروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة استخدام البريد االلك

  .تعزى لمتغير الجنس

نتوقع وجود فروق  :والتي نصها كالتالي: الثالثة  الجزئية نتائج اختبار الفرضية -4

ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح  باتنة لطالب في جامعةالبيداغوجي بين األستاذ وا

أنظر الملحق  .)ت(والختبار صحة هذه الفرضية استخدمنا اختبار  .مؤهل الدكتوراه

  وقد كانت النتائج المتحصل عليها كما هي مدونة في  ).16(والملحق رقم  ،)15:(رقم
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   ).19: (الجدول رقم
في استخدام البريد ) دكتوراه  -ماجستير(هل العلمي يوضح الفرق في المؤ) 21: (جدول رقم

  :االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة

  386=درجة الحرية  

  مستوى الداللة  )ت ( قيمة    دكتوراه  ماجستير

    180=    2ن  208=   1ن

  
5.12  

  

  دالة عند مستوى

  1م  ) 0.05(و )0.01( 

  

118.52  
  

  110.07  2م

  21.63  1ع
  

  10.70  2ع

  

ن هناك فروق في المؤهل العلمي أالمدون أعاله ) 19: (يتضح لنا من خالل الجدول رقم

لدى األساتذة في استخدام البريد االلكتروني في عملية االتصال ) دكتوراه -ماجستير(

ي المحسوبة للفروق في المؤهل العلمي، والت) ت(البيداغوجي، وذلك من خالل قيمة 

عند درجة ) 2.57(التي تساوي  ةالجدولي) ت(، التي هي أكبر من قيمة )5.12(تساوي 

) 386(عند درجة حرية ) 1.96(، وتساوي )0.01(ودرجة معنوية ) 386(حرية تساوي 

المحسوبة دالة إحصائيا، وهذا يبين بأنه ) ت(، وهذا يعني أن قيمة )0.05(ودرجة معنوية 

د االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب توجد فروق في استخدام البري

، وهي لصالح مؤهل الماجستير )دكتوراه -ماجستير(في الجامعة باختالف المؤهل العلمي 

جزئيا فاالستخدام وهنا نقبل الفرضية . المدون أعاله) 19: (كما هو مبين في الجدول رقم

موجود لكن  ن األستاذ والطالب في الجامعةالبريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بي

  .لصالح  مؤهل الماجستير
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نتوقع وجود فروق  :والتي نصها كالتالي: الرابعة  الجزئيةنتائج اختبار الفرضية -5

ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال 

: أنظر الملحق رقم :باتنة في جامعة ةالكلي البيداغوجي بين األستاذ والطالب تعزى لمتغير

)17(  

  .ل التالي يوضح اسم الكليات في الجامعة وعينة كل كلية ومربعهاجدووال
االتصال البيداغوجي  استبيانتها ودرجة كل كلية على يوضع عدد الكليات وعين) 22: (جدول رقم

  :ومربعهاوالطالب في الجامعة  ذبين األستا

  مربع الدرجة  ة الكليةالدرج  العينة  الكلية

  881608  7420  64  اآلداب والعلوم اإلنسانية
 مالكيمياء والعلو

  الفيزيائية
58  6847  833285  

  622416  5406  48  الهندسة
  819802  6916  60  الرياضيات
  753758  6432  56  االقتصاد

  666094  5716  50  العلوم التجارية
  646536  5742  52  اإلعالم اآللي

  5223499  44479  388  المجموع

  

ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير اختالف الكلية في الجامعة، فقد 

لداللة  ( Way ANOVA –One )استخدمت الطالبة اختبار تحليل التباين األحادي 

  الستخدام البريد االلكتروني في االتصال  الفروق، لمعرفة االختالفات اإلحصائية

  ).21: (ت النتائج المتوصل إليها كما هو مبين في الجدول رقم وقد كان .ختالف الكليةبا 
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  .يوضح نتائج اختبار لداللة الفروق بين أفراد العينة حسب الكلية في الجامعة) 23: (جدول رقم

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

متوسط 

  المربعات

درجة 

  الحرية

) ف(

  المحسوبة

) ف(

  الجدولية

  الداللة

  6  322.26  1933.6  بين المجموعات
=  

382  

  

  
1.001  

0.05 
=2.10  

وعند
0.01  

=2.81  

  

غير 

  دالة

  321.90  122644.2  داخل المجموعات

  644.16  124577.8  المجموع

  

تعزى بين أفراد العينة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) ف(تظهر نتائج اختبار 
بة ، والتي تساوي المحسو) ف(لمتغير الكلية في الجامعة، وذلك من خالل قيمة 

) ف(المدون أعاله وهي أقل من قيمة )  21: (، كما هي مبينة في الجدول رقم)1.001(
) 382(، ودرجة حرية تساوي)0.05( ىعند مستو) 2.10(، التي تساوي ةالجد ولي

، ودرجة حرية تساوي )0.01(عند مستوى ) 2.81(، وتساوي )6(ودرجة معنوية تساوي 
وعليه فانه نرفض الفرضية التي تتوقع وجود فروق ). 6(اوي ودرجة معنوية تس) 382(

ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال 
البيداغوجي بين األستاذ والطالب تعزى لمتغير الكلية في الجامعة، حيث تبين عدم وجود 

كليات في الجامعة تستخدم البريد فروق بين أفراد العينة في االستخدام، أي أن كل ال
دون استخدامه في كلية ( االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب، أي 

 ، وهنا نرفض الفرضية التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين)دون أخرى
ستاذ والطالب أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األ

 .تعزى لمتغير الكلية في الجامعة
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  :ائج على ضوء الفرضياتالنت تفسيرتحليل و - 1
  :على ضوء الفرضيات كما يليالبحث ويمكن تلخيص نتائج  
  :تفسير نتائج اختبار الفرضية العامةتحليل و-1-1
نتوقع انتشار واسع الستخدام البريد (:ونصها بينت نتائج اختبار الفرضية العامة    

على وجود انتشار  )معةااللكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجا
في  للبريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب األساتذةواسع الستخدام 

كمعيار لمعرفة نسبة االنتشار الواسع، أو االنتشار ) 96(، حيث حددت القيمة الجامعة
مع الضيق الستخدام األساتذة الجامعيين لتقنية البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي 

االتصال البيداغوجي عبر البريد ( استبيانكانت درجة األستاذ على  إذا، يعني الطالب
فهنا يمكننا اعتبار أن  )96(أقل من القيمة ) االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة

البيداغوجي مع الطالب ضيق  االتصالاستخدامات األستاذ للبريد االلكتروني في 
فهنا يمكننا ) 96(أو تساوي القيمة  انت درجته على نفس المقياس أكبرك إذااالنتشار، أما 

اعتبار أن لألساتذة الجامعيين استخدامات واسعة للبريد االلكتروني في االتصال 
  .البيداغوجي مع الطالب

على  اأجابووبناء على تحديد هذا المعيار، وبعد حصر كل الدرجات لألساتذة الذين 
، في الجامعة األساتذة والطالباغوجي عبر البريد االلكتروني بين االتصال البيد استبيان

أن عدد األساتذة الذين يستخدمون البريد االلكتروني في العملية االتصالية  إلىفقد توصلنا 
أجاب على نفس  اأستاذ) 388( بينمن  أستاذا) 355(مع الطالب في الجامعة يقدر بنسبة 

يستخدمون البريد االلكتروني في  همأستاذ ) %91.49(، مما يعني أن نسبة االستبيان
وهو ما يعني لنا أن هناك انتشار واسع  ،مع الطالب في الجامعةاالتصال البيداغوجي 

 مستوى على في االتصال مع الطالب للبريد االلكتروني األساتذة الجامعيينالستخدام 
  . الساحة البيداغوجية

على وعي لما تنتجه التكنولوجي  امعييناألساتذة الجعلى أن هذه النتيجة دل ت و
ضمن تواصلهم  إدراجهاالحديثة من تقنيات وأدوات تعليمية يمكن  تواالتصاالالمعلومات 
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، كما أن ذلك يدل على أن مع الطالب دون عناء أو بذل المجهود والوقت أو ضياع للمال
تقنيات التكنولوجية ال إدخال وحاالتالتي أجريت على قطاع التربية والتعليم،  تالتعديال

في المجال ) ، ووسائل سمعية بصريةبصرية ووسائلوسائل سمعية ، (الحديثة من 
كل ذلك قد ) الطالب  -األستاذ(التعليمي لمل له من فوائد كثيرة تعود بالنفع على الطرفين 

البيداغوجي االتصال  ألقى صدى ايجابي في مجال التربية والتعليم، عامة، وبخاصة مجال
األساتذة والطالب المستمر بين  والتواصلالتفاعل  إلىوالطالب، فهو يؤدي  األستاذبين 

والطالب على  ذلألستا، مما يحسن من نوعية التعليم، وزيادة الكفاءة التعليمية في الجامعة
البريد  لتقنيةتفق مع نسبة االستخدام تاالنتشار  نسبة فكل هذا يعني لنا أن . حد سواء
فكلما ارتفعت نسبة االستخدام . األساتذة والطالبالبيداغوجي بين  التصالافي  يااللكترون

من طرف األساتذة والطالب كلما ارتفعت نسبة انتشاره بين أواسط هؤالء األطراف في 
التقنية  لهذهدورا كبيرا في االنتشار  االتصال البيداغوجي، وبالتالي فان االستخدام يلعب

، يالب في الجامعة، وهو ما يحقق مواكبة الركب الحضارفي االتصال بين األساتذة والط
وما يطرأ على العملية التعليمية في مجالها التواصلي من جديد تقني، يمكن له أن يوطد 

  .خصوصا بين األساتذة والطالب ةالتعلميالعالقة بين أطراف العملية التعليمية 
في أماكن بعيدة عن  نونيقطكما أن هذه الطريقة في التعليم ساعدت كثيرا األفراد 
لما يقلص من النفقات ، الخ...الجامعة، والذين تربطهم مهمات مهنية أو ظروف المرض
والوقت الذي يهدر في الذهاب  المالية على التعليم من أجل شراء الكتب والمطبوعات،

مع  إليهاوتتفق هذه النتيجة المتوصل . واإلياب، والمجهود البدني الذي يكلف صاحبه
وفق ما سبق عرضه ضمن (، )2003" (مصطفى جودت" اسة التي أوصى فيهاالدر

في تقديم المقررات التعليمية، ) االنترنت (للبريد االلكتروني  مباستخدا، )الدراسة النظرية
علم والمتعلم، ولما لها من دور في توفير لما لهذه التقنية من دور كوسيلة اتصال بين الم

  .ة للتدريس، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمينجديد أساليب، وتوفير  نفقات
قناعة المدرسين في "عنوان ب )1993( جاكبسون دراسةوهو ما أكدته أيضا 

أن المدرسين لديهم القناعة التامة أن استخدام التقنية " جاكبسون"حيث أكد  ،"استخدام التقنية
البريد االلكتروني في  ثم خلص إلى أن استخدام ،يساعد على تعليم الطالب وتحصيلهم
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 يرغبون ن معظم أساتذة الجامعات الأو ،االتصال يساعد على توفير الوقت لدى الطالب
  .تخصيص الوقت الكافي الستخدام التقنية داخل الفصل الدراسي

أن نسبة االنتشار ترتبط ارتباطا وثيقا بنسبة االستخدام، بل إن  يعنيوهذا ما 
 ،االستخدام ت نسبةارتفع إذاعني بمجهان لعملة واحدة، و يمثالناالنتشار واالستخدام 

  .يححنسبة االنتشار والعكس ص تارتفع
  :تفسير نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولىتحليل و -1-2

تبين لنا نتائج المتحصل عليها من خالل الفرضية الفرعية األولى، والتي تنص 

تروني في االتصال البيداغوجي بين نتوقع انتشار واسع الستخدام البريد االلك: (على

التدريس، انجاز البحوث : األستاذ والطالب في الجامعة في المجاالت حسب الترتيب

  ) .الجامعية، تبادل المعارف العامة 

، فقد قمنا بحصر في مجال التدريس يااللكترونالنتشار استخدام البريد  فبالنسبة
االتصال البيداغوجي (: استبيانعلى  اابوأجالدرجات التي تحصل عليها األساتذة الذين 

في محور التدريس، والذي ) عبر البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة
كمعيار ) 39(والسالبة، فقد حددت القيمة  الموجبةعبارة بين ) 13(كانت عدد عباراته 

ألساتذة الجامعيين الستخدامات ا) انتشار ضيق  أوانتشار واسع، (لمعرفة نسبة االنتشار 
 إذا، بحيث في االتصال البيداغوجي مع الطالب في مجال التدريس يااللكترونللبريد 
يمكننا اعتبار ) 39(في مجال التدريس أقل من القيمة  االستبيانعلى  ذدرجة األستاكانت  

 كانت وإذا، مجال التدريس في االنتشار للبريد االلكتروني ضيقة  ذاألستا استخداماتأن 
مكننا القول أن استخداماته يفهنا ) 39(درجته على نفس المجال أكبر أو تساوي القيمة 

  .مجال التدريسواسعة للبريد االلكتروني في 
مجال ذين ينتشر استخدامهم للبريد االلكتروني في ولما كان عدد األساتذة ال   

كننا القول أن يم ، فهنا)%80.41( :بنسبة تقدر بأستاذا، أي ) 312(التدريس يقدر ب 
استخدامات واسعة االنتشار للبريد االلكتروني في مجال التدريس، مما  لألساتذة الجامعيين
لبريد االلكتروني ينتشر بشكل واسع في مجال ل الجامعي األستاذ يعني أن استخدام

ويمكننا تفسير ذلك بالرؤية الجيدة لألستاذ الجامعي للبريد االلكتروني في التدريس ، 
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جيدة في نقل المحاضرات والدروس  أداة اتصال بيداغوجيةهذه التقنية ل هرااعتبيس، بالتدر
، والتي )1999" (ديسيسكو و فرامر و هار جريف"، وهذا ما يتفق مع دراسة للطالب

أسفرت على جملة من النتائج معظمها يؤكد على ايجابية االستخدام، بتوفيره فرص 
 "النجرو"دراسة  وكذلك سن، أو المكان، أو الزمن،للكل، دون مراعاة لفروق ال ةتعليمي

التي أوصت باستخدام نظم تقديم ) 2003( "مصطفى جودت"و دراسة  .وزمالءه
المقررات التعليمية عبر شبكة االنترنت، وذلك لدور االنترنت كقناة اتصال بين المعلم 

يس، وأيضا دوره والمتعلم، وفي توفير نفقات ووقت التعلم، وتوفير أساليب جديدة للتدر
إلى أن  "أوغسطين"دراسة كما توصلت  . في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

مما أدى  ،وسائل االتصال يؤدي إلى التواصل المستمر بين الطالب وأستاذ المادةاستخدام 
  .إلى إثبات فاعلية التدريس باستخدام االنترنت

 إلىالواسع لالستخدام  االنتشارهذا  بإرجاعأيضا ويمكن لنا أن نفسر هذه النتائج 
الطريقة  بدلنقل المحاضرة للطالب  ألساتذةتسهل على ا) البريد االلكتروني(كون الوسيلة 

تعبه ببذل الكثير يرهقه ويي لذاالمقوقعة داخل الوسط الفيزيقي الممل التقليدية  الروتينية
و يلقيها وهو في مكتبه ، حيث يمكن له أن يلقي المحاضرة وهو في منزله ، أمن الجهد

من وقته ساعة من االستفادة  هيمكنأن هذا النوع من االتصال كما  .يتناول قهوتهو
 الجامعة في أشياء أخرى كالتسوق، أو إلىالمحاضرة التي تلزمه الحضور الشخصي 

المحاضرة للطالب في أي وقت  إرسالكما له الحرية التامة في  ،القيام بأعمال أخرى
  .قيد بوقت معين ومحددشاء دون الت
على  األساتذة الجامعيين كون إرجاع هذا االنتشار الواسع لالستخدام إلىيمكننا كما 

االتصالي بين أطراف هذه وعي لما يطرأ من جديد على العملية التعليمية في مجالها 
  المعدلة 

 ، ويسايراالتصال البيداغوجيكل جديد يطرأ على  يواكب ، فهو)الطالب -األستاذ(
 مجالهايعرقل سير العملية التعليمية في  على كل ماثورة  من لما جاءت به االتكنولوجي

  .االتصالي بين أطرافها
د انتشار واسع الستخدام ووج على ينص الذيوأما الجزء الثاني من الفرضية 

 ،لبريد االلكتروني في االتصال بالطالب في مجال انجاز البحوث الجامعيةااألستاذ 
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انجاز البحوث  في مجال األساتذةكل الدرجات التي تحصل عليها أن لقول ايمكننا ف
عبارة بين السالبة والموجبة، فقد حددت ) 12(الجامعية، والذي بلغت عدد عباراته ب 

 ةتذااألسالستخدام  )االنتشار الواسع، أو االنتشار الضيق(رفة نسبة معيارا لمع) 36(القيمة 
نفس المجال  علىكانت درجته  فإذا، ي مجال انجاز البحوثللبريد اللكتروني ف ينالجامعي

لبريد االلكتروني واسع ل ستخداما لألستاذليس  هيمكننا اعتبار ذلك أن) 36(أقل من القيمة 
على نفس المجال أكبر أو تساوي  تهكانت درج إذا، أما الجامعيةفي عملية انجاز البحوث 

ات واسعة للبريد االلكتروني في مجال انجاز دامخاست لألستاذفذلك يعني أن ) 36(القيمة 
  .البحوث الجامعية

