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 الملخص

عليها التعليم  التي يعتمد   (feed-back) نهدف من خالل هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على اشكالية التغذية الراجعة

الدرس، وقراءة مشاعرهم   نحو  استجاباتهم  لمعرفة  للمتعلمين"، وتحليلها  االنفعالية  الوجه  "مالمح  قراءة  م وهي  بعد  عن 

وانفعاالتهم واتجاهاتهم وحتى أفكارهم، ما يسهل على األستاذ التفاعل والتوجيه والقيام بالتقويم و التعديل و تكييف الدرس، 

ال الى  العالمية، و مؤشر أساسي من . فهم و الرضىحتى يصل بهم  الجامعات  أصبح التعليم عن بعد سمة بارزة في كل 

مؤشرات التطور التي يقاس بها مدى تطور المنظومة التعليمية و المؤسسة الجامعية، و تحديد درجة تأثيرها محليا و عالميا،  

الع قامت  ان تحققه.  للجامعة  التي يمكن  التنافسية  السمات و كذلك مستوى  لتحليل  بيانات  قواعد  بإنشاء  الدراسات  ديد من 

الصوتية والعقلية واالنفعالية والسلوكية المرتبطة بعملية التعلم، سواء كسبب او كنتيجة لسلوك التعلم.  وقام باحثون بتحويل 

ة لعملية التعلم. واإلشكالية  مالمح الوجه االنفعالية الى خوارزميات تسهل قراءة انفعال المتعلم والتعرف على مشاعره المصاحب 

المطروحة ف موضوعنا هذا تتمثل في التساؤل التالي: فما تتمثل اهمية انفعاالت المتعلم ودورها في التعلم عن بعد؟ الى أي  

ى  مدى تستطيع تقنية التغذية الراجعة القائمة على مالمح وجه المتعلم التخفيف من انفعاالته السلبية اثناء التعلم؟ الى أي مد

تستطيع تقنية التغذية الراجعة القائمة على مالمح وجه المتعلم تمديد فترة تعلمه وبقائه امام الكمبيوتر لوقت اطول؟  وكانت 

وقلّت االنفعاالت   دقيقة، كما زادت نسبة االنفعاالت اإليجابية 13دقيقة الى  1النتائج إيجابية تماما حيث زادت مدة التعلم من

على شيء، انما يدّل على نجاعة هذه التقنية وأهميتها في التعليم عن بعد، خاصة إذا طورها الباحثون   السلبية. إذا دّل ذلك

أكثر ووسعوا مجال البحث فيها وتكاملت بحوثهم مع التخصصات العلمية التي تهتم بنفس الموضوع خاصة علوم التربية  

 .والبيداغوجية

 الكلمات المفتاحية:  

 .مالمح الوجه االنفعالية - الراجعة  التغذية - التعليم عن بعد

Abstract 
This research sheds light on the problem of feedback in distance education, which is reading 

and analyzing the "emotional face features of learners". Analyzing learners helps find out their 

responses to the lesson, read their feelings, emotions, attitudes and even their thoughts, which 

will facilitate the teacher to interact, direct, evaluate, modify, and adapt the lesson, until it 

reaches their understanding and satisfaction. Distance education has become a prominent 

feature in all international universities. It is a basic indicator of development by which the extent 

of development of the educational system and the university institution is measured, as well as 

the level of competitiveness that the university can achieve. Many studies have created 

databases to analyze the phonological, mental, emotional and behavioral features associated 
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with the learning process, whether as a cause or as a result of the learning behavior. The problem 

posed in our topic is the following question: Does the learner’s emotions have an important role 

in distance learning? To what extent can the feedback technique based on the features of the 

learner's face alleviate his negative emotions during learning? To what extent can the feedback 

technique based on the features of the learner's face extend the period of learning and stay in 

front of the computer for a longer time? The results were completely positive: they increased 

from 1 minute to 13 minutes, the percentage of positive emotions increased. If that indicates 

anything, it is indicative of the efficiency and importance of this technology in distance 

education, especially if researchers develop it further and expand the field of research in it. 

