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 COVID-19/14رقم  بالغ
 

 الحجر الصحيخالل فترة  جامعة محمد الخامس بالرباط من طرفاملعتمدة التعليم عن بعد  تجربةتقييم 

 هذه التجربة عن راضون  األساتذةمن  %84و ةمن الطلب 71%

 
 

ها تطلب في أوساط بإنجاز دراسة 2020مايو 16أبريل و 23بين  املمتدةة خالل الفتر  جامعة محمد الخامس بالرباط قامت

االستمرارية  في إطار  هتم اعتمادالذي و  ،عن بعد ميالتعل طنم مع والتالؤم رض ىال دىم قياس وذلك بغرض ،وأساتذتها

إلى استندت هذه الدراسة . 2020مارس  16ذ من احضوري اسةف الدر يوقتب املتعلق الوصيةقرار الوزارة ل تبعابيداغوجية ال

لين باملؤسسات من مجموع الطلبة املسج %9.45يمثلون ) اطالب 8355 من على عينة متكونة إنجازهمامتزامنين تم  ستطالعينا

 اأستاذ 571و (املحدود االستقطابالجامعية ذات من مجموع املسجلين باملؤسسات  % 12.1واملفتوح  االستقطابالجامعية ذات 

  .للجامعةالتابعة  مختلف املؤسسات ينتمون إلى املحدود( باالستقطاب % 28.76واملفتوح  باالستقطاب % 20.68)

 ة:التالي أسفرت عن الخالصات ةاملذكور الدراسة 

  م عن بعديتجربة التعل واألساتذة عن لبةالط ىرض 

 %29 فيما عبر ، عن هذه العملية بنسب متفاوتة راضون  الطلبةمن  %71حوالي  تبين بأن بينو ردود املستج من خالل استقراء

عن عدم نهم م %16 ما عبر ، فينسبي بخصوص هذه العملية رض ىعن  ساتذةال  من %84عبر  ،في املقابل .ىالرض عن عدم  هممن

 .ىالرض 

  لتعليم عن بعدانمط مستوى التكيف مع 

مع  الش يء الذي نتج عنه صعوبة في التكيفد، م عن بعالتعلتقنيات  استعمال يسبق لهم لم بأن الطلبةمن  %70أكثر من  دأفا

 بعدالتعليم عن  استخدام عدمالذين شملهم االستطالع  الساتذةمن %72أكد  فيما .م املعتمد في فترة الحجر الصحينمط التعل

دوات ال  عمالعن بعد فيما يتعلق باست مواكبةمن  تهماستفادب ستجوبين صرحواامل الساتذةمن  %24غير أن  .هذه الفترةقبل 

 .لهذا النمط من التعليماملعدة نصات املو 

تسجيل دروسهم عن طريق تقنية وذلك عبر  الجامعية مؤسساتهم واكبةمأكدوا استفادتهم من املستجوبين  الساتذةمن  34% 

 ،اتيساملؤس إللكترونيبريد ا)ال بعدم عن يلتعلل العمل الضرورية دواتل  ولوجهم الساتذةمن %90 ناهز ما ي أكد كما. الفيديو

 (...،ةالطلباإلتصال بمعطيات تسهل ، يةاتاملؤسس الرقمية املنصات

 التعليم عن بعد ستعملة فياملنصات امل 

-G) رهن إشارتهم الجامعة وضعتهامنصات التعلم عن بعد التي أن  يعتبرونطلبة من ال %70 أن أكثر من أظهرت نتائج الدراسة 

Suite وMicrosoft وMoodle) جداصعب  إلىصعب ب نصاتملالباقون استخدام هذه ا يما اعتبر ف ،سهلة االستخدام. 

باإلضافة إلى استعملوا  %20 فيما ،(Microsoftو G-Suiteاملنصتين ) منهم استعملوا فقط %64 ،فيما يخص هيئة التدريس

 .ؤسساتيةمرى غير خأنصات م ون الباق ستخدماو اعي، االجتم التواصل شبكات عالوة علىاملنصتين منصات أخرى هاتين 
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 استخدام قنوات التعليم عن بعد وثيرة 

 املوضوعة من طرف غوجيةابيدوارد الامل على بانتظام طلعون يشملهم االستطالع  طالب 10 أصلمن  7أن  ت الدراسةأظهر 

 ما  %26.64أما الباقون فقد توزعوا بين خالل فترة استمرارية التدريس عن بعد.  الساتذة
ً
هذه املوارد  ىطلعون علكانوا ينادرا

أن  الدراسةهم تين شملالذ طلبةمن ال %72أكد أكثر من  كما. نهائيا االطالع عليهاعدم  اكدو أ %3.94والرقمية البيداغوجية 

منصات  تمت عبر  الحصص هذهمن  %74 ر الصحي،خالل فترة الحج (visioconférences)مباشرة  احصصنظموا  أساتذتهم

 YouTubeو Facebookو Zoom) أخرى  منصات عبر الباقي  تم فيما، (Microsoft Teamsو Google Meetية )اتستفاعلية مؤس

...، .) 