األساتذة على مجال  إجاباتتحصل عليها من تم الوبعد حصر كل الدرجات التي     
عدد األساتذة  أن إلىاستخدام البريد االلكتروني في انجاز البحوث الجامعية، فقد توصلنا 

من أصل أستاذا ) 308(:جال يقدر بفي هذا الم يااللكترونالذين يستخدمون البريد 
، مما يعني أن  هناك انتشار واسع لألساتذة في استخدام البريد االلكتروني أستاذا) 388(

: ة بعنونالم) 2002" (الحمدان"دراسة  في مجال انجاز البحوث الجامعية، وقد أكدت
وبينت  ،"ارسالبحوث والواجبات المنزلية لطلبة المد إكمالاالنترنت في استخدام شبكة "

 من الطلبة يستخدمون البريد االلكتروني لالتصال بمعلميهم وزمالئهم) %41(الدراسة أن 
قام  ، الذي1996(" شاش" أيضا دراسة .  والمراسلة الفورية ومناقشة الواجبات المنزلية

 ، وأظهرت النتائج"استخدام البريد االلكتروني في إجراء البحوث الميدانية"بدراسة عنوانها 
السريع له في جمع البيانات والمعلومات، وإرسال االستبيانات، وطلب  ياألثر اإليجاب

، أن للبريد "جودت سعادة"تعبئتها عبر االنترنت، مما يعزز البحث العلمي، كما يرى 
االلكتروني في إرسال البحوث والواجبات توفير للوقت والجهد والمال، من خالل إمكانية 

، خاصة وأن البحث العلمي هو ما يعزز إقامتهم ومن أماكن  االتصال بين األطراف،
ما  وهوالوظيفة الرئيسية للجامعة، ألنه يؤثر على نوعية وطبيعة التدريس الجامعي، 

  ."أحمد الخطيب"قول  فيناه سلم

للتواصل البريد االلكتروني  يستخدمونذين ليمكننا القول بعد معرفة عدد األساتذة ا

 هم، أن هناك انتشار واسع الستخدام الجامعيةانجاز البحوث في مجال مع الطالب 
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ألساتذة اوعي  إلى تفسر النتيجة المتوصل إليها أيضاو. مجالهذا البريد االلكتروني في لل

ته مواكببالتطورات الحديثة التي طرأت على التربية والتعليم، مما أدرك ضرورة 

  .الحديثة  ةللتطورات التكنولوجي

على  األخرىالجزء الثالث واألخير من هذه الفرضية التي تأكد هي  لىإانتقلنا  وإذا

 األستاذالستخدام البريد االلكتروني في مجال تبادل المعارف العامة بين  الواسعاالنتشار 

كل درجات األساتذة في مجال تبادل ل بعد أن حصرنا ناجدو، فوالطالب في الجامعة

التي قدرت  هتلفة، وبعد تحديد عدد عباراتالمعارف العامة عبر حلقات النقاش المخ

االنتشار الواسع، أو ( لمعرفة نسبة  كمعيار) 21(فقد حددت القيمة  ات،عبار) 07(ب

فنقول ) 21(على هذا المجال أقل من القيمة  األستاذكانت درجة  فإذا. )االنتشار الضيق

أكبر أو تساوي  كانت إذا، أما هذا المجالللبريد االلكتروني في ضيق أن استخدامه 

  .واسع هاستخدام فنعتبر) 21(القيمة 

وقد توصلنا بعد حصر كل درجات األساتذة في هذا المجال، والذي قدر عددهم    

أن هناك انتشار واسع الستخدام األساتذة  ا،أستاذ) 388(من أصل  أستاذا) 319(:ب

 إلى نا إرجاع ذلكيمكنمع الطالب، و العامةللبريد االلكتروني في مجال تبادل المعارف 

في ،  التواصل الدائم لألساتذة مع طالبهم في نطاق تبادل المعلومات والمعارف المختلفة

قد ينتفع األستاذ ببعض المعلومات الموجودة لدى الطالب في مجال معين نظرا  نحي

المتطورة، خاصة  ةالتكنولوجيالطالع الطالب المستمر على كل مستجدات ومستحدثات 

النشغاله وارتباطاته  االجامعي قد يغفل عن بعض المعلومات الهامة، نظر أن األستاذ

، في حين أن الطالب يتطلع يوميا على الخبرات والمعارف التي تنشر على الكثيرة

الوقت الكافي لالطالع على مستجدات العلم والتكنولوجيا،  ملديه هملكون، االنترنت
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في  آخرينبمعارف أساتذة  وننتفعقد ي البالطف، خصوصا وأنها باتت لغة العصر

تخصصات أخرى، كما يمكن له أن يستفيد من المعارف والمعلومات التي يرسلها له 

  .عبر البريد االلكتروني زمالءه

في مجال تبادل المعارف المختلفة قد شاع كثيرا  األساتذة والطالببين  فاالتصال

ل المتزامن بين األستاذ تصاالخاصة وأنه هناك غرفا للمحادثة وا في اآلونة األخيرة،

ما يسمى  إلى، والدخول والطالب لتبادل الخبرات الهامة التي يكتسبها كل واحد منهم

  . بحلقات النقاش، والمؤتمرات التفاعلية

ولعل من األمور التي ساعدت على انتشار استخدام البريد االلكتروني في مجال 

لمعرفة، وتكثيفها من طرف األستاذ والطالب تبادل ا إلىتبادل المعارف العامة هو الحاجة 

الجامعي، أيضا الرغبة في التطلع على معارف اآلخرين التي يكتسبونها وفي مجاالت 

النقاش المتبادل في ر واعبر الحو، فكل هذا يزيد من ثقافة الطرفين ويثريها مختلفة

 )1999( "فديسيسكو وفرامر وهارجري" دراسةوهو ما يتفق مع ، مواضيع شتى ومختلفة

هو تحديد أهم مميزات استخدام البريد االلكتروني  إليهاكان من بين النتائج التي توصلت ف

  .في التعليم 

وكذلك االشتراك بالمؤتمرات الحية من خالل البريد االلكتروني، وشبكة االتصال    

، واالطالع المستمر على التطورات نالمباشر، والحوار بين المتخصصين األكاديميي

بشكل ينعكس  التصالمن هذا ا األساتذةلعلمية واألكاديمية على مستوى العالم، واستفادة ا

 أميمة"وقد أشارت  .ايجابيا من أجل تدريبهم لالتصال بما يفيدهم تربوياالبهم على ط

النظر  النظري للدراسة الحالية أن المعلومات ووجهات اإلطارضمن " محمد عمور

  .تي من أعضاء آخرين في الحلقةالمقدمة في حلقات النقاش تأ
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في  األساتذة والطالبساعد على انتشار االتصال  بالبريد االلكتروني بين  ماأيضا  

اآلخرين، وتأكيد  مناقشةهو الرغبة في  الجامعة في مجال تبادل المعارف العامة

المعلومات المتوفرة لدى كل طرف في العملية البيداغوجية، ومن ثم معرفة الصحيح 

  .تصحيحهف كيده، واكتشاف الخطأتأف

   :تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانيةتحليل و -1-3

وجود فروق ذات داللة إحصائية تبين من الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على 

بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي تعزى لمتغير 

العينة ذات داللة إحصائية، حيث  أن هناك فروق بين أفراد ،ولصالح جنس الذكورالجنس 

المحسوبة ب   ) ت(تبين أن نسبة االنتشار الواسع كانت لصالح الذكور، وقد بلغت قيمة 

، ويفسر ذلك أن األستاذ من جنس )0.05(، و )0.01(عند مستوى الداللة ) 4.26(

ت، واستخدام البريد االلكتروني، لديه كامل الوقت والحرية لزيارة مواقع االنترن) الذكر(

والتعامل معه بكثرة، فربما قد ال تتوافر لديه شبكة االنترنت  في المنزل، إال أنه بمقدرته 

الخروج يوميا، بل في أي وقت من أوقات النهار، وزيارة مواقع االنترنت، والذهاب إلى 

روني في االتصال مع أي مكان تتوافر فيه شبكة االنترنت، ألجل استخدام البريد االلكت

. الطالب، وإرسال المحاضرة لهم، أو الستالم بحوثهم، أو لعقد جلسة تعليمية مع وطالبه

، فهي )إذا كان ال يتوافر لديها االنترنت في المنزل) (األنثى(في حين األستاذ من جنس 

ا ليس باستطاعتها الخروج اليومي إلى مواقع االنترنت المتواجدة في الخارج، فهي ربم

تكون ربة أسرة، وبالتالي تكتفي بما تقدمه من معارف للطالب في قاعة المحاضرة في 

الجامعة، وتتسلم بحوثهم مباشرة، كما أن وقت فراغها تقضيه في المنزل مع أوالدها، 

  .والقيام بالواجبات المنزلية
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فاألستاذ يتصل بالطالب، ويرسل لهم الدروس في أي وقت شاء، إضافة إلى أن 

عليه، والتأقلم معه، فهو يرى أنه ال  ااستخداماته للبريد االلكتروني جعلته يعتادوكثرة 

معنى لعملية التعلم إذا لم يستخدم فيها البريد االلكتروني في التواصل مع الطالب، فعالقة 

بالبريد االلكتروني عالقة وطيدة، فكلما كثرت استخداماته كلما ) الذكر(األستاذ من جنس 

ومعرفته بالبريد االلكتروني، أما األساتذة من جنس األنثى فنظرا لقلة  زادت خبرته،

استخداماتها للبريد االلكتروني لعدم توفر الوقت الكافي لذلك، فخبرتها قليلة وضيقة 

الستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب، وهنا نرى أنه البد من 

ريس بعض والوقت الستخدام البريد االلكتروني من تك) األنثى(األستاذ من جنس 

والتعامل معه حتى تتسع خبراتها، وتساير التطورات العصرية التي تفرض نفسها 

في  )الذكر(بإلحاح، وتواكب تكنولوجيا االتصال، وتساير زميلها األستاذ من جنس 

  . جددة يومياالمعارف التي يكتسبها، وبالتالي تساير تطورات التكنولوجية واالتصال المت

هو لغة العصر، وأساس في التحاور والتواصل بين ) البريد االلكتروني(ويبقى أن 

األساتذة والطالب في عصر الثورة التكنولوجية، خاصة وأنه أصبح من التقنيات التي 

يعتمد عليها في التواصل في العصر الحالي بين األساتذة والطالب، لكن تبقى المواجهة 

  .ستاذ والطالب لها قيمتها في العملية البيداغوجيةالشخصية بين األ

   :تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثةتحليل و -1-4

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام وتبين من نتائج هذه الفرضية على 

مؤهل الولصالح البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

المحسوبة ) ت(بلغت قيمة  ، حيث)الماجستير(وذلك لصالح مؤهل  "دكتوراه"العلمي 

، مما يعني أن الفروق دالة داللة إحصائية )0.05(و) 0.01(عند مستوى الداللة ) 5.12(
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، و نفسر ذلك بأن معظم األساتذة ذو المؤهل العلمي )لماجستيرا(لصالح مؤهل 

تصال مع الطالب، حيث تزامن تكوينهم ، هم حديثي العهد في التعليم، واال)ماجستير(

وتعلمهم مع ما أفرزته تكنولوجيا االتصال الحديثة التي مستهم باختراعاتها التكنولوجية 

في مجال التعليم واالتصال البيداغوجي، وهو ما جعلهم يأخذون بها في تدريسهم، وفي 

ة األستاذ ذو المؤهل اتصالهم مع الطالب في العملية البيداغوجية، وهذا  يؤكد على استفاد

، حيث يعتمدون عليها في )البريد االلكتروني(العلمي ماجستير من التقنيات التكنولوجية 

االتصال البيداغوجي، خصوصا وأن الطريقة التقليدية تتصف بالملل والتعب وبذل الكثير 

فألن تكوينه حديث العهد،فهو بحاجة ماسة إلى استخدام البريد . الخ...من المجهود

اللكتروني ألجل االتصال مع طالبه، وهو في شغف كبير لمعرفة كل جديد يحدث ا

االلكتروني، واالتصال  دبالمجال العلمي، لذا فهو في اتصال دائم  مع طالبه عبر البري

مع بعضهم البعض في مجاالت مختلفة حتى يتم تبادل المعارف الهامة والمختلفة التي 

  .واءينتفع بها كل واحد منهم على حد س

، فقد تم تكوينه بالطريقة التقليدية في )دكتوراه(أما األستاذ ذو المؤهل العلمي 

قد اعتاد الطرق التقليدية في تواصله مع  يتوصيل المعارف والمهارات للطالب، وبالتال

الطالب، والتي تعتمد على الحضور الشخصي، واإللقاء المباشر، ومقابلة الطالب في 

لي فهو يجد أن تغييره وانحنائه نحو الطرق الحديثة في االتصال قاعة المحاضرة، وبالتا

مع الطالب صعبة التغيير، ويجد صعوبة في التخلي عن ما ألفه من طرق في التعليم 

واالتصال البيداغوجي، وهو ما يلزمه ضرورة التعامل مع التقنيات الحديثة ، واستخدامها 

تطور وتغير مستمر ودائم التحول من في االتصال البيداغوجي ، خاصة وأن العلم في 
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حال إلى آخر، فإذا كان اليوم االتصال بين األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني، فمن 

  . يدري غدا أن االتصال بينهم سوف يكون عبر أشياء ال تخطر ببال أحد

كما يمكننا تفسير أسباب عدم استخدام األستاذ الجامعي ذو المؤهل العلمي 

للبريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب هو انشغاله وارتباطاته ) دكتوراه(

بمسؤوليات إدارية كثيرة، وبالتالي ال توجد لديه الفرصة السانحة للتواصل مع طالبه عبر 

البريد االلكتروني، فهو يكتفي بما يلقيه في قاعة المحاضرة من معرفة، واستالم بحوث 

كما أن معارفه واسعة . وفة دون استخدام البريد االلكتروني في ذلكالطالب بالطريقة المأل

فهو لديه المعلومات في شتى المجاالت ، وبالتالي ال يلجأ إلى استخدام البريد االلكتروني 

لتوسيع معارفه، والتواصل مع اآلخرين في مجال تبادل المعارف العامة، ويبقى أن 

لكل أستاذ، سواء كان ذو المؤهل العلمي االستخدام للبريد االلكتروني هو حرية 

، فال وجود لمانع أو حاجز يمنع فئة دون أخرى )دكتوراه(، أو المؤهل العلمي )ماجستير(

  . على استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب

  :تفسير نتائج الفرضية الفرعية الرابعةتحليل و -1-5

بين أفراد العينة في استخدام  إحصائية داللةات ذ التي تنص على وجود فروق و

البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة تعزى 

عدم وجود  علىتبار الفرضية والتحقق منها لمتغير الكلية في الجامعة، فقد تبين بعد اخ

المحسوبة التي ) ف( ةيمالعينة، وذلك من خالل ق أفرادبين  إحصائيةفروق ذات داللة 

) ف(، التي تعتبر أقل من قيمة )0.05(، و )0.01(عند مستوى الداللة ) 1.001(تساوي 

عند مستوى ) 2.10(، وتساوي )0.01(عند مستوى الداللة ) 2.81(التي تساوي  ةالجدولي

ي ، مما يعني أن كل الكليات في الجامعة لها استخدامات للبريد االلكترون)0.05(الداللة 
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في االتصال البيداغوجي بين األساتذة والطالب، ويرجع األمر في ذلك أن كل الكليات في 

تساير تكنولوجيا االتصال الحديثة، وال تقتصر على ما اعتادت علية من طرق   الجامعة

والطالب في الجامعة، كما أن بعض التخصصات في  األساتذةتقليدية في االتصال بين 

بين األستاذ  التصال البيداغوجياستخدام البريد االلكتروني في ا الكلية تحتاج بالضرورة

التواصل بين األساتذة والطالب  إطارتستخدم البريد االلكتروني في  معظمهاف ،والطالب

ومن بين تلك الكليات نجد طالب ، في مجال تبادل المعارف والمهارات المختلفة بينهم

استخدام إلى كلية الهندسة، فالطالب في حاجة  وأساتذة، وكذلك طالب العلوم كليةوأساتذة 

الرسومات  كإرسالهماألساتذة المشرفين،  إلىواجباتهم  إرسالألجل  البريد االلكتروني

لوقت الكافي لألستاذ لمالحظة ذلك في اوالمخططات التي يقومون بها، ونظرا لعدم توفر 

، الذي يقوم أستاذ المقياس إلى البريد االلكتروني رعب إليهقاعة الصف، فهم يرسلونها 

الطالب عبر البريد االلكتروني، دون  إلىمرة أخرى  وإعادتهابتصحيحها وتقييمها، 

لهم في قاعة المحاضرة، فال يتوفر الوقت الكافي لذلك، بل ذلك  وإعادتهاتضييع الوقت 

تي اآللي ال اإلعالمذلك كلية  إلى، أضف أثنائهاتم تسليمها  إن يأخذ كل وقت المحاضرة

اذ للبريد االلكتروني في التواصل مع الطالب، تامات األستعتمد اعتمادا كبيرا على استخد

اذ يستخدم البريد االلكتروني في التواصل مع الطالب في تكذلك كلية الرياضيات، فاألس

 :بعنوان) 1979" (القيسي"و" عليان"وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مجاالت مختلفة، 

، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة )في جامعة البحرين استخدام االنترنت(

إحصائية بين الكليات المختلفة فيما يخص استخدام البريد االلكتروني في التواصل بين كل 