Key words:  
Distance education - Feedback - Emotional facial features. 

 المقدمة 

التعليم   التكنولوجي بشكل غير مسبوق في تطور مجال  التطور  الوسائط   ومتنوعة منمجموعة كبيرة    وذلك بإتاحةساهم 

من التواصل    وذلك للتمكنااللكترونية التي يتم استثمارها في العملية التعليمية التعلمية من طرف كل الفاعلين في هذا المجال؛  

التعليم عن بعد. أصبح إذا التعليم عن   والتي منها، المعاصرة والمتطورةالتعليمية حسب المقاييس  وتنفيذ العمليةالبيداغوجي 

من مؤشرات التطور التي يقاس بها مدى تطور المنظومة التعليمية   ومؤشرا أساسيابعد سمة بارزة في كل الجامعات العالمية،  

التنافسية التي يمكن للجامعة ان تحققه. جمع التعليم    وكذلك مستوى؛  وعالمياتأثيرها محليا    وتحديد درجة،  والمؤسسة الجامعية

، باعتبار ان هذه األخيرة تمثل المجال  والنفسية  والعلوم البيداغوجيةعن بعد في كل مراحل تطوره بين التكنولوجيات الحديثة  

ككل. وبدأ التقارب بين التخصصين تدريجيا، حيث يبحث البيداغوجيون عن   والعملية التعليميةالتخصصي للفعل التعليمي  

تحقيق جودة مخرجاته؛ ويبحث    وذلك بهدفمختلف الوسائط التكنولوجية لتسهيل التعليم على المعلم والمتعلم على حد سواء،  

، والتعلمتبنى عليها عملية التعليم    والنفسية والبيداغوجية التي  والقواعد والقوانين العقليةاخصائيو االعالم اآللي عن األسس  

بيانات هذا التفاعل بين هذين المجالين قامت العديد من الدراسات بإنشاء قواعد    وفي اثناءذاتها جوهر البيداغوجيا.    والتي هي

بعملية التعلم، سواء كسبب او كنتيجة لسلوك التعلم. عندها،    والعقلية واالنفعالية والسلوكية المرتبطةلتحليل السمات الصوتية  

أيقن الجميع انه ال مناصة من التكامل في البحوث وتبادل الخبرات بين هذين التخصصين. عندئذ، اصبحت أنظمة الكمبيوتر  

 . 1ة البشرية، حيث تركز على الديناميات البشرية المرتبطة بتنفيذ أنظمة الكمبيوتر المركزيةعبارة عن محاكاة لألنظم

 االشكالية

مشاعره المصاحبة    والتعرف علىقام الباحثون بتحويل مالمح الوجه االنفعالية الى خوارزميات تسهل قراءة انفعال المتعلم   

 ذا تتمثل في التساؤل التالي لنشاط التعلم. واإلشكالية المطروحة في موضوعنا ه

 فيما تفيد دراسة انفعاالت المتعلم في التعلم عن بعد؟ -1

الى أي مدى تستطيع تقنية التغذية الراجعة القائمة على دراسة مالمح وجه المتعلم التخفيف من االنفعاالت السلبية للمتعلم -2

 اثناء تعلمه؟ 

الى أي مدى تستطيع تقنية التغذية الراجعة القائمة على دراسة مالمح وجه المتعلم تمديد فترة التعلم بالنسبة للمتعلم وبقائه -3

 امام الكمبيوتر لوقت اطول؟ 
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 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي  

 أهمية الموضوع وأهدافه 

تهدف هذه الدراسة الى إضاءة بعض النقاط بخصوص عملية التعليم التي أصبحت تخضع في هذه الظروف للنمط االفتراضي  

 األهداف فيما يلي: وتتمثل هذهبعد.  والتدريس عن

زمة  ابراز أهمية التعليم عن بعد إذ أصبح ضرورة فرضتها ظروف التطور العلمي واالنفتاح العالمي، كما تفرضها حاليا ا-1

 .والمتعلم والمجتمع، وتحديد فوائده بالنسبة للمعلم Covid-19الوباء التاجي المستجد 

وحاجيات،  -2 مزاجية،  حالة  من  بها  يرتبط  ما  وفهم  بعد  عن  للمتعلم  االنفعالية  الوجه  مالمح  وتحليل  قراءة  أهمية  ابراز 

قت، وان الجانب العاطف والمزاجي يؤثر بشكل كبير  واهتمامات، وميول، ذلك الن التعلم هو نشاط عقلي انفعالي في ذات الو

 على جودة التعلم. 