 ي، أحصة مباشرة 25كل طالب ما متوسطه  تابع، الصحي ر منذ بداية الحجأنه استجوابهم الذين تم  ردود الطلبة كما بينت

 . (حصةلكل دقيقة  20أكثر من ساعة و) دقيقة 82 حصة لكل املتابعة فترة متوسطوبلغ ومين. كل ي ةواحدحصة  بمعدل

الصحي ر خالل فترة الحج بتهممع طلعن تنظيمهم لحصص تفاعلية املستجوبين  من %68أكثر من  أكد، بالساتذةفيما يتعلق و 

تم . و حصةلكل  (و عشرون دقيقة واحدة ساعة تقريًبا) دقيقة 78 ي قدرهزمنوحدة بمتوسط  حصص تفاعلية لكل 7 بمعدل

 أو منصات أخرى أو شبكات Zoom، والباقي عبر %80 بمعدل( Microsoftو G-Suiteية )اتعبر املنصات املؤسس اأساس ذلك

 .جتماعيالتواصل اال 

  فعالية التعليم عن بعد ومحددات  ةواجهها الطلبالصعوبات التي 

 اأساس مرتبط خيرةهذه ال  مصدر . متابعة الدروسأنهم واجهوا صعوبات في  الطلبة من %78كد أ، دراسةال لنتائجوفًقا 

تفاعلية ومفهومة. كانت  روسالد من %46أن  الطلبة املستجوبون  كما اعتبر(. %34) يك( واللوجست%47بالتواصل والتفاعل )

عن ُبعد عبر الهواتف الذكية أو  روسهمد يتابعون الدراسة هم تالذين شمل بةمن الطل %93 يناهز ما وهنا يجب اإلشارة إلى أن 

 (. 3/4G   35.5%و %59.3 باإلنترنيتتصال سلكي اأو  wifi)عبر  لون باإلنترنتمتصمنهم  %95 ،حاسوبأجهزة ال

 عاليةأمام ف ارئيسيعائقا أن جودة االتصال واستقراره يشكالن  املستجوبين الساتذةمن  % 64يعتقد أكثر من مع ذلك،  ملوازاةبا

 ،(ستجوبينامل ساتذةال من  % 62.7ه تقاسم)رأي ي لبةعلى تفاعل الط مما يؤثر سلبا الحجر الصحي، فترة م عن بعد خاللالتعلي

بأن ن من الساتذة املستجوبي % 75اعتبر  كما في بعض التخصصات. ينضاف إلى ذلك صعوبة إنجاز أشغال موجهة أو تطبيقية

يتطلب وقتا أكبر مقارنة بالحيز  تراعي شروط الجودة البيداغوجية املعتمدة بغرض التدريس عن بعد مضامين رقمية تحضير 

 الدروس الحضورية.  ير تحض تطلبهيالزمني الذي 

  يداغوجيبلأشكال التنظيم امع التعليم عن بعد  نمطتكييف 

ي حين ف ،وس النظريةالتعليم عن بعد مناسب للمحاضرات والدر  أن نيبو ستجامل الساتذةمن  %87حوالي  أفاد، في هذا السياق

عتماد ا املستجوبين إمكانيةمن  %22 رى فيما ي. ةيهيجالتو  الشغال في أيًضا عتمادهيمكن ا النمط اهذمقتنعون بأن  % 45 أن

  املحاكاة.أشغال التطبيقية و الشغال  التعليم عن بعد أيضا في

 الحضوري عليملتا تكميلعلى  م عن بعديالتعل قدرة 

في هذا اإلطار، يعتزم  الحضوري. عليملتل مكمال  يمكن أن يشكل م عن بعديالتعلأن ن يستجوبمن الساتذة امل %80يعتبر أكثر من 

من  %75عبر كما . مستقبال إلى جانب التدريس الحضوري اعتماد نمط التدريس عن بعد ستجوبينامل الساتذةمن  87%

 م عن بعد.ياستخدام منصات التعل بخصوص مواكبةو  تدريب دوراتمن في االستفادة عن رغبتهم  املستجوبين الساتذة