، والتي كان )1994" (شاودر "دراسة  في حين أن .من الطالب واألساتذة في الجامعة

 األساتذةتؤكد أن ، )ألساتذة الجامعييناستخدام شبكة االنترنت من جانب ا(عنوانها 
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على رأس قائمة المستخدمين، يليهم  )الطب(و) علم األحياء(المتخصصون في 

 إلى، كما توصلت الدراسة "العلوم االجتماعية"، ثم "الهندسة"و "الفيزياء"المتخصصون في 

فق نتائج كما تت. من األفراد يستخدمون االنترنت ألغراض البريد االلكتروني) %92(أن 

استخدام أعضاء هيئة (حول  )1997(وزمالءه " الزنجر" دراسةإليه ما توصلت الفرضية 

أن استخدام البريد ، والتي توصلت إلى )التدريس لالنترنت في فروع المعرفة المختلفة

  .االلكتروني بشكل أكبر لدى أعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية منها في األدبية
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   :الخاتمـــة -2

االتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين  الفروق فيب هذا البحث المعنونعتبر ي

 ،)الكلية -المؤهل العلميالجنس، (في ضوء متغيرات  األستاذ والطالب في الجامعة

ضمن  محاولة للكشف عن نسبة انتشار االستخدام لهذه التقنية بين فئة األساتذة في الجامعة

كانت التقنيات  إذا التواصلي البيداغوجي مع الطالب، وهي رغبة لمعرفة ما طاراإل

التكنولوجية الحديثة قد أدرجت ضمن العملية التعليمية، وذلك انطالقا من التساؤل 

هي نسبة انتشار استخدام البريد االلكتروني في االتصال ام: المتمثل في ما يلي يالرئيس

وقد بينت النتائج بشأنه أنه يوجد انتشار  ،طالب في الجامعةالبيداغوجي بين األستاذ وال

البيداغوجي بين األستاذ والطالب في  االتصالالبريد االلكتروني في  مالستخداواسع 

أما . المختارة ، وذلك من خالل الدراسة الميدانية التي أجريت على العينةالجامعة

  :فيما يلي نصهاالفرعية فيتمثل  تالتساؤال

ماهي المجاالت التي ينتشر فيها استخدام البريد : للتساؤل الفرعي األول بالنسبة

وقد بينت النتائج بشأن هذا التساؤل وجود  ؟االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة

مجاالت ثالثة يستخدم فيها البريد االلكتروني ضمن االتصال البيداغوجي بين األستاذ 

ام البريد االلكتروني في مجال التدريس، مجال انجاز استخد: هي والطالب في الجامعة

مجال تبادل المعارف العامة بين األستاذ والطالب في الجامعة، حيث  والبحوث الجامعية، 

وجود انتشار واسع الستخدام البريد االلكتروني في هذه  بشأن هذا التساؤلبينت النتائج 

االتصال البيداغوجي ( استبيانعلى  اأجابو اللذين األساتذةالمجاالت الثالثة، وقد كان عدد 

، مما يعني أن هناك مرتفع )والطالب في الجامعة األستاذعبر البريد االلكتروني بين 

  . ستخدامفي االانتشار واسع 
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في  .أما التساؤل الفرعي الثاني

البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة  لصااستخدام البريد االلكتروني في االت

بينت النتائج بشأن هذا التساؤل بأنه توجد  ؟ وقد)إناث  -ذكور(تعزى لمتغير الجنس 

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال 

، وهي )إناث  -ذكور(نس البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة باختالف الج

  .لصالح جنس الذكور

هل هناك : والمتمثل نصه كما يلي: أما التساؤل الفرعي الثالث فقد كان نصه كما يلي

 لفروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصا

 -ماجستير(: ل العلميالبيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة تعزى لمتغير المؤه

وقد بينت النتائج بشأن هذا التساؤل وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ؟)دكتوراه

استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة 

  . ، وهي لصالح مؤهل الماجستير)دكتوراه  -ماجستير( باختالف المؤهل العلمي 

الفرعي الرابع واألخير فقد كان نصه على النحو التالي هل هناك فروق ذات  أما التساؤل

البيداغوجي  لبين أفراد العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصا إحصائيةداللة 

بينت نتائج هذا  ؟ وقدبين األستاذ والطالب في الجامعة تعزى لمتغير الكلية في الجامعة

بين أفراد العينة في استخدام البريد  إحصائيةت داللة التساؤل عدم وجود فروق ذا

االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب تعزى لمتغير الكلية في 

الجامعة، حيث بينت النتائج أن كل الكليات في الجامعة تستخدم البريد االلكتروني في 

  .تكنولوجيا االتصال  أفرزتهما تبعا ل ، وذلكاالتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب
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االتصال البيداغوجي  الفروق في( الموسومة بعنوان البحث الحالي الموسومنتائج وتبقى 

 –الجنس ( :في ضوء متغيرات عبر البريد االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة

البحث يبقى  وسؤال - ةباتن –في حدود الزمان والمكان لجامعة ) الكلية -لمؤهل العلميا

ماهي أهم الوسائط التي يمكن : األسئلةمفتوحا، ويطرح العديد من األسئلة، ومن مثل هذه 

أن تكون أداة اتصال بين األستاذ والطالب في الجامعة مستقبال؟ والذي يمكن أن يكون 

   .الحقة تمحل بحوث  ودراسا
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  : مقترحات الدراسة -3
في هذا البحث، نورد بعض االقتراحات ،  إليهالنا بناء على النتائج التي توص

  :والتي تشمل مستويين هما

  .خاصة بهذه النتائج تمقترحا -3-1

  .مقترحات خاصة بالدراسات والبحوث الالحقة حول هذا الموضوع-2 -3

  . فهي تنطلق من التشخيص التالي للمشكلة :نتائجالخاصة بهذه ال المقترحاتأما  -3-1

هذه الدراسة عن طبيعة االنتشار الستخدامات البريد االلكتروني في كشفت عنه  ما إن

الجزائرية، يؤكد مدى تعقد  االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة

المشكلة في مجالها التواصلي عبر البريد االلكتروني، وذلك بسبب تأثر النظام التعليمي 

يعتمد  ن طريق تقنية البريد االلكتروني، الذيالبيداغوجي بأسلوب التواصل االلكتروني ع

، حيث يرى بعض األساتذة والطالب في الجامعة األستاذعلى االتصال غير المباشر بين 

الخ أن هناك صعوبة شديدة في ...وخصوصا في فروع معينة مثل الرياضيات والهندسة

، الخ...رالوقوف أمام الماليين من الطالب، والصبر لمدة طويلة وهو يشرح ويفس

 بذل المجهودات،استخدام البريد االلكتروني، ليريحهم من عناء  يفضلونوبالتالي فهم 

ويريحهم من التعب والملل من كثرة الوقوف والمواجهة من أجل توصيل المعرفة 

ويأتي . مع الطالب ةااللكترونيفهذا هو رأي أغلبية األساتذة ذوي االتصاالت  ، للطالب

هذا االتجاه نما وتشكل تحت تأثير ثقافات خاصة واتجاهات عقائدية المشكلة في أن  تعقد

، تتعلق بالسيطرة على الميدان البيداغوجي معينة لتلبية حاجات فردية واجتماعية خاصة

البيداغوجية في  المنظومةبهذه االستخدامات التكنولوجية، ومن ثم فنفوذها القوي ضمن 

فقط  حاجات تلك الفئة إالوبالتالي فهي ال تلبي مجالها التواصلي بين األستاذ والطالب، 
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حاجات األفراد اآلخرين، مما يجعلها بعيدة عن الحاجات التربوية  وإهمالمن المجتمع، 

 األصليفي تعارض مع االنتماء الثقافي  المحلية، بل ويضعها في كثير من الحاالت

في مجال العالقات التواصلية  ، ومما يؤكد تعقيد المشكلة هو انفتاح النظام التربويألجيالنا

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  بين األستاذ والطالب في الجامعة البيداغوجية

دون علم بطرق استخدامها، واالنتفاع بها فيما يهمهم، بل أخذوها بكل مخاطرها 

بذل الطالب دون  إلىالمتطورة في نقل المعارف  بإمكاناتهاومعيقاتها السلبية، متأكدين 

  .الوقت والجهد والمال

بأن العالقة التواصلية البيداغوجية القائمة  إيماننافكل ذلك يؤكد تعقد المشكلة، ويبرر 

ووجداني  والطالب في الجامعة، هي تفاعل وتواصل جسدي وعقلي وروحي األستاذبين 

أن ، لذا  فالبد من مستخدمي هذه التقنية قبل أن يكون اتصال بيداغوجي الكتروني بحت

مخاطرها واآلثار التي تتركها في أنفسهم، وفي  ايعرفوحدود استخدامها، وأن  ايدركو

في عقول األجيال  ايغرسو، بحيث ينبغي أن ال أنفس األفراد الذين يتواصلون معهم

وعدم التخلي الكلي  تواصلية ضمن النظام البيداغوجي التعليمي،  كأداة ضرورة التقنية

لتقليدية في توصيل المعارف والمهارات للطالب، كونها هي عن األساليب التعليمية ا

، فاألمر يتطلب الفعل )االتصال المباشر( التي بدأت عليها عملية التعليم األصل

البيداغوجي من قبضة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة من سيطرتها، والقضاء 

وتمر هذه العملية . ي الجامعةفي مختلف الكليات ف واألساتذةعلى أفكار وعقول الطالب 

  :التالية اإلجراءاتعبر 

تحرير عقول األساتذة من عبودية التقنية التكنولوجية، واالعتماد عليها في -3-1-1

 :االتصال البيداغوجي مع الطالب
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والنفسية يعتبر من أهم عناصر  التربويةفاألستاذ في التراث البيداغوجي والبحوث    

دون سواه من أطراف العملية  مهمة امتالك المعرفةث أولته العملية التعليمية، بحي

قد أرحته من  إذالتعليمية، في حين أولته التكنولوجيا االتصال الحديثة مكانة هامة، 

 إللقاءالجامعة، والوقوف الطويل أمام جمع كبير من الطلبة، إلى  واإليابالذهاب 

اصل مع طالبه عبر البريد ، والتوالمحاضرة، وذلك بمنحه حرية البقاء في منزله

محاضرته، أو تسلم بحوث الطالب، أو حتى التحاور والنقاش  إلقاء فبإمكانهااللكتروني، 

شق النفس والذهاب  إلىعبر البريد االلكتروني دون اللجوء  معهم في معارف مختلفة

قوم مقامه في كثير من تل التقنية هي من ئهذا السلوك يجعل الوساو، الجامعة إلى

ي، ويصبح عرضة باعتماده الكلي على البريد لالكسل العق إلىحيان، مما يؤدي به األ

وجهة نظر خاصة  وإبداءما  شيءااللكتروني، وعدم الشعور بالحرية في التعبير عن 

لم يستخدم تقنيات  إن كأستاذبواجبه  للقيام، وشعوره في بعض األحيان بالضياع تجاهها

حد  إلى، حيث جعلها تصل )، والبريد االلكترونيكاالنترنت(التكنولوجية الحديثة 

االحتكار، والهيمنة على كل مراحل انجاز المحاضرة، أو تسلم بحوث ومذكرات 

في التحاور والنقاش مع  فائدةالطالب الذين يشرف عليهم، حتى أنه ال يرى أن هناك 

ه ، فمصدر المشكلة هنا هي ما أفرزتااللكترونيالطالب دون استخدام البريد 

 -التكنولوجيا الحديثة من تطورات واختراعات، وليست المعرفة التي يكتسبها األستاذ

ألن المعلومات تفرضها التكنولوجيا الحديثة وليس األستاذ، وبناء عليه  -حسب رأينا

نقترح لتجاوز هذه المشكلة تحرير عقول األساتذة من السيطرة التكنولوجية الحديثة، 

وجهة نظره الخاصة  وإعطاءرأيه،  بإبداءه الخاصة، وذلك دور لعلمه وثقافت وإعطاء

نحو أي موضوع يناقشه مع طالبه، وفسح المجال أمامه لما له من ملكات عقلية 
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بيداغوجية، ويقوم بتوصيل المعرفة التي يكتسبها  ميدانيةوقدرات معرفية، وخبرات 

لكل  غربلتهالبد من  ، وليست معرفة فرضتها عليه التكنولوجيا الحديثة، بلويعلمها هو

ما يشك في صدقه، وما ال  وإهمالواألخذ بالمفيد والمقنع،  النافع ومعرفة متجدد من علم

  .عتمد عليها امتتوافر له فيه األدلة حتى يبرهن 

في اكتساب  باألستاذتحرير عقول الطالب من االعتماد الكلي على االتصال - 3-1-2

  :المعرفة

اغوجية الحديثة هو محور العملية التعليمية وأساسا لها، فالطالب ضمن المنظومة البيد

كتساب المعرفة، وذلك عن في ايعني أن يعتمد على نفسه . لذا فالبد أن يكون كذلك

طريق البحث والتعلم الذاتي، والتطلع وقراءة الكثير من الكتب، وتكوين التفكير الناقد 

رف دون معرفة أصلها، فالبد من ، فال يهضم فقط ما يقدم له من معاتجاه كل ما يقرأه

عه كوحدة متميزة لها خصوصياتها، من حيث استقباله للمثيرات، وطريقة م التعامل

كشفت  هذه  إذ، هذه المعطيات تتناقض جزئيا مع ما أثبتته هذه الدراسة. استجابته

 أن موقع الطالب المتواصل مع األستاذ كونه المتلقي ةالمدروسالدراسة في حدود العينة 

أخذ  ا األستاذ، وأن استخدامه للبريد االلكتروني هو لمجردهللمعرفة التي يكتسب

المحاضرة، أو لتسليم انجازاته لألستاذ، ولكن في مجال التحاور والنقاش، فقد أعطيت له 

آرائه في مواضيع شتى ومختلفة، فله كل الحرية في  إبداءبعض األهمية، والحرية في 

لمعرفية أن تظهر والتعبير عنها بكل حرية، فربما انتفع معارفه ومكتسباته ا إيداع

، كانت من األستاذ، فتحرير عقل الطالب من االعتماد الكلي على معارف األستاذ بها

أولويات تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، لذا وجدت االنترنت، حتى يقوم بالبحث وذلك 

 إلىالبتعاد عن االستجابات اآللية ، واطريقة التعلم الذاتي وإتباعهباالعتماد على نفسه، 



 132

إال اكتشافات وبحوث معرفية لتجديد الخبرة السابقة، وال يتم ذلك  إلىتحويل االستجابة 

 :التالي اإلجرائيبفعل العمل البيداغوجي 

تلخيص الطالب من الهيمنة والخضوع والتبعية واالستجابة ألوامر األستاذ ذات 

وقدراته العقلية السابقة بالتجربة والبحث،  إمكاناته ، وتحريرالتكنولوجيالتقني المصدر 

 ذباألستاة الدوافع الذاتية، فال ينتظر اتصاله يمبق واالعترافوالوثوق باستعداداته الفطرية، 

حتى يحصل على المعرفة، وهو يستلزم استبدال منهج المواد والمعرفة التكنولوجية 

حث واالستطالع، وتخليصه من االتصال الذاتية، والب الجاهزة بمنهج النشاط والتجربة

 إلىباألستاذ من أجل الحصول على المعرفة فقط، وغرس االعتماد على الذات ، والنظر 

  . األستاذ كونه الموجه والمرشد فقط

   :المعرفة من الهيمنة التكنولوجية تحرير-3-1-3

وذلك بجعل المعرفة هي تلك التي يمتلكها األستاذ والطالب ضمن التجربة 

ية لهم، والقيام ببحوث ميدانية للتحقق من المعلومات المتوافرة لدى كل واحد صالشخ

منهم، أي حتى لو كان االتصال بين األستاذ والطالب عبر البريد االلكتروني، لكن ال 

سيطر على المعلومات التي يقدمها األستاذ للطالب، تالتكنولوجيا ) األستاذ والطالب(يجعال 

غربلته للمعارف المختلفة التي وتجاه معين نحو أي علم  يتعلمه، بل البد من بناء ا

   .الحديثة االتصاليتعلمها، وتوصيلها بعد ذلك عبر أي قناة، أو أي تقنية من تقنيات 

  :المقترحات المتعلقة بالدراسات الالحقة-2 -3

ني بناء على محدودية هذه الدراسة في نتائجها تبعا لمحدودية مجالها الزمني والمكا

جملة من الدراسات، لتجاوز هذه المحدودية مستقبال في بحث  ، نقترحوالمعرفي

  :المشكالت البيداغوجية العربية كالتالي
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كما لو كانت  دراسات تتناول متغيرات االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب إجراء*

كتفاء بوصف في نسق من العالقات الوظيفية، لتجاوز صعوبة ضبط المتغيرات، وعدم اال

دراسة العالقة بين االتصال  إدراجومن ثم يجب  ،السببيةالعالقة بالوقوف على العالقات 

المقياس الذي يتم من  البيداغوجي وبين متغيرات أخرى لم تدرس في هذه الدراسة كمتغير

التواصل ضمن هذا المقياس  إلىأدت  والطالب، واألسباب التي األستاذأجله التواصل بين 

يره من المقاييس األخرى، أو التواصل في مجال ما اكتسبه الطالب من معارف دون غ

  .من خالل التعلم الذاتي

، واالقتناع بدوره عبر البريد االلكتروني وجوب االهتمام بموضوع االتصال البيداغوجي*

متغير  دراسات تتناول إجراءكمحرك فاعل، من أجل حصول التعلم، لذا كان من الممكن 

البيداغوجي عبر البريد االلكتروني، كما لو كان محرك العملية التعليمية، كأن االتصال 

والطالب وعالقته باكتساب  األستاذيكون عنوان الدراسة االتصال البيداغوجي بين 

  المعرفة 

ضمن العملية التواصلية، ولكن  وإدراجهاوجوب االهتمام بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، *

آلثار التي تتركها هذه التقنيات في نفس المتعلم اي عليها، ولكي نرى ليس االعتماد الكل

يمكن أن تجرى دراسات الحقة حول آثار التقنيات التكنولوجية في اكتساب المعرفة 

  .اواستيعابهوعالقة ذلك باكتساب الطالب للمعرفة 
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  :قائمة المراجع -4

  :الكتب- أ
، عالم الكتب الحديث، عمان، حديثة الجامعات االفتراضية نماذج: أحمد الخطيب-1

 .2006األردن، 

تحديات استخدام التعلم االلكتروني بشكل متكامل في : أحمد علي حسين الجمل-2
، تكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث الجمعية العربية لتكنولوجيا المدارس المصرية

  .2005التربية، 
ي والتحليل اإلحصائي في طرق البحث العلم: إخالص محمد عبد الحفيظ وآخر -3 

 .2000، مركز الكتاب للنشر،القاهرة، المجاالت التربوية والنفسية والرياضية
، القاهرة، مدخل إلى التدريب غير التقليدي-التعلم االلكتروني :إيمان محمد الغراب-4

 . 2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
عليم المفتوح والتعلم عن بعد، التركيز على الممارسات الجيدة في الت: ت وونغ. أنجلينا-5
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  )1(ملحق رقم 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  –باتنة  - جامعة الحاج لخضر

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  قسم علم النفس وعلوم التربية

  لطالب في الجامعةاالتصال البيداغوجي عبر البريد االلكتروني بين األستاذ وا استبيان

  

   2011 - 2010:حميزي وهيبة                            العام الدراسي: إعداد الطلبة

  

أساتذتي الكرام، ، يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا أستاذاتي الكريمات 

  :اتباع الخطوات التاليةاالستبيان، وأطلب منكم 

  البيداغوجي مع الطالب،ذكر استخداماتكم للبريد االلكتروني في االتصال  -

  موافقتكم، أو معارضتكم للعبارات الواردة في االستبيان،  إبداء -

عليها بصدق، بما يتفق واستخداماتكم للبريد  واإلجابةقراءة كل العبارات بعناية،  -

  .االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب في الجامعة
  ن معنا، وعلى خدمتكم للبحث العلمينشكركم جزيل الشكر على التعاو األخيروفي 

  :اإلجابةكيفية 

من فضلك مأل بطاقة  ىوال تنسفي الخانة التي توافق عليها، ) ×(ضع عالمة 

  .المعلومات

  :بطاقة المعلومات

  أنثى                  0    كر ذ           0   :                  الجنس -1

  دكتوراه   0ماجستير          0                  المؤهل العلمي -2

  .................................................................الكلية -3
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غير   محايد  موافق
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  .الطالب بدون تكلفة
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ال أستخدم أي طريقة أخرى في استالم بحوث   25

  سوى البريد االلكترونيالطالب 

          

أعمل على إثراء النقاش في معارف مختلفة مع   26

  .الطالب من خالل المحادثة والتفاعل المباشر

          

يستطيع الطالب المشاركة في الندوات والمؤتمرات   27

  التفاعلية المتاحة التي أقيمها عبر البريد االلكتروني

          

ي في التواصل مع االلكترون دتوظيف خدمة البري  28

  الطالب ضمن المعارف العامة هو أمر ضروري لي

          

يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات في   29

اختصاصي، من خالل التواصل مع الطالب عبر 

  البريد االلكتروني

          

أعمل دوما على التواصل مع الطالب الجدد لمناقشة   30

  قاشما لديهم من معارف مختلفة عبر حلقات الن

          

يساعدني استخدام البريد االلكتروني في التواصل مع   31

  الطالب لمعرفة معلوماته في شتى المجاالت

          

مناقشة وتبادل األفكار تمكنني المؤتمرات التفاعلية   32

  والخبرات وعناصر المعلومات في جو تفاعلي

          



 

  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

1  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  3  4  4  1  1  1  

2  2  4  3  2  2  3  2  2  2  4  4  3  3  4  4  5  3  3  5  3  

3  1  5  3  1  1  5  3  1  1  1  1  1  5  5  4  3  2  3  2  2  

4  3  4  4  2  3  5  3  5  3  2  3  3  3  5  3  5  2  1  1  3  

5  3  4  4  2  3  5  4  5  2  3  3  4  3  2  3  2  4  1  1  1  

6  3  4  3  2  3  3  2  4  3  4  4  2  2  4  2  2  2  1  1  1  

7  3  2  5  5  4  4  4  4  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  

8  3  2  5  5  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  2  2  2  2  

9  4  4  5  4  2  4  2  4  5  3  4  5  4  2  4  4  4  4  2  1  

10  5  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  5  5  5  5  

11  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  5  2  2  2  2  

12  3  1  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  2  2  2  3  2  2  2  1  

13  4  2  1  1  1  1  2  4  4  3  2  4  4  4  2  4  4  2  3  3  

14  2  4  2  2  2  2  2  4  2  2  2  2  2  4  2  4  4  2  2  2  

15  2  4  2  3  2  4  2  4  3  4  4  4  2  3  2  1  1  1  1  1  

16  3  4  3  2  4  3  2  4  4  3  4  4  3  4  3  3  3  2  1  1  

17  5  1  5  5  5  5  1  5  5  5  4  5  5  1  4  2  2  1  2  4  

18  5  4  3  2  2  4  4  5  4  4  4  3  3  2  2  2  2  2  1  1  

19  5  2  4  4  2  3  2  3  3  4  2  3  2  3  2  4  4  3  2  2  

20  2  3  2  2  2  4  2  2  4  3  5  5  5  3  2  4  5  3  1  1  

21  3  3  3  3  2  3  1  2  2  4  2  2  2  4  2  2  5  1  2  2  

22  4  4  5  5  1  3  1  2  4  2  2  5  3  2  2  5  5  1  2  1  

23  3  3  2  1  3  4  2  4  2  4  2  3  3  4  2  4  4  2  2  4  

24  4  5  2  5  4  5  1  5  3  2  4  5  5  2  2  2  2  1  2  2  

25  3  4  4  4  2  4  3  5  3  2  4  4  4  2  2  2  2  2  1  1  

26  5  1  1  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  1  2  2  2  2  2  2  

27  4  2  4  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  5  5  

28  5  1  3  4  5  5  1  5  4  3  2  5  5  4  1  2  2  2  2  2  

29  4  4  2  2  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  3  4  4  2  2  4  

30  5  3  3  2  4  4  4  4  2  2  5  4  2  4  4  4  1  1  1  1  

31  5  2  4  5  2  2  2  2  3  2  2  3  2  4  2  3  4  2  2  4  

32  4  4  5  2  5  5  2  4  5  5  4  4  3  1  3  3  1  1  1  1  

33  4  2  5  5  2  4  4  5  4  2  5  5  5  4  5  2  4  2  2  2  

34  4  4  4  1  3  5  1  3  2  2  2  2  5  2  2  4  3  2  1  1  

35  4  1  5  3  3  5  1  2  3  3  5  3  2  2  2  5  1  1  1  1  

36  4  1  3  3  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2  5  2  2  1  1  1  

37  5  5  5  3  2  5  5  5  1  4  3  1  3  5  5  2  2  2  2  2  

38  5  2  5  4  3  5  2  5  5  3  3  4  5  2  3  2  2  2  2  1  

39  4  4  5  4  4  2  4  5  3  4  5  4  4  4  2  2  2  2  2  2  

40  4  1  4  4  4  4  1  4  4  4  4  4  3  2  4  4  5  5  2  3  

41  4  4  1  1  1  1  2  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

42  2  4  4  4  2  2  2  4  2  2  2  2  2  4  2  2  2  4  4  2  

43  3  1  4  4  4  4  2  4  3  4  4  3  2  3  4  4  2  2  1  1  

44  5  1  4  4  2  3  1  4  2  4  2  4  2  3  2  4  4  3  2  2  

45  3  3  2  1  4  4  2  4  1  4  2  3  3  4  2  4  2  1  1  1  

46  5  2  4  5  2  5  2  4  3  4  4  3  2  4  2  3  4  2  2  5  

47  4  3  4  4  5  5  2  5  5  5  4  4  5  3  5  4  1  2  1  1  

48  5  3  4  4  4  5  1  4  4  3  4  4  4  3  4  3  1  1  1  1  

49  4  3  3  5  3  3  1  5  3  4  4  4  4  2  5  5  5  1  2  2  

50  5  2  5  5  4  4  1  4  5  3  4  4  4  2  4  1  1  1  1  1  

51  2  2  4  2  3  3  4  5  5  2  2  4  4  4  3  4  4  5  2  2  

52  2  4  2  2  3  3  3  3  3  5  2  3  3  3  3  3  3  5  5  3  

53  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  2  

54  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  3  4  2  4  4  3  

55  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  2  2  2  1  



 

  

  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

1  5  5  3  5  1  5  5  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  5  2  

2  3  5  4  2  1  5  4  4  3  4  2  5  5  5  4  4  2  2  2  2  

3  4  4  3  5  2  5  3  5  2  4  3  3  4  4  3  4  1  1  1  1  

4  3  4  3  4  1  4  5  5  4  4  4  5  5  5  4  5  4  4  5  5  

5  3  4  4  3  1  5  3  5  3  4  3  3  3  3  3  5  4  3  3  4  

6  2  2  2  2  2  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

7  5  4  4  3  2  4  4  4  5  4  3  4  4  4  4  2  4  4  2  1  

8  5  4  4  3  2  4  3  4  4  4  4  3  5  4  2  3  4  4  2  1  

9  4  4  4  4  2  4  3  5  4  4  4  4  4  4  2  4  5  1  1  1  

10  5  5  4  5  1  5  5  4  3  5  2  5  5  5  5  4  5  5  5  5  

11  1  2  5  5  5  5  2  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

12  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  2  4  4  

13  2  4  5  5  5  5  5  5  2  3  5  4  4  4  4  4  4  4  4  3  

14  1  1  3  2  2  4  2  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  4  

15  2  2  4  3  5  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  5  4  4  5  4  

16  3  4  4  4  2  4  2  4  3  4  3  4  4  4  4  4  3  2  3  4  

17  1  2  2  5  1  5  5  1  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

18  4  4  4  1  1  1  1  4  4  4  4  4  2  2  2  5  5  3  5  2  

19  1  2  2  2  1  5  2  3  2  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

20  3  4  1  2  2  2  3  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  1  1  1  

21  1  1  1  1  3  3  1  2  2  2  2  5  5  5  5  2  5  5  5  5  

22  2  2  3  2  1  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

23  2  2  2  2  2  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  3  4  4  2  1  

24  3  2  3  1  2  2  2  5  5  2  2  4  5  5  3  2  4  4  4  3  

25  4  4  3  3  3  4  4  4  3  4  3  4  5  5  3  4  3  3  4  4  

26  4  2  2  2  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  

27  1  2  2  2  2  3  3  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

28  3  5  5  5  4  4  4  4  5  4  5  5  5  5  4  3  5  4  4  5  

29  4  4  2  4  4  3  3  4  3  3  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  

30  5  4  4  2  3  3  4  4  3  4  4  4  4  3  4  3  4  1  1  1  

31  2  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  

32  4  4  4  4  2  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

33  1  5  2  2  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

34  4  4  3  4  2  2  4  3  5  5  1  5  3  5  5  5  4  1  5  1  

35  3  5  4  1  3  4  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  1  1  1  

36  4  4  4  3  3  5  4  5  4  4  3  5  5  4  4  5  4  4  2  2  

37  1  5  1  1  3  3  4  5  5  5  3  5  5  4  3  3  4  3  2  4  

38  5  5  5  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  2  4  4  

39  2  4  4  2  3  3  5  4  4  4  4  4  4  4  4  3  5  5  5  5  

40  5  1  1  2  1  2  4  4  4  5  4  5  5  5  5  4  5  2  2  2  

41  2  2  2  5  4  5  4  5  4  5  5  4  4  4  4  5  5  3  2  4  

42  1  1  2  4  3  3  3  2  4  4  4  4  4  4  3  4  4  2  2  2  

43  2  2  2  2  2  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  2  2  4  4  

44  4  3  4  5  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

45  3  4  4  4  3  5  4  5  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  2  2  

46  4  5  5  3  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  2  1  

47  5  5  5  5  2  5  4  5  4  4  5  5  3  3  3  4  5  2  1  1  

48  3  1  1  4  3  4  4  5  4  5  5  5  4  4  3  3  4  4  3  4  

49  2  5  2  2  2  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

50  5  5  5  4  1  5  5  5  4  4  4  5  5  5  5  5  5  3  2  5  

51  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  

52  4  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  2  4  4  4  4  5  5  5  5  

53  2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  3  3  3  5  2  2  1  1  1  1  

54  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  2  2  1  1  1  1  1  1  

55  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  3  3  3  2  1  



 

  )2: (ملحق رقم

   االستبيانجدول  يمثل درجات األفراد في الجزء العلوي والجزء السفلي من 

  )ع×س(  2ع  2س  ع  س  الرقم  )ع×س(  2ع  2س  ع  س  الرقم

1  60  78  3600  6084  4680  29  59  68  3481  4624  4012  

2  61  68  3721  4624  4148  30  60  65  3600  4225  3900  

3  50  62  2500  3844  3100  31  56  72  3136  5184  4032  

4  62  78  3844  6084  4836  32  63  79  3969  6241  4977  

5  58  69  3364  4761  4002  33  73  72  5329  5184  5256  

6  52  68  2704  4624  3536  34  53  61  2809  3721  3233  

7  70  71  4900  5041  4970  35  53  72  2809  5184  3816  

8  69  69  4761  4761  4761  36  56  78  3136  6084  4368  

9  71  68  5041  4624  4828  37  68  68  4624  4624  4624  

10  73  88  5329  7744  6424  38  65  71  4225  5041  4615  

11  80  86  6400  7396  6880  39  68  78  4624  6084  5304  

12  62  75  3844  5625  4650  40  70  68  4900  4624  4760  

13  55  81  3025  6561  4455  41  62  78  3844  6084  4836  

14  50  61  2500  3721  3050  42  74  61  5476  3721  4514  

15  50  80  2800  6400  4000  43  58  64  3364  4096  3712  

16  60  69  3600  4761  4140  44  57  78  3249  6084  4446  

17  72  81  5184  6561  5832  45  51  78  2601  6084  3978  

18  60  52  3600  2704  3120  46  57  65  3249  4225  3705  

19  59  63  3481  3969  3717  47  72  75  5184  5625  5400  

20  60  58  3600  3364  3480  48  63  73  3969  6241  4599  

21  50  61  2500  3721  3050  49  64  74  4096  5476  4736  

22  59  76  3481  5776  4484  50  61  82  3721  6724  5002  

23  58  62  3364  3844  3596  51  65  79  4225  6241  5135  

24  63  63  3969  3969  3969  52  63  74  3969  5476  4662  

25  58  74  3364  5476  4292  53  80  52  6400  2704  4160  

26  68  68  4624  4624  4624  54  86  40  7396  1600  3440  

27  69  65  4761  4225  4485  55  53  50  2809  2500  2650  

28  65  88  4225  7744  5720              

  



 

  )3: (ملحق رقم

  :ككل ودرجاتهم في المحور األول االستبياناالستطالعية على يمثل درجات عينة الدراسة 

  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم

1  46  2116  138  19044  6348  29  50  2500  137  18769  6850  

2  40  1600  131  17161  5240  30  48  2304  125  15625  6000  

3  34  1156  112  12544  3808  31  40  1600  129  16641  5160  

4  48  2304  146  21316  7008  32  53  2809  142  20164  7526  

5  47  2209  128  16384  6016  33  56  3136  145  21025  8120  

6  43  1849  120  14400  5160  34  40  1600  114  12996  5760  

7  51  2601  146  21316  7446  35  42  1764  125  15625  5250  

8  53  2809  138  19040  7314  36  44  1936  134  17956  5896  

9  52  2704  139  19321  7218  37  52  2704  136  18496  7072  

10  45  2025  161  25921  7245  38  53  2809  140  19600  7420  

11  62  3844  166  27556  10292  39  56  3136  168  28224  9408  

12  50  2500  137  18769  6850  40  47  2209  148  21904  6956  

13  37  1369  136  18496  5032  41  38  1444  140  19600  5320  

14  34  1156  111  12321  3774  42  38  1444  115  13225  4370  

15  43  1849  130  16900  5590  43  45  2025  123  15129  5535  

16  47  2209  129  16641  6063  44  41  1681  136  18496  5576  

17  57  3249  154  23716  8778  45  40  1600  130  16900  5200  

18  49  2401  111  12321  5439  46  49  2401  130  16900  6370  

19  42  1764  122  14884  5124  47  58  3364  147  21609  8526  

20  44  1936  118  13924  5192  48  52  2704  136  18496  7072  

21  36  1296  120  14400  4320  49  48  2304  132  17424  6336  

22  43  1849  135  18225  5805  50  52  2704  148  21904  7696  

23  40  1600  120  14400  4800  51  44  1936  141  19881  6204  

24  52  2704  126  15876  6552  52  41  1681  137  18769  5617  

25  58  2304  132  17424  6336  53  56  3136  132  17424  7392  

26  56  3136  136  18496  7616  54  65  4225  125  15625  8125  

27  51  2601  134  17956  6834  55  38  1444  103  10609  3914  

28  52  2704  151  22801  7852              

  349733  990573  7345  124444  2588  مج            

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  )4: (ملحق رقم

  :ككل ودرجاتهم في المحور الثاني االستبيانيمثل درجات عينة الدراسة االستطالعية على 

  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم

1  47  2209  138  19044  6486  29  47  2209  137  18769  6439  

2  51  2601  131  17161  6681  30  41  1681  125  15625  5125  

3  47  2209  112  12544  5264  31  45  2025  129  16641  5805  

4  44  1936  146  21316  6424  32  41  1681  142  20164  5822  

5  40  1600  128  16384  5120  33  43  1849  145  21025  6235  

6  29  841  120  14400  3480  34  39  1521  114  12996  4446  

7  54  2916  146  21316  7884  35  37  1369  125  15625  4625  

8  45  2025  138  19040  6210  36  44  1936  134  17956  5896  

9  49  2401  139  19321  6811  37  38  1444  136  18496  5168  

10  62  3844  161  25921  9982  38  45  2025  140  19600  6300  

11  44  1936  166  27556  7304  39  39  1521  168  28224  6552  

12  42  1764  137  18769  5754  40  43  1849  148  21904  6364  

13  54  2916  136  18496  7344  41  53  2809  140  19600  7420  

14  35  1225  111  12321  3885  42  35  1225  115  13225  4025  

15  35  1225  130  16900  4550  43  36  1296  123  15129  4428  

16  40  1600  129  16641  5160  44  47  2209  136  18496  6392  

17  37  1369  154  23716  5698  45  43  1849  130  16900  5590  

18  30  900  111  12321  3330  46  49  2401  130  16900  6370  

19  35  1225  122  14884  4270  47  50  2500  147  21609  7350  

20  37  1369  118  13924  4366  48  36  1296  136  18496  4896  

21  27  729  120  14400  3240  49  46  2116  132  17424  6072  

22  32  1024  135  18225  4320  50  44  1936  148  21904  6512  

23  40  1600  120  14400  4800  51  49  2401  141  19881  6909  

24  31  961  126  15876  3906  52  52  2704  137  18769  7124  

25  39  1521  132  17424  5148  53  46  2116  132  17424  6072  

26  35  1225  136  18496  4760  54  36  1296  125  15625  4500  

27  37  1369  134  17956  4958  55  31  961  103  10609  3193  

28  45  2025  151  22801  6795              

              2298  98790  7345  990573  309560  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )5: (ملحق رقم

  :تهم في المحور الثالثككل ودرجا االستبيانيمثل درجات عينة الدراسة االستطالعية على 

  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم

1  45  2025  138  19044  6210  29  40  1600  137  18769  5480  

2  40  1600  131  17161  5240  30  36  1269  125  15625  4500  

3  31  961  112  12544  3472  31  44  1936  129  16641  5676  

4  54  2916  146  21316  7884  32  48  2304  142  20164  6816  

5  41  1681  128  16384  5248  33  46  2116  145  21025  6670  

6  48  2304  120  14400  5760  34  45  2025  114  12996  5130  

7  41  1681  146  21316  5986  35  46  2116  125  15625  5750  

8  40  1600  138  19040  5520  36  46  2116  134  17956  6164  

9  38  1444  139  19321  5282  37  46  2116  136  18496  6256  

10  54  2916  161  25921  8694  38  42  1764  140  19600  5880  

11  60  3600  166  27556  9960  39  51  2601  168  28224  8568  

12  45  2025  137  18769  6165  40  48  2304  148  21904  7104  

13  45  2025  136  18496  6120  41  49  2401  140  19600  6860  

14  42  1764  111  12321  4662  42  42  1764  115  13225  4830  

15  52  2704  130  16900  6760  43  42  1764  123  15129  5166  

16  42  1764  129  16641  5418  44  48  2304  136  18496  6528  

17  59  3481  154  23716  9086  45  48  2304  130  16900  6240  

18  42  1764  111  12321  4662  46  42  1764  130  16900  5460  

19  45  2025  122  14884  5490  47  40  1600  147  21609  5880  

20  37  1369  118  13924  4366  48  48  2304  136  18496  6528  

21  48  2304  120  14400  5760  49  48  2304  132  17424  6336  

22  60  3600  135  18225  8100  50  52  2704  148  21904  7696  

23  40  1600  120  14400  4800  51  48  2304  141  19881  6768  

24  43  1849  126  15876  5418  52  44  1936  137  18769  6028  

25  45  2025  132  17424  5940  53  30  900  132  17424  3960  

26  45  2025  136  18496  6120  54  24  576  125  15625  3000  

27  46  2116  134  17956  6164  55  34  1156  103  10609  3502  

28  54  2916  151  22801  8154              

  331217  990573  7345  112463  2459  مج            
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )6: (ملحق رقم

  :يمثل درجات عينة الدراسة االستطالعية على المحور األول و المحور الثاني

  )ع× س  (  2ع  ع  2س  س  الرقم  )ع×  س (  2ع  ع  2س  س  الرقم

1  46  2116  47  2209  2162  29  50  2500  47  2209  2350  

2  40  1600  51  2601  2040  30  48  2304  41  1681  1968  

3  34  1156  47  2209  1598  31  40  1600  45  2025  1800  

4  48  2304  44  1936  2112  32  53  2809  41  1681  2173  

5  47  2209  40  1600  1880  33  56  3136  43  1849  2408  

6  43  1849  30  841  1290  34  40  1600  39  1521  1560  

7  51  2601  54  2916  2754  35  42  1764  37  1369  1554  

8  53  2809  45  2025  2385  36  44  1936  44  1936  1936  

9  52  2704  49  2401  2548  37  52  2704  38  1444  1976  

10  45  2025  62  3844  2790  38  53  2809  45  2025  2385  

11  62  3844  44  1936  2728  39  56  3136  39  1521  2184  

12  50  2500  42  1764  2100  40  47  2209  43  1849  2021  

13  37  1369  54  2916  1998  41  38  1444  53  2809  2014  

14  34  1156  45  1225  1530  42  38  1444  35  1225  1330  

15  43  1849  35  1225  1505  43  45  2025  36  1296  1620  

16  47  2209  40  1600  1880  44  41  1681  47  2209  1927  

17  57  3249  37  1369  2109  45  40  1600  43  1849  1720  

18  49  2401  30  900  1470  46  49  2401  49  2401  2401  

19  42  1764  35  1225  1470  47  58  3364  50  2500  2900  

20  44  1936  37  1369  1628  48  52  2704  36  1296  1872  

21  36  1296  27  729  1972  49  48  2304  46  2116  2208  

22  43  1849  42  1024  1680  50  52  2704  44  1936  2288  

23  40  1600  40  1600  1600  51  44  1936  49  2401  2156  

24  52  2704  31  961  1612  52  41  1681  52  2704  2132  

25  58  2304  39  1521  1872  53  56  3136  46  2116  2576  

26  56  3136  35  1225  1960  54  65  4225  36  1296  2340  

27  51  2601  37  1369  1860  55  38  1444  31  961  1168  

28  52  2704  45  2025  1887              

  109877  98790  2298  124444  2588  مج            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )7: (ملحق رقم

  :ثالمحور األول ودرجاتهم في المحور الثال ىيمثل درجات عينة الدراسة االستطالعية عل

  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم  )ع× س (  2ع  ع  2س  س  الرقم

1  46  2116  45  2025  2070  29  50  2500  40  1600  2000  

2  40  1600  40  1600  1600  30  48  2304  36  1296  1728  

3  34  1156  41  961  1394  31  40  1600  54  1936  2160  

4  48  2304  54  2916  2592  32  53  2809  48  2304  2544  

5  47  2209  41  1681  1927  33  56  3136  46  2116  2576  

6  43  1849  48  2304  2064  34  40  1600  45  2025  1800  

7  51  2601  41  1681  2091  35  42  1764  46  2116  1932  

8  53  2809  40  1600  2120  36  44  1936  46  2116  2024  

9  52  2704  38  1444  1976  37  52  2704  46  2116  2392  

10  45  2025  54  2916  2430  38  53  2809  42  1764  2226  

11  62  3844  60  3600  3720  39  56  3136  51  2601  2856  

12  50  2500  45  2025  2250  40  47  2209  48  2304  2256  

13  37  1369  45  2025  1665  41  38  1444  49  2401  1862  

14  34  1156  42  1764  1428  42  38  1444  42  1764  1596  

15  43  1849  52  2704  2236  43  45  2025  42  1764  1890  

16  47  2209  42  1764  1974  44  41  1681  48  2304  1968  

17  57  3249  59  3481  3363  45  40  1600  48  2304  1920  

18  49  2401  52  1764  2548  46  49  2401  42  1764  2058  

19  42  1764  45  2025  1890  47  58  3364  40  1664  2320  

20  44  1936  37  1369  1628  48  52  2704  48  1600  2496  

21  36  1296  48  2304  1728  49  48  2304  48  2304  2304  

22  43  1849  60  3600  2580  50  52  2704  52  2304  2704  

23  40  1600  40  1600  1600  51  44  1936  48  2304  2112  

24  52  2704  43  1849  2236  52  41  1681  54  1936  2214  

25  48  2304  45  2025  2160  53  56  3136  30  900  1680  

26  56  3136  45  2025  2520  54  65  4225  24  576  1560  

27  51  2601  46  2116  2346  55  38  1444  34  1156  1292  

28  52  2704  54  2916  2808              

  117414  112463  2459  124444  2588  مج            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )8: (ملحق رقم

  :يمثل درجات عينة الدراسة االستطالعية على المحور الثاني ودرجاتهم في المحور الثالث

  س ع  ع  ع  س  س  الرقم  س ع  ع  ع  س  س  الرقم

1  47  2209  45  2025  2115  29  47  2209  40  1600  1880  

2  51  2601  40  1600  2040  30  41  1681  56  1296  2296  

3  47  2209  41  961  1927  31  45  2025  54  1936  2430  

4  44  1936  54  2916  2376  32  41  1681  48  2304  1968  

5  40  1600  41  1681  1640  33  43  1849  46  2116  1978  

6  29  841  48  2304  1392  34  39  1521  45  2025  1755  

7  54  2916  41  1681  2214  35  37  1369  46  2116  1702  

8  45  2025  40  1600  1800  36  44  1936  46  2116  2024  

9  49  2401  38  1444  1862  37  38  1444  46  2116  1748  

10  62  3844  54  2916  3348  38  45  2025  42  1764  1890  

11  44  1936  60  3600  2640  39  39  1521  51  2601  1989  

12  42  1764  45  2025  1890  40  43  1849  48  2304  2064  

13  54  2916  45  2025  2430  41  53  2809  49  2401  2597  

14  35  1225  42  1764  1470  42  35  1225  42  1764  1470  

15  35  1225  52  2704  1820  43  36  1295  42  1764  1512  

16  40  1600  42  1764  1680  44  47  2209  48  2304  2256  

17  37  1369  59  3481  2183  45  43  1849  48  2304  2064  

18  30  900  52  1764  1560  46  49  2401  42  1764  2058  

19  35  1225  45  2025  1575  47  50  2500  40  1600  2000  

20  37  1369  37  1369  1369  48  36  1296  48  2304  1728  

21  27  729  48  2304  1296  49  46  2116  48  2304  2208  

22  32  1024  60  3600  1920  50  44  1936  52  2704  2288  

23  40  1600  40  1600  1600  51  49  2401  48  2304  2352  

24  31  961  43  1849  1333  52  52  2704  44  1936  2288  

25  39  1521  45  2025  1755  53  46  2116  30  900  1380  

26  35  1369  45  2025  1575  54  36  1296  24  576  864  

27  37  2025  46  2116  1702  55  31  961  34  1156  1054  

28  45  2209  54  2916  2430              

  104381  112463  2459  98790  2298  مج            
  

  

  

  

  

 
  

  

  



 

  96=المعيار/ االستبيانيمثل الدرجات الكلية لعينة الدراسة األساسية على  )09: (ملحق رقم

  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة   الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم

1  138  52  167  103  108  154  122  205  122  256  106  307  104  358  91  

2  123  53  100  104  167  155  152  206  99  257  99  308  88  359  103  

3  115  54  109  105  116  156  93  207  169  258  165  309  111  360  104  

4  111  55  114  106  109  157  113  208  110  259  116  310  108  361  97  

5  160  56  148  107  109  158  99  209  160  260  118  311  119  362  127  

6  112  57  104  108  169  159  128  210  142  261  95  312  96  363  91  

7  92  58  110  109  120  160  118  211  126  262  128  313  117  364  110  

8  118  59  116  110  118  161  93  212  112  263  123  314  137  365  110  

9  111  60  110  111  156  162  108  213  117  264  118  315  169  366  113  

10  155  61  113  112  113  163  110  214  88  265  121  316  123  367  93  

11  96  62  110  113  99  164  93  215  157  266  97  317  112  368  101  

12  149  63  132  114  89  165  128  216  102  267  119  318  108  369  121  

13  112  64  116  115  95  166  112  217  117  268  138  319  116  370  95  

14  101  65  160  116  103  167  125  218  102  269  97  320  99  371  113  

15  103  66  114  117  93  168  105  219  100  270  97  321  127  372  94  

16  119  67  98  118  116  169  110  220  106  271  158  322  120  373  160  

17  123  68  148  119  125  170  101  221  99  272  106  323  122  374  112  

18  93  69  110  120  104  171  112  222  112  273  109  324  136  375  109  

19  110  70  93  121  111  172  123  223  114  274  121  325  112  376  115  

20  106  71  158  122  102  173  119  224  121  275  114  326  102  377  107  

21  113  72  125  123  106  174  99  225  166  276  109  327  114  378  103  

22  110  73  114  124  92  175  115  226  99  277  126  328  113  379  106  

23  123  74  109  125  100  176  121  227  106  278  123  329  109  380  117  

24  105  75  166  126  108  177  87  228  112  279  89  330  114  381  149  

25  100  76  99  127  125  178  115  229  99  280  119  331  103  382  99  

26  135  77  115  128  100  179  160  230  103  281  158  332  128  383  116  

27  109  78  98  129  108  180  113  231  132  282  97  333  103  384  118  

28  108  79  140  130  119  181  113  232  100  283  126  334  97  385  93  

29  112  80  112  131  109  182  121  233  113  284  113  335  121  386  113  

97  97  81  122  132  94  183  96  234  101  285  93  336  132  387  114  

31  101  82  100  133  102  184  112  235  107  286  133  337  101  388  109  

32  132  83  152  134  125  185  160  236  113  287  122  338  94      

33  106  84  98  135  148  186  133  237  149  288  110  339  150      

34  95  85  106  136  110  187  114  238  103  289  125  340  114      

35  114  86  118  137  108  188  126  239  117  290  97  341  138      

36  100  87  113  138  119  189  101  240  123  291  112  342  98      

37  111  88  108  139  114  190  111  241  113  292  121  343  127      

38  115  89  121  140  95  191  102  242  110  293  102  344  109      

39  113  90  109  141  126  192  113  243  105  294  93  345  117      

40  118  91  114  142  93  193  100  244  97  295  114  346  127      

41  165  92  155  143  126  194  117  245  109  296  103  347  95      

42  97  93  122  144  101  195  114  246  106  297  102  348  105      

43  108  94  115  145  160  196  103  247  122  298  107  349  115      

44  108  95  121  146  92  197  99  248  120  299  132  350  101      

45  123  96  93  147  105  198  112  249  96  300  105  351  113      

46  100  97  113  148  114  199  108  250  115  301  101  352  98      

47  112  98  118  149  156  200  98  251  103  302  97  353  118      

48  104  99  159  150  98  201  103  252  131  303  101  354  112      

49  160  100  111  151  112  202  116  253  109  304  119  355  100      

50  119  101  105  152  111  203  89  254  94  305  168  356  107      

51  97  102  101  153  113  204  116  255  112  306  125  357  104      



 

  39=المعيار/ الدرجات الكلية لعينة الدراسة األساسية محور التدريس )10(ملحق رقم 

    

  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة   الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  قمالر  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم

1  52  52  55  103  49  154  42  205  47  256  34  307  46  358  46  

2  38  53  45  104  50  155  37  206  43  257  48  308  40  359  33  

3  45  54  25  105  40  156  48  207  48  258  44  309  36  360  64  

4  37  55  43  106  52  157  42  208  44  259  42  310  44  361  63  

5  51  56  36  107  41  158  40  209  42  260  46  311  48  362  54  

6  39  57  40  108  46  159  47  210  40  261  39  312  44  363  51  

7  37  58  45  109  39  160  31  211  42  262  43  313  41  364  64  

8  53  59  37  110  42  161  51  212  50  263  37  314  33  365  58  

9  41  60  40  111  50  162  54  213  43  264  48  315  46  366  53  

10  37  61  48  112  47  163  49  214  44  265  45  316  38  367  47  

11  30  62  45  113  61  164  54  215  54  266  44  317  25  368  43  

12  41  63  43  114  54  165  49  216  39  267  50  318  44  369  65  

13  47  64  39  115  41  166  42  217  55  268  41  319  54  370  65  

14  31  65  54  116  50  167  50  218  39  269  34  320  53  371  25  

15  53  66  50  117  51  168  46  219  48  270  37  321  58  372  43  

16  55  67  36  118  39  169  37  220  37  271  48  322  47  373  37  

17  45  68  50  119  40  170  49  221  46  272  39  323  55  374  54  

18  51  69  42  120  44  171  45  222  39  273  47  324  43  375  65  

19  45  70  36  121  50  172  52  223  50  274  41  325  65  376  44  

20  40  71  34  122  41  173  37  224  37  275  45  326  43  377  51  

21  38  72  54  123  48  174  42  225  42  276  44  327  36  378  43  

22  54  73  47  124  34  175  51  226  48  277  42  328  59  379  63  

23  40  74  40  125  51  176  44  227  39  278  36  329  65  380  55  

24  45  75  47  126  30  177  37  228  43  279  42  330  38  381  65  

25  36  76  42  127  41  178  40  229  41  280  46  331  44  382  54  

26  43  77  48  128  44  179  46  230  38  281  33  332  63  383  43  

27  37  78  50  129  37  180  41  231  52  282  46  333  37  384  48  

28  39  79  45  130  50  181  43  232  38  283  38  334  51  385  48  

29  53  80  47  131  61  182  45  233  47  284  44  335  43  386  51  

97  38  81  36  132  47  183  48  234  54  285  36  336  65  387  43  

31  31  82  50  133  51  184  45  235  39  286  38  337  46  388  38  

32  37  83  43  134  49  185  40  236  44  287  39  338  43      

33  53  84  47  135  46  186  40  237  42  288  45  339  43      

34  45  85  40  136  42  187  49  238  45  289  48  340  38      

35  51  86  28  137  50  188  31  239  49  290  42  341  54      

36  37  87  47  138  46  189  42  240  48  291  42  342  65      

37  45  88  42  139  28  190  46  241  43  292  33  343  43      

38  40  89  48  140  51  191  48  242  49  293  48  344  48      

39  38  90  43  141  39  192  51  243  43  294  51  345  65      

40  41  91  40  142  38  193  54  244  40  295  38  346  44      

41  47  92  38  143  51  194  51  245  45  296  46  347  51      

42  38  93  51  144  49  195  44  246  37  297  41  348  50      

43  25  94  47  145  39  196  42  247  48  298  36  349  44      

44  42  95  48  146  41  197  42  248  45  299  54  350  63      

45  41  96  52  147  44  198  55  249  54  300  50  351  43      

46  36  97  37  148  43  199  39  250  36  301  48  352  38      

47  45  98  51  149  51  200  45  251  57  302  38  353  59      

48  51  99  30  150  46  201  39  252  35  303  57  354  65      

49  30  100  36  151  50  202  43  253  46  304  35  355  44      

50  47  101  50  152  48  203  49  254  52  305  42  356  43      

51  45  102  41  153  45  204  45  255  39  306  38  357  43      



 

  36=المعيار/ سية على محور انجاز البحوث الجامعيةدرجات عينة الدراسة األسا ) 11( ملحق رقم 

  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة   الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم

1  46  52  40  103  47  154  43  205  39  256  38  307  38  358  48  

2  50  53  43  104  36  155  40  206  42  257  45  308  44  359  41  

3  42  54  48  105  43  156  47  207  53  258  48  309  42  360  36  

4  39  55  41  106  37  157  42  208  41  259  40  310  46  361  35  

5  41  56  46  107  43  158  41  209  39  260  36  311  45  362  36  

6  37  57  60  108  35  159  45  210  40  261  45  312  33  363  27  

7  37  58  42  109  39  160  38  211  38  262  29  313  48  364  42  

8  28  59  44  110  37  161  27  212  31  263  52  314  37  365  40  

9  43  60  39  111  40  162  36  213  38  264  48  315  55  366  60  

10  52  61  36  112  37  163  40  214  37  265  43  316  33  367  41  

11  39  62  38  113  35  164  31  215  41  266  33  317  39  368  32  

12  39  63  52  114  52  165  34  216  43  267  40  318  38  369  33  

13  37  64  40  115  31  166  41  217  46  268  37  319  44  370  60  

14  31  65  33  116  41  167  32  218  45  269  43  320  45  371  36  

15  43  66  46  117  43  168  41  219  27  270  43  321  43  372  54  

16  39  67  39  118  34  169  39  220  52  271  42  322  45  373  42  

17  42  68  43  119  31  170  52  221  43  272  36  323  36  374  33  

18  44  69  49  120  45  171  39  222  48  273  42  324  48  375  41  

19  38  70  38  121  39  172  35  223  40  274  51  325  59  376  40  

20  30  71  35  122  44  173  41  224  27  275  35  326  38  377  38  

21  33  72  37  123  43  174  40  225  43  276  43  327  43  378  38  

22  38  73  51  124  31  175  43  226  31  277  46  328  60  379  35  

23  43  74  43  125  40  176  40  227  47  278  42  329  32  380  27  

24  40  75  43  126  37  177  60  228  39  279  47  330  39  381  45  

25  53  76  34  127  51  178  44  229  41  280  42  331  60  382  29  

26  41  77  41  128  40  179  39  230  37  281  43  332  33  383  25  

27  34  78  40  129  44  180  47  231  40  282  27  333  27  384  32  

28  40  79  47  130  30  181  36  232  46  283  40  334  35  385  43  

29  43  80  43  131  42  182  38  233  38  284  33  335  33  386  37  

97  35  81  38  132  33  183  29  234  41  285  39  336  36  387  41  

31  36  82  46  133  43  184  38  235  38  286  36  337  42  388  25  

32  31  83  27  134  37  185  41  236  36  287  40  338  40      

33  40  84  33  135  32  186  42  237  29  288  39  339  35      

34  44  85  38  136  44  187  40  238  35  289  60  340  41      

35  37  86  43  137  49  188  38  239  46  290  56  341  44      

36  33  87  37  138  38  189  49  240  40  291  45  342  38      

37  35  88  42  139  37  190  31  241  36  292  60  343  60      

38  46  89  44  140  30  191  36  242  32  293  33  344  39      

39  43  90  53  141  40  192  48  243  43  294  43  345  45      

40  41  91  40  142  39  193  43  244  25  295  45  346  27      

41  32  92  43  143  38  194  47  245  54  296  47  347  60      

42  33  93  35  144  43  195  45  246  36  297  40  348  40      

43  30  94  38  145  39  196  43  247  47  298  35  349  42      

44  43  95  32  146  33  197  45  248  35  299  43  350  56      

45  43  96  40  147  41  198  28  249  40  300  40  351  59      

46  33  97  49  148  37  199  53  250  33  301  42  352  51      

47  45  98  38  149  39  200  43  251  43  302  40  353  48      

48  46  99  43  150  43  201  36  252  39  303  41  354  43      

49  51  100  31  151  27  202  51  253  48  304  47  355  41      

50  43  101  33  152  43  203  40  254  41  305  36  356  38      

51  46  102  43  153  40  204  46  255  46  306  40  357  35      



 

  21=المعيار/ درجات عينة الدراسة األساسية على محور تبادل المعارف العامة )12(ملحق رقم 

  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة   الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم  الدرجة  الرقم

1  28  52  26  103  28  154  26  205  34  256  17  307  23  358  35  

2  35  53  25  104  31  155  33  206  29  257  23  308  19  359  28  

3  35  54  28  105  17  156  28  207  28  258  31  309  15  360  28  

4  26  55  33  106  32  157  27  208  22  259  28  310  27  361  23  

5  26  56  26  107  29  158  31  209  28  260  17  311  25  362  23  

6  23  57  23  108  18  159  29  210  20  261  32  312  25  363  24  

7  21  58  35  109  20  160  22  211  27  262  30  313  25  364  28  

8  19  59  27  110  29  161  28  212  33  263  17  314  11  365  25  

9  22  60  15  111  21  162  32  213  24  264  28  315  22  366  24  

10  23  61  25  112  27  163  31  214  16  265  32  316  17  367  8  

11  25  62  24  113  31  164  24  215  34  266  12  317  20  368  32  

12  28  63  30  114  27  165  29  216  22  267  33  318  22  369  16  

13  24  64  26  115  34  166  24  217  31  268  30  319  32  370  24  

14  24  65  21  116  28  167  28  218  28  269  25  320  17  371  24  

15  26  66  28  117  24  168  29  219  18  270  22  321  20  372  27  

16  24  67  35  118  22  169  33  220  23  271  18  322  20  373  34  

17  25  68  24  119  15  170  28  221  12  272  27  323  17  374  35  

18  17  69  24  120  24  171  27  222  27  273  35  324  26  375  21  

19  16  70  17  121  32  172  34  223  32  274  34  325  25  376  35  

20  24  71  27  122  25  173  17  224  26  275  24  326  22  377  24  

21  31  72  22  123  27  174  31  225  31  276  22  327  29  378  35  

22  26  73  24  124  29  175  28  226  27  277  28  328  25  379  31  

23  28  74  31  125  31  176  32  227  34  278  24  329  20  380  32  

24  30  75  31  126  26  177  25  228  20  279  31  330  22  381  24  

25  27  76  29  127  35  178  27  229  28  280  30  331  31  382  35  

26  13  77  35  128  27  179  23  230  30  281  35  332  25  383  34  

27  26  78  33  129  32  180  17  231  31  282  24  333  30  384  21  

28  30  79  24  130  26  181  29  232  14  283  31  334  25  385  27  

29  27  80  28  131  17  182  24  233  28  284  24  335  15  386  8  

97  23  81  22  132  24  183  21  234  22  285  34  336  31  387  16  

31  21  82  28  133  30  184  23  235  32  286  33  337  25  388  25  

32  24  83  21  134  28  185  28  236  31  287  32  338  20      

33  30  84  16  135  34  186  12  237  35  288  33  339  11      

34  29  85  22  136  23  187  29  238  14  289  22  340  17      

35  23  86  31  137  28  188  17  239  33  290  28  341  25      

36  32  87  25  138  31  189  21  240  23  291  14  342  22      

37  25  88  23  139  10  190  27  241  22  292  17  343  25      

38  27  89  30  140  23  191  33  242  20  293  30  344  29      

39  22  90  22  141  26  192  28  243  22  294  34  345  20      

40  25  91  24  142  27  193  16  244  16  295  27  346  30      

41  16  92  35  143  23  194  26  245  22  296  17  347  22      

42  26  93  26  144  31  195  33  246  30  297  12  348  31      

43  30  94  29  145  26  196  10  247  34  298  35  349  25      

44  28  95  27  146  29  197  28  248  21  299  14  350  27      

45  26  96  25  147  32  198  30  249  25  300  20  351  32      

46  24  97  21  148  35  199  18  250  23  301  29  352  20      

47  27  98  27  149  31  200  27  251  23  302  28  353  15      

48  27  99  17  150  17  201  24  252  32  303  17  354  32      

49  19  100  24  151  28  202  29  253  28  304  33  355  31      

50  31  101  26  152  24  203  32  254  22  305  21  356  19      

51  27  102  13  153  28  204  23  255  29  306  35  357  31      



 

 
 
 
 
 

 222=ن/ استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي استبيانعلى  وفق متغير الذكورعينة الدراسة األساسية درجات  ) 13: (ملحق رقم

  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم

1 115 -0,62 0,38 46 114 -1,62 2,62 91 158 42,38 1796,06 136 118 2,38 5,66 181 113 -2,62 6,86 

2 111 -4,62 21,34 47 99 -
16,62 276,22 92 109 -6,62 43,82 137 112 -3,62 13,10 182 93 -

22,62 511,66 

3 101 -
14,62 213,74 48 126 10,38 107,74 93 122 6,38 40,70 138 121 5,38 28,94 183 108 -7,62 58,06 

4 112 -3,62 13,10 49 112 -3,62 13,10 94 114 -1,62 2,62 139 111 -4,62 21,34 184 114 -1,62 2,62 

5 123 7,38 54,46 50 165 49,38 2438,38 95 101 -
14,62 213,74 140 100 -

15,62 243,98 185 121 5,38 28,94 

6 167 51,38 2639,90 51 117 1,38 1,90 96 113 -2,62 6,86 141 96 -
19,62 384,94 186 94 -

21,62 467,42 

7 108 -7,62 58,06 52 115 -0,62 0,38 97 118 2,38 5,66 142 113 -2,62 6,86 187 114 -1,62 2,62 

8 110 -5,62 31,58 53 88 -
27,62 762,86 98 97 -

18,62 346,70 143 156 40,38 1630,54 188 112 -3,62 13,10 

9 99 -
16,62 276,22 54 155 39,38 1550,78 99 125 9,38 88,0 144 112 -3,62 13,10 189 112 -3,62 13,10 

10 116 0,38 0,14 55 110 -5,62 31,58 100 105 -
10,62 112,78 145 140 24,38 594,38 190 100 -

15,62 243,98 

11 126 10,38 107,74 56 122 6,38 40,70 101 112 -3,62 13,10 146 108 -7,62 58,06 191 113 -2,62 6,86 

12 104 -
11,62 135,02 57 169 53,38 2849,42 102 120 4,38 19,18 147 108 -7,62 58,06 192 117 1,38 1,90 

13 99 -
16,62 276,22 58 108 -7,62 58,06 103 96 -

19,62 384,94 148 93 -
22,62 511,66 193 95 -

20,62 425,18 

14 92 -
23,62 557,90 59 121 5,38 28,94 104 123 7,38 54,46 149 149 33,38 1114,22 194 103 -

12,62 159,26 

15 125 9,38 87,98 60 100 -
15,62 243,98 105 167 51,38 2639,90 150 102 -

13,62 185,50 195 101 -
14,62 213,74 

16 110 -5,62 31,58 61 105 -
10,62 112,78 106 105 -

10,62 112,78 151 115 -0,62 0,38 196 122 6,38 40,70 

17 164 48,38 2340,62 62 143 27,38 749,66 107 93 -
22,62 511,66 152 104 -

11,62 135,02 197 123 7,38 54,46 

18 110 -5,62 31,58 63 119 3,38 11,42 108 111 -4,62 21,34 153 106 -9,62 92,54 198 95 -
20,62 425,18 

19 98 -
17,62 310,46 64 89 -

26,62 708,62 109 98 -
17,62 310,46 154 119 3,38 11,42 199 165 49,38 2438,38 

20 103 -
12,62 159,26 65 114 -1,62 2,62 110 114 -1,62 2,62 155 118 2,38 5,66 200 100 -

15,62 243,98 

21 122 6,38 40,70 66 93 -
22,62 511,66 111 119 3,38 11,42 156 110 -5,62 31,58 201 115 -0,62 0,38 

22 109 -6,62 43,82 67 111 -4,62 21,34 112 92 -
23,62 557,90 157 99 -

16,62 276,22 202 92 -
23,62 557,90 

23 142 26,38 695,90 68 123 7,38 54,46 113 97 -
18,62 346,70 158 113 -2,62 6,86 203 110 -5,62 31,58 

24 99 -
16,62 276,22 69 108 -7,62 58,06 114 166 50,38 2538,14 159 100 -

15,62 243,98 204 119 3,38 11,42 

25 105 -
10,62 112,78 70 135 19,38 375,58 115 112 -3,62 13,10 160 101 -

14,62 213,74 205 113 -2,62 6,86 

26 138 22,38 500,86 71 128 12,38 153,26 116 118 2,38 5,66 161 95 -
20,62 425,18 206 104 -

11,62 135,02 

27 159 43,38 1881,82 72 148 32,38 1048,46 117 132 16,38 268,30 162 112 -3,62 13,10 207 128 12,38 153,26 

28 106 -9,62 92,54 73 100 -
15,62 243,98 118 167 51,38 2639,90 163 109 -6,62 43,82 208 169 53,38 2849,42 

29 152 36,38 1323,50 74 125 9,38 87,98 119 109 -6,62 43,82 164 98 -
17,62 310,46 209 106 -9,62 92,54 

30 116 0,38 0,14 75 123 7,38 54,46 120 148 32,38 1048,46 165 111 -4,62 21,34 210 98 -
17,62 310,46 

31 126 10,38 107,74 76 108 -7,62 58,06 121 108 -7,62 58,06 166 108 -7,62 58,06 211 168 52,38 2743,66 

32 125 9,38 87,98 77 114 -1,62 2,62 122 115 -0,62 0,38 167 115 -0,62 0,38 212 113 -2,62 6,86 

33 133 17,38 302,06 78 169 53,38 2849,42 123 112 -3,62 13,10 168 156 40,38 1630,54 213 99 -
16,62 276,22 

34 152 36,38 1323,50 79 104 -
11,62 135,02 124 108 -7,62 58,06 169 113 -2,62 6,86 214 106 -9,62 92,54 

35 112 -3,62 13,10 80 93 -
22,62 511,66 125 118 2,38 5,66 170 102 -

13,62 185,50 215 163 47,38 2244,86 

36 148 32,38 1048,46 81 106 -9,62 92,54 126 109 -6,62 43,82 171 93 -
22,62 511,66 216 100 -

15,62 243,98 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

37 98 -
17,62 310,46 82 116 0,38 0,14 127 114 -1,62 2,62 172 111 -4,62 21,34 217 116 0,38 0,14 

38 100 -
15,62 243,98 83 101 -

14,62 213,74 128 102 -
13,62 185,50 173 132 16,38 268,30 218 100 -

15,62 243,98 

39 110 -5,62 31,58 84 125 9,38 87,98 129 110 -5,62 31,58 174 99 -
16,62 276,22 219 102 -

13,62 185,50 

40 119 3,38 11,42 85 114 -1,62 2,62 130 126 10,38 107,74 175 110 -5,62 31,58 220 117 1,38 1,90 

41 93 -
22,62 511,66 86 116 0,38 0,14 131 113 -2,62 6,86 176 89 -

26,62 708,62 221 163 47,38 2244,86 

42 103 -
12,62 159,26 87 113 -2,62 6,86 132 93 -

22,62 511,66 177 116 0,38 0,14 222 102 -
13,62 185,50 

43 113 -2,62 6,86 88 121 5,38 28,94 133 118 2,38 5,66 178 101 -
14,62 213,74         

44 97 -
18,62 346,70 89 87 -

28,62 819,10 134 112 -3,62 13,10 179 157 41,38 1712,30         

45 110 -5,62 31,58 90 109 -6,62 43,82 135 111 -4,62 21,34 180 109 -6,62 43,82         



 

  )14: (ملحق رقم

 166=ن/ استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي استبيانعينة الدراسة األساسية وفق متغير اإلناث على درجات 
  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم  ²(x-x̄)  (x-x̄) الدرجة الرقم

1 116 4,47 19,98 46 114 2,47 6,10 91 99 -
12,53 157,00 136 81 -

30,53 932,08 

2 128 16,47 271,26 47 97 -
14,53 211,12 92 110 -1,53 2,34 137 116 4,47 19,98 

3 102 -9,53 90,82 48 101 -
10,53 110,88 93 91 -

20,53 421,48 138 106 -5,53 30,58 

4 126 14,47 209,38 49 113 1,47 2,16 94 107 -4,53 20,52 139 97 -
14,53 211,12 

5 104 -7,53 56,70 50 105 -6,53 42,64 95 139 27,47 754,60 140 103 -8,53 72,76 

6 101 -
10,53 110,88 51 119 7,47 55,80 96 97 -

14,53 211,12 141 101 -
10,53 110,88 

7 112 0,47 0,22 52 158 46,47 2159,46 97 123 11,47 131,56 142 106 -5,53 30,58 

8 91 -
20,53 421,48 53 109 -2,53 6,40 98 100 -

11,53 132,94 143 103 -8,53 72,76 

9 103 -8,53 72,76 54 113 1,47 2,16 99 113 1,47 2,2 144 99 -
12,53 157,00 

10 127 15,47 239,32 55 106 -5,53 30,58 100 95 -
16,53 273,24 145 112 0,47 0,22 

11 107 -4,53 20,52 56 97 -
14,53 211,12 101 110 -1,53 2,34 146 105 -6,53 42,64 

12 91 -
20,53 421,48 57 104 -7,53 56,70 102 113 1,47 2,16 147 119 7,47 55,80 

13 110 -1,53 2,34 58 115 3,47 12,04 103 109 -2,53 6,40 148 117 5,47 29,92 

14 103 -8,53 72,76 59 107 -4,53 20,52 104 126 14,47 209,38 149 119 7,47 55,80 

15 95 -
16,53 273,24 60 148 36,47 1330,06 105 133 21,47 460,96 150 119 7,47 55,80 

16 101 -
10,53 110,88 61 121 9,47 89,68 106 101 -

10,53 110,88 151 121 9,47 89,68 

17 121 9,47 89,68 62 113 1,47 2,16 107 94 -
17,53 307,30 152 132 20,47 419,02 

18 115 3,47 12,04 63 100 -
11,53 132,94 108 112 0,47 0,22 153 98 -

13,53 183,06 

19 105 -6,53 42,64 64 97 -
14,53 211,12 109 114 2,47 6,10 154 89 -

22,53 507,60 

20 102 -9,53 90,82 65 118 6,47 41,86 110 103 -8,53 72,76 155 127 15,47 239,32 

21 131 19,47 379,08 66 88 -
23,53 553,66 111 132 20,47 419,02 156 128 16,47 271,26 

22 132 20,47 419,02 67 117 5,47 29,92 112 120 8,47 71,74 157 108 -3,53 12,46 

23 122 10,47 109,62 68 114 2,47 6,10 113 100 -
11,53 132,94 158 127 15,47 239,32 

24 103 -8,53 72,76 69 97 -
14,53 211,12 114 113 1,47 2,16 159 113 1,47 2,16 

25 122 10,47 109,62 70 103 -8,53 72,76 115 93 -
18,53 343,36 160 101 -

10,53 110,88 

26 102 -9,53 90,82 71 111 -0,53 0,28 116 167 55,47 3076,92 161 93 -
18,53 343,36 

27 123 11,47 131,56 72 169 57,47 3302,80 117 105 -6,53 42,64 162 116 4,47 19,98 

28 150 38,47 1479,94 73 109 -2,53 6,40 118 99 -
12,53 157,00 163 110 -1,53 2,34 

29 121 9,47 89,68 74 112 0,47 0,22 119 113 1,47 2,16 164 112 0,47 0,22 

30 108 -3,53 12,46 75 122 10,47 109,62 120 94 -
17,53 307,30 165 118 6,47 41,86 

31 127 15,47 239,32 76 99 -
12,53 157,00 121 109 -2,53 6,40 166 114 2,47 6,10 

32 95 -
16,53 273,24 77 123 11,47 131,56 122 112 0,47 0,22         

33 117 5,47 29,92 78 136 24,47 598,78 123 98 -
13,53 183,06         

34 109 -2,53 6,40 79 103 -8,53 72,76 124 123 11,47 131,56         

35 114 2,47 6,10 80 109 -2,53 6,40 125 97 -
14,53 211,12         

36 119 7,47 55,80 81 117 5,47 29,92 126 106 -5,53 30,58         



 

37 137 25,47 648,72 82 101 -
10,53 110,88 127 104 -7,53 56,70         

38 108 -3,53 12,46 83 97 -
14,53 211,12 128 122 10,47 109,62         

39 94 -
17,53 307,30 84 114 2,47 6,10 129 97 -

14,53 211,12         

40 105 -6,53 42,64 85 120 8,47 71,74 130 107 -4,53 20,52         

41 103 -8,53 72,76 86 125 13,47 181,44 131 118 6,47 41,86         

42 96 -
15,53 241,18 87 106 -5,53 30,58 132 113 1,47 2,16         

43 112 0,47 0,22 88 138 26,47 700,66 133 138 26,47 700,66         

44 96 -
15,53 241,18 89 193 81,47 6637,36 134 104 -7,53 56,70         

45 118 6,47 41,86 90 121 9,47 89,68 135 99 -
12,53 157,00         

 ###   7742,90       ########   ###   9760,02   ###   4366,57 

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 208=ن: ق متغير الماجستير وحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للعينةوف عينة الدراسة األساسيةدرجات  ) 15: (ملحق رقم

 
x-x) الدرجة الرقم ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x ̄)²  

1 155 36,48 1330,79 46 148 29,48 869,07 91 118 -0,52 0,27 136 97 -
21,52 463,11 181 103 -

15,52 240,87 

2 123 4,48 20,07 47 101 -
17,52 306,95 92 125 6,48 41,99 137 102 -

16,52 272,91 182 107 -
11,52 132,71 

3 118 -0,52 0,27 48 109 -9,52 90,63 93 114 -4,52 20,43 138 112 -6,52 42,51 183 100 -
18,52 342,99 

4 149 30,48 929,03 49 126 7,48 55,95 94 165 46,48 2160,39 139 103 -
15,52 240,87 184 119 0,48 0,23 

5 115 -3,52 12,39 50 132 13,48 181,71 95 166 47,48 2254,35 140 91 -
27,52 757,35 185 120 1,48 2,19 

6 113 -5,52 30,47 51 95 -
23,52 553,19 96 114 -4,52 20,43 141 110 -8,52 72,59 186 96 -

22,52 507,15 

7 165 46,48 2160,39 52 100 -
18,52 342,99 97 167 48,48 2350,31 142 100 -

18,52 342,99 187 133 14,48 209,67 

8 111 -7,52 56,55 53 165 46,48 2160,39 98 95 -
23,52 553,19 143 113 -5,52 30,47 188 113 -5,52 30,47 

9 112 -6,52 42,51 54 109 -9,52 90,63 99 119 0,48 0,2 144 101 -
17,52 306,95 189 114 -4,52 20,43 

10 112 -6,52 42,51 55 104 -
14,52 210,83 100 111 -7,52 56,55 145 128 9,48 89,87 190 112 -6,52 42,51 

11 119 0,48 0,23 56 110 -8,52 72,59 101 116 -2,52 6,35 146 132 13,48 181,71 191 104 -
14,52 210,83 

12 97 -
21,52 463,11 57 132 13,48 181,71 102 95 -

23,52 553,19 147 113 -5,52 30,47 192 107 -
11,52 132,71 

13 169 50,48 2548,23 58 163 44,48 1978,47 103 169 50,48 2548,23 148 99 -
19,52 381,03 193 102 -

16,52 272,91 

14 111 -7,52 56,55 59 158 39,48 1558,67 104 115 -3,52 12,39 149 136 17,48 305,55 194 93 -
25,52 651,27 

15 110 -8,52 72,59 60 169 50,48 2548,23 105 163 44,48 1978,47 150 118 -0,52 0,27 195 121 2,48 6,15 

16 105 -
13,52 182,79 61 123 4,48 20,07 106 168 49,48 2448,27 151 127 8,48 71,91 196 113 -5,52 30,47 

17 100 -
18,52 342,99 62 110 -8,52 72,59 107 87 -

31,52 993,51 152 91 -
27,52 757,35 197 92 -

26,52 703,31 

18 108 -
10,52 110,67 63 114 -4,52 20,43 108 116 -2,52 6,35 153 122 3,48 12,11 198 156 37,48 1404,75 

19 106 -
12,52 156,75 64 166 47,48 2254,35 109 118 -0,52 0,27 154 149 30,48 929,03 199 156 37,48 1404,75 

20 143 24,48 599,27 65 99 -
19,52 381,03 110 113 -5,52 30,47 155 93 -

25,52 651,27 200 121 2,48 6,15 

21 114 -4,52 20,43 66 98 -
20,52 421,07 111 167 48,48 2350,31 156 125 6,48 41,99 201 105 -

13,52 182,79 

22 110 -8,52 72,59 67 95 -
23,52 553,19 112 164 45,48 2068,43 157 110 -8,52 72,59 202 89 -

29,52 871,43 

23 148 29,48 869,07 68 140 21,48 461,39 113 112 -6,52 42,51 158 104 -
14,52 210,83 203 104 -

14,52 210,83 

24 167 48,48 2350,31 69 93 -
25,52 651,27 114 152 33,48 1120,91 159 111 -7,52 56,55 204 121 2,48 6,15 

25 152 33,48 1120,91 70 122 3,48 12,11 115 118 -0,52 0,27 160 99 -
19,52 381,03 205 96 -

22,52 507,15 

26 109 -9,52 90,63 71 125 6,48 41,99 116 102 -
16,52 272,91 161 117 -1,52 2,31 206 94 -

24,52 601,23 

27 159 40,48 1638,63 72 100 -
18,52 342,99 117 126 7,48 55,95 162 113 -5,52 30,47 207 112 -6,52 42,51 

28 114 -4,52 20,43 73 118 -0,52 0,27 118 114 -4,52 20,43 163 102 -
16,52 272,91 208 81 -

37,52 1407,75 

29 118 -0,52 0,27 74 148 29,48 869,07 119 168 49,48 2448,27 164 99 -
19,52 381,03         

30 101 -
17,52 306,95 75 99 -

19,52 381,03 120 115 -3,52 12,39 165 99 -
19,52 381,03         

31 167 48,48 2350,31 76 116 -2,52 6,35 121 109 -9,52 90,63 166 113 -5,52 30,47         

32 116 -2,52 6,35 77 123 4,48 20,07 122 99 -
19,52 381,03 167 106 -

12,52 156,75         

33 95 -
23,52 553,19 78 114 -4,52 20,43 123 104 -

14,52 210,83 168 102 -
16,52 272,91         



 

34 126 7,48 55,95 79 97 -
21,52 463,11 124 112 -6,52 42,51 169 114 -4,52 20,43         

35 92 -
26,52 703,31 80 111 -7,52 56,55 125 96 -

22,52 507,15 170 101 -
17,52 306,95         

36 100 -
18,52 342,99 81 105 -

13,52 182,79 126 158 39,48 1558,67 171 102 -
16,52 272,91         

37 123 4,48 20,07 82 113 -5,52 30,47 127 150 31,48 990,99 172 94 -
24,52 601,23         

38 92 -
26,52 703,31 83 127 8,48 71,91 128 100 -

18,52 342,99 173 114 -4,52 20,43         

39 108 -
10,52 110,67 84 139 20,48 419,43 129 113 -5,52 30,47 174 118 -0,52 0,27         

40 97 -
21,52 463,11 85 131 12,48 155,75 130 106 -

12,52 156,75 175 112 -6,52 42,51         

41 118 -0,52 0,27 86 142 23,48 551,31 131 103 -
15,52 240,87 176 133 14,48 209,67         

42 115 -3,52 12,39 87 157 38,48 1480,71 132 93 -
25,52 651,27 177 121 2,48 6,15         

43 123 4,48 20,07 88 169 50,48 2548,23 133 118 -0,52 0,27 178 97 -
21,52 463,11         

44 112 -6,52 42,51 89 158 39,48 1558,67 134 137 18,48 341,51 179 121 2,48 6,15         

45 97 -
21,52 463,11 90 112 -6,52 42,51 135 106 -

12,52 156,75 180 112 -6,52 42,51         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 



 

 180=ن: وفق  متغير الدكتوراه وحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للعينة عينة الدراسة األساسية درجات)  16: (ملحق رقم

x-x) الدرجة الرقم ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x x-x) الدرجة الرقم  ²(̄ ̄)  (x-x  الدرجة الرقم  ²(̄

1 100 -10,07 101,40 46 113 2,93 8,58 91 127 16,93 286,62 136 101 -9,07 82,26 1 115 

2 125 14,93 222,90 47 123 12,93 167,18 92 109 -1,07 1,14 137 128 17,93 321,48 2 111 

3 113 2,93 8,58 48 112 1,93 3,72 93 132 21,93 480,92 138 101 -9,07 82,26 3 101 

4 122 11,93 142,32 49 109 -1,07 1,14 94 97 -13,07 170,82 139 105 -5,07 25,70 4 112 

5 93 -17,07 291,38 50 120 9,93 98,60 95 100 -10,07 101,40 140 121 10,93 119,46 5 123 

6 113 2,93 8,58 51 99 -11,07 122,54 96 101 -9,07 82,26 141 94 -16,07 258,24 6 167 

7 107 -3,07 9,42 52 114 3,93 15,44 97 108 -2,07 4,28 142 114 3,93 15,44 7 108 

8 109 -1,07 1,14 53 103 -7,07 49,98 98 117 6,93 48,02 143 93 -17,07 291,38 8 110 

9 93 -17,07 291,38 54 113 2,93 8,58 99 128 17,93 321,5 144 108 -2,07 4,28 9 99 

10 114 3,93 15,44 55 108 -2,07 4,28 100 148 37,93 1391,29 145 138 27,93 780,08 10 116 

11 115 4,93 24,30 56 108 -2,07 4,28 101 103 -7,07 49,98 146 104 -6,07 36,84 11 126 

12 117 6,93 48,02 57 115 4,93 24,30 102 108 -2,07 4,28 147 106 -4,07 16,56 12 104 

13 97 -13,07 170,82 58 93 -17,07 291,38 103 117 6,93 48,02 148 106 -4,07 16,56 13 99 

14 112 1,93 3,72 59 99 -11,07 122,54 104 88 -22,07 487,08 149 100 -10,07 101,40 14 92 

15 98 -12,07 145,68 60 122 11,93 142,32 105 103 -7,07 49,98 150 113 2,93 8,58 15 125 

16 109 -1,07 1,14 61 125 14,93 222,90 106 138 27,93 780,08 151 110 -0,07 0,00 16 110 

17 106 -4,07 16,56 62 110 -0,07 0,00 107 93 -17,07 291,38 152 119 8,93 79,74 17 164 

18 113 2,93 8,58 63 98 -12,07 145,68 108 116 5,93 35,16 153 121 10,93 119,46 18 110 

19 99 -11,07 122,54 64 103 -7,07 49,98 109 109 -1,07 1,14 154 89 -21,07 443,94 19 98 

20 98 -12,07 145,68 65 107 -3,07 9,42 110 94 -16,07 258,24 155 113 2,93 8,58 20 103 

21 116 5,93 35,16 66 97 -13,07 170,82 111 110 -0,07 0,00 156 119 8,93 79,74 21 122 

22 98 -12,07 145,68 67 106 -4,07 16,56 112 101 -9,07 82,26 157 116 5,93 35,16 22 109 

23 103 -7,07 49,98 68 117 6,93 48,02 113 97 -13,07 170,82 158 101 -9,07 82,26 23 142 

24 108 -2,07 4,28 69 122 11,93 142,32 114 115 4,93 24,30 159 95 -15,07 227,10 24 99 

25 113 2,93 8,58 70 97 -13,07 170,82 115 89 -21,07 443,94 160 114 3,93 15,44 25 105 

26 112 1,93 3,72 71 102 -8,07 65,12 116 117 6,93 48,02 161 126 15,93 253,76 26 138 

27 102 -8,07 65,12 72 108 -2,07 4,28 117 123 12,93 167,18 162 104 -6,07 36,84 27 159 

28 108 -2,07 4,28 73 116 5,93 35,16 118 105 -5,07 25,70 163 110 -0,07 0,00 28 106 

29 99 -11,07 122,54 74 93 -17,07 291,38 119 112 1,93 3,72 164 101 -9,07 82,26 29 152 

30 110 -0,07 0,00 75 109 -1,07 1,14 120 111 0,93 0,86 165 115 4,93 24,30 30 116 

31 122 11,93 142,32 76 98 -12,07 145,68 121 122 11,93 142,32 166 114 3,93 15,44 31 126 

32 123 12,93 167,18 77 113 2,93 8,58 122 100 -10,07 101,40 167 105 -5,07 25,70 32 125 

33 119 8,93 79,74 78 103 -7,07 49,98 123 117 6,93 48,02 168 96 -14,07 197,96 33 133 

34 127 16,93 286,62 79 112 1,93 3,72 124 132 21,93 480,92 169 101 -9,07 82,26 34 152 

35 103 -7,07 49,98 80 119 8,93 79,74 125 128 17,93 321,48 170 110 -0,07 0,00 35 112 

36 109 -1,07 1,14 81 121 10,93 119,46 126 109 -1,07 1,14 171 135 24,93 621,50 36 148 

37 116 5,93 35,16 82 119 8,93 79,74 127 103 -7,07 49,98 172 106 -4,07 16,56 37 98 

38 108 -2,07 4,28 83 123 12,93 167,18 128 119 8,93 79,74 173 114 3,93 15,44 38 100 

39 120 9,93 98,60 84 105 -5,07 25,70 129 93 -17,07 291,38 174 108 -2,07 4,28 39 110 

40 113 2,93 8,58 85 126 15,93 253,76 130 125 14,93 222,90 175 111 0,93 0,86 40 119 

41 98 -12,07 145,68 86 122 11,93 142,32 131 112 1,93 3,72 176 115 4,93 24,30 41 93 

42 112 1,93 3,72 87 110 -0,07 0,00 132 88 -22,07 487,08 177 101 -9,07 82,26 42 103 



 

43 110 -0,07 0,00 88 112 1,93 3,72 133 97 -13,07 170,82 178 121 10,93 119,46 43 113 

44 109 -1,07 1,14 89 125 14,93 222,90 134 109 -1,07 1,14 179 106 -4,07 16,56 44 97 

45 100 -10,07 101,40 90 111 0,93 0,86 135 126 15,93 253,76 180 99 -11,07 122,54 45 110 

 4911   3344,22   4980   3742,02   4996   8516,39   4927   4994,44  ### 

                  
 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  عينة الدراسة األساسية وفق متغير الكلية ديمثل  درجات األفرا ) 17: (ملحق رقم
 الكلية العلوم اإلنسانية وم الفيزياءالكيمياء وعل الهندسة الرياضيات االقتصاد العلوم التجارية اإلعالم اآللي

  الرقم  الدرجة  مربعھا الدرجة مربعھا  الدرجة مربعھا الدرجة مربعھا  الدرجة مربعھا الدرجة  مربعھا الدرجة   مربعھا
22500 150 9409 97 11449 107 26896 164 15876 126 12996 114 19044 138 1 
19044 138 10404 102 12544 112 14641 121 13924 118 11025 105 10609 103 2 
10000 100 28224 168 14884 122 12996 114 12544 112 14400 120 12321 111 3 
8649 93 12544 112 17689 133 7744 88 8464 92 12769 113 15129 123 4 
9604 98 10201 101 11881 109 10404 102 11025 105 8649 93 11025 105 5 

13456 116 18769 137 12996 114 12769 113 11664 108 11881 109 10000 100 6 
12996 114 12996 114 13456 116 11236 106 9025 95 9801 99 10201 101 7 
12544 112 10609 103 12769 113 9801 99 15625 125 13456 116 17424 132 8 
13924 118 11025 105 24964 158 10404 102 23104 152 13924 118 12100 110 9 
12769 113 10404 102 11881 109 24649 157 15876 126 24336 156 12544 112 10 
12100 110 12544 112 9409 97 10609 103 14884 122 10201 101 10816 104 11 
10201 101 13689 117 11236 106 13689 117 10000 100 9025 95 13225 115 12 
12544 112 15625 125 21904 148 17689 133 27889 167 27556 166 12769 113 13 
13225 115 28561 169 15876 126 13689 117 8649 93 10816 104 9409 97 14 
12100 110 10404 102 11025 105 12544 112 12100 110 11664 108 15129 123 15 
27889 167 18496 136 19321 139 26569 163 10201 101 15625 125 28561 169 16 
10816 104 14641 121 10201 101 13689 117 15625 125 9801 99 15129 123 17 
16129 127 17424 132 14400 120 12321 111 21904 148 14641 121 12544 112 18 
22201 149 17424 132 27225 165 28561 169 12769 113 13225 115 14161 119 19 
8836 94 14884 122 12100 110 14884 122 8649 93 12321 111 8649 93 20 
9604 98 9216 96 15129 123 12996 114 10201 101 27889 167 12544 112 21 

11025 105 10816 104 8836 94 14641 121 8464 92 12100 110 11664 108 22 
11881 109 14884 122 13924 118 9801 99 16384 128 7921 89 12769 113 23 
11449 107 12769 113 12769 113 12544 112 12321 111 28561 169 13456 116 24 
12769 113 14641 121 7921 89 12100 110 11664 108 19600 140 17424 132 25 
9025 95 8649 93 8649 93 12769 113 12769 113 13225 115 12100 110 26 

10201 101 12100 110 9025 95 13456 116 15625 125 11881 109 8464 92 27 
11449 107 14161 119 11881 109 14161 119 8649 93 13456 116 11664 108 28 
16129 127 15129 123 14884 122 15876 126 24336 156 25281 159 27225 165 29 
12769 113 11881 109 17424 132 10000 100 9801 99 21904 148 13924 118 30 
14641 121 10609 103 9409 97 12544 112 11664 108 8649 93 13225 115 31 
9801 99 7744 88 9801 99 9216 96 10404 102 12544 112 9216 96 32 
8281 91 9409 97 10609 103 13225 115 10000 100 9604 98 12769 113 33 

10609 103 12544 112 17161 131 10201 101 16384 128 13924 118 11664 108 34 
6561 81 12996 114 16384 128 9801 99 11025 105 12769 113 24025 155 35 

13689 117 16384 128 14161 119 7921 89 9604 98 15625 125 10816 104 36 
10609 103 10201 101 12769 113 9801 99 8649 93 10404 102 9409 97 37 
8281 91 9801 99 9216 96 11664 108 11664 108 12321 111 12321 111 38 

11236 106 11449 107 24964 158 20164 142 12996 114 23104 152 12100 110 39 
13225 115 12321 111 9409 97 12544 112 12100 110 11236 106 10201 101 40 
13689 117 11664 108 13689 117 10609 103 14161 119 14884 122 11881 109 41 
10816 104 12996 114 12769 113 9801 99 8836 94 10816 104 13456 116 42 
10201 101 14161 119 14641 121 15876 126 12100 110 8649 93 21904 148 43 
9025 95 9409 97 11236 106 9604 98 12544 112 14641 121 14161 119 44 

11881 109 16129 127 14161 119 9801 99 12996 114 14884 122 15129 123 45 
9409 97 10609 103 11881 109 10404 102 11881 109 11881 109 12100 110 46 
8836 94 14400 120 9409 97 12544 112 14161 119 26569 163 11236 106 47 

12769 113 11664 108 11236 106 13225 115 11236 106 12996 114 27225 165 48 
13924 118 13456 116 9409 97 11236 106   9604 98 12321 111 49 
16129 127 15625 125 13225 115 14641 121   13924 118 27889 167 50 
12996 114   15129 123 12544 112   24964 158 22201 149 51 
12100 110   13924 118 27556 166   11664 108 11236 106 52 

    10609 103 10000 100   10000 100 10000 100 53 
    15876 126 12996 114   20449 143 12996 114 54 
    15129 123 28224 168   11881 109 10000 100 55 
    10000 100 12769 113   12769 113 13924 118 56 
      7569 87   9604 98 18225 135 57 
      13456 116   12996 114 9409 97 58 
      10609 103     10000 100 59 
      15129 123     12544 112 60 
            11881 109 61 
            9025 95 62 
            12996 114 63 
            12100 110 64 

 مج 7420 881608 6847 833285 5406 622416 6916 819802 6432 753758 5716 666094 5742 646536
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 :حثالبملخص 
إلى معرفة أهم استخدامات البريد االلكتروني كتقنية تعليمية حديثة  البحث اهدف هذ      

في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في الجامعة، وتحديد مستوى انتشاره ومن 
ثمة محاولة فهمها وإدراجها ضمن العملية التواصلية بين األستاذ والطالب التي تحتاج إلى 

هدفت إلى معرفة الفروق بين األساتذة في استخداماتهم للبريد  كمايداغوجية، هيكلة ب
الجنس، والمؤهل (االلكتروني في االتصال البيداغوجي مع الطالب، وذلك حسب متغيرات

وفق صنف وللوصول إلى ذلك فقد صمم البحث و ،)الكلية في الجامعة العلمي، ومتغير
  :للبحث ميدانيال الجانبنظري وال بالجان جانبين شروط المنهج الوصفي إلى

لهذا النظري للجانب وفصل خصص  النظري فصل منهجي، جانبوتضمن ال
    .البحث

، وقد صغناها على النحو اإلجابة على تساؤالت البحثكما حددنا فروضا بشأن 

  :التالي

غوجي البريد االلكتروني في االتصال البيدا نتوقع انتشار واسع الستخدام :العامةالفرضية 
  .بين األستاذ والطالب في الجامعة

نتوقع انتشار واسع الستخدام البريد االلكتروني في االتصال  :األولى الجزئيةأما الفرضية 
التدريس، انجاز البحوث : ( في مجاالت باتنة البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة

  ).الجامعية، تبادل المعارف العامة 
نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد  - :الثانية فنصها الجزئيةالفرضية أما 

في  األساتذة والطالباستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين في العينة 
  ."الذكور"جنس  وذلك لصالح  تعزى لمتغير الجنسجامعة باتنة 

اللة إحصائية بين أفراد جود فروق ذات دنتوقع و - :الثالثة نصها الجزئيةأما الفرضية 
 األساتذة والطالباستخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين في العينة 

  .الدكتوراه"أساتذة جامعة باتنة لصالح المؤهل العلمي لدى  تعزى لمتغير المؤهل العلمي



 

اد نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفر :الرابعة فنصها الجزئيةالفرضية و

العينة في استخدام البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب تعزى 

  .باتنة في جامعة ةلمتغير الكلي

الفصل الثالث و ،مفهوم االتصال البيداغوجي االلكترونيبعنون : الفصل الثاني و
تخداماته مفهوم االتصال البيداغوجي االلكتروني وأهم خصائصه ومجاالته واسب :عنون

إلى تأطير  للبحثنظري االطار الوقد خلص  .وتطبيقاته في االتصال بين األستاذ والطالب
المشكلة، وحصر األدوات، وشروط الدراسة الميدانية الضرورية الختبار الفرضيات، 

  .واإلجابة على التساؤالت المطروحة
  .ة أساسيةفقد قسم إلى دراسة استطالعية ودراس: للبحث الميداني الجانب أما
االتصال البيداغوجي باستخدام البريد  بناء استبيان: وتم في الدراسة االستطالعية 

وتم فيه . ، موجه إلى األساتذة في الجامعة االلكتروني بين األستاذ والطالب في الجامعة
التأكد من خصائصه السيكومترية، وأعد للدراسة األساسية في صورته النهائية في دراسة 

 .ميدانية حاولنا تطبيقها في شروطها العلمية تجريبية 
الدراسة األساسية تم فيها اختبار الفروض المصاغة بتطبيق األداة المذكورة على 

  : وأصنافها، وتحصلنا على النتائج نشير إليها مختصرة في ما يلي) 388(العينة وحجمها 
دام البريد االلكتروني انتشار بشكل واسع استخأفادت أنه يوجد : العامةفنتيجة الفرضية 

 .باتنة في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة
أفادت أنه يوجد انتشار بشكل واسع استخدام : األولى الجزئيةأما نتيجة الفرضية 

في  باتنةالبريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة 
  ).لبحوث الجامعية، ومجال تبادل المعارف العامة التدريس، انجاز ا(مجاالت 

وجود فروق ذات داللة : الثانية والثالثة الجزئيتان نوكانت نتيجة الفرضيتا
البريد االلكتروني في االتصال  مإحصائية بين أفراد العينة في متوسطات استخدا

، والمؤهل الجنس (تعزى لمتغيرات باتنة البيداغوجي بين األستاذ والطالب في جامعة 
    ".ماجستير"ولصالح المؤهل لعلمي " الذكور"لصالح جنس ).العلمي



 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  على الرابعة الجزئية الفرضية نصتو
البريد االلكتروني في االتصال البيداغوجي بين  مأفراد العينة في متوسطات استخدا

  .الكلية في الجامعة تعزى لمتغير باتنة األستاذ والطالب في جامعة
 
  
 



 

Résumé de l'étude: 
              L'objectif de cette recherche est de trouver des utilisations les plus importantes de 

l'e-mail technique de communication moderne de l'éducation pédagogique entre l'enseignant 

et étudiant à l'université, et de déterminer le niveau de propagation est une tentative de 

comprendre et d'être inclus dans le processus, la communication entre l'enseignant et l'élève 

qui ont besoin de restructurer pédagogique, et vise à trouver les différences entre les 

enseignants dans leur utilisation e-mail pour communiquer avec les étudiants avec 

pédagogique, en fonction des variables (sexe, qualification académique, et le collège variable 

dans l'université), et l'accès à elle a été conçue et le type de recherche selon les termes de 

l'approche descriptive à la partie théorique et les deux côtés de la zone (s): 

Et assure une séparation systématique de l'aspect théorique, la séparation a été consacrée à la 

partie théorique de cette recherche 

 

            Comme nous l'avons identifié à répondre aux questions sujet de la recherche, a 

Annaba comme suit: 

 

Hypothèse générale: Nous nous attendons à l'utilisation très répandue de l'e-mail à contacter 

pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'université. 

La première hypothèse partielle: Nous nous attendons à l'utilisation très répandue de l'e-mail 

à contacter pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'Université de Batna dans les 

domaines de: (enseignement, l'achèvement de la recherche universitaire, l'échange de 

connaissances générales). 

La deuxième hypothèse de partielle: - Nous nous attendons à l'existence de différences 

statistiquement significatives entre les répondants de l'utilisation de l'e-mail à contacter 

pédagogique entre professeurs et étudiants de l'Université de Batna, en raison de la variable 

de sexe et de sexe pour des raisons de "mâle". 

La troisième hypothèse de partielle lit comme suit: - Nous nous attendons à l'existence de 

différences statistiquement significatives entre les répondants à l'utilisation de l'e-mail à 

contacter pédagogique entre les enseignants et les étudiants en raison de la qualification 

variable à Batna professeurs d'université pour la qualification ", PhD. 

La quatrième hypothèse partielle: Nous nous attendons à l'existence de différences 

statistiquement significatives entre les répondants à l'utilisation de l'e-mail à contacter 



 

pédagogique entre l'enseignant et l'élève sont attribuables à la variable d'un collège à 

l'université de Batna. 

Et le chapitre II: Le titre de la notion de pédagogie-mail de contact, et le titre du chapitre III: 

le concept de pédagogie-mail de communication et les caractéristiques les plus importantes et 

de ses champs et ses utilisations et applications dans la communication entre l'enseignant et 

l'élève. Il a été conclu le cadre théorique de la recherche pour encadrer la question, et les 

outils d'inventaire, étude sur le terrain et les conditions nécessaires pour tester les hypothèses, 

et de répondre aux questions posées. 

Le côté du champ (s): Le ministère à l'enquête et l'étude est essentielle. 

 Il était dans l'enquête: la construction d'une communication pédagogique à l'aide 

questionnaire e-mail entre le professeur et étudiant à l'université, adressée aux professeurs à 

l'université. Était de s'assurer que les propriétés psychométriques, et préparé pour l'étude de 

base dans sa forme définitive dans une étude pilote, nous avons essayé d'appliquer dans le 

domaine des termes scientifiques. 

L'étude était un essai de base des hypothèses formulées mentionnés sur l'application de l'outil 

et la taille de l'échantillon (388) et des espèces, nous avons acquis et les résultats que nous 

renvoient à en bref comme suit: 

En raison de l'hypothèse générale: Il est rapporté qu'il ya une utilisation très répandue de l'e-

mail à contacter pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'Université de Batna. 

En raison de l'hypothèse partielle premier: Il est rapporté qu'il ya une utilisation très répandue 

de l'e-mail à contacter pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'Université de Batna dans 

les domaines (enseignement, l'achèvement de la recherche universitaire, et l'échange de 

connaissances générales). 

Le résultat de la deuxième et la troisième hypothèses:. L'existence de différences 

statistiquement significatives entre les répondants dans les taux d'utilisation de l'e-mail à 

contacter pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'Université de Batna, en raison des 

variables (le sexe, la qualification d'enseignement) pour le sexe «mâle» et Salah al-qualifié 

pour un scientifique "Maître". 

Et partielle quatrième hypothèse a déclaré qu'il n'y avait aucune différence statistiquement 

significative entre les répondants dans les taux d'utilisation de l'e-mail pour contacter 

pédagogique entre l'enseignant et étudiant à l'Université de Batna attribués au collège à 

l'université 