التعريف بتقنية التغذية الراجعة المبنية على المعطيات االنفعالية للمتعلم كواحدة من أحدث التقنيات في التعليم عن بعد،  -3

لمناسبة للحالة االنفعالية للطالب بهدف شد  والتي تسمه لألستاذ او اآللة بالتدخل في الوقت المناسب إلعطاء البدائل والحلول ا

 .   وجودة التعلماستمرارية  ومنه ضمانالتفاعل اإليجابي،  وزيادة نسبة، وزيادة دافعيتهانتباهه، 

 معرفة مدى نجاعة التغذية الراجعة المبنية على المعطيات االنفعالية في التخفيف من االنفعاالت السلبية للمتعلم. -4

 ة التغذية الراجعة المبنية على المعطيات االنفعالية في تمديد فترة التعلم. معرفة مدى نجاع-5

 تعريف التعلم  -

والقيم واألفكار واالتجاهات باكتساب مجموع من المعارف    ويسمح له به المتعلم    ووجداني يقومهو نشاط معقد ومركب، عقلي  

. و هو 2رأ عليه من تغيير يفترض ان يكون التجاه اإليجابي . ال يرى بالعين انما يستدّل عليه من السلوك و ما يطوالمهارات

، وان التعليم  3سيرورة مستمرة في الزمن ومتفاعلة مع المحيط السوسيوثقافي الذي يعيش فيه الفرد Foucambertحسب 

 هو فقط مساعدة لعملية التعلم. 

 تعريف التعليم -

، في مؤسسات والقيم واالتجاهاتالتي يقوم به المعلم إلكساب المتعلم المعارف والمهارات والسلوكات    مجموع النشاطاتهو  

. ينبغي ان نشير هنا الى ان  وبالمجتمع  محددة ومرتبطة بالفرداهداف أيضا    وبغية تحقيقمخصصة له، وفق مناهج محددة،  

وأدوار اضي؛ هذا يعني ان القائم بالتعليم أصبحت لديه مهام  نشاط التعليم يختلف من التعليم الحضوري الى التعليم االفتر

للدروس   والتخطيط االلكتروني  واستخدام األجهزةلم تكن موجودة في التعليم الحضوري، كالتدريس بوسائط الكترونية    أخرى

 .  واألنشطة والتقويمات

   وتطوره المبحث الثاني: أهمية التعليم عن بعد 

 والتعليم االلكترونيالتعليم عن بعد 

تعتبر منظمة اليونسكو التعليم عن بعد شكال من اشكال التعليم التي تقدمها المؤسسة التعليمية دون الحاجة الى وجود المعلم  

ال ان استخدام وسائل االتص  (Lameul,2000). ترى4في مكان التعليم، انما في أوقات محددة او اثناء القيام بنشاط معين

المختلفة تجعل التعليم يتجاوز مكّون الزمن والمكان والفعل الديداكتيكي، ويسمح للمتعلم بممارسة نشاط التعلم في أي وقت و  

( انه ذلك التواصل بين هيئة التدريس و الطالب  2005. و يؤكد)عبد الحميد وآخرون،  5في أي مكان، و بأشكال مختلفة

تلفة و كل أدوات االعالم اآللي، كالحاسوب وشبكاته، و المحتويات الرقمية متعدد الوسائط باستخدام الوسائط اإللكترونية المخ

. تتكامل هذه الوسائط 6)نصوص مكتوبة أو منطوقة، مؤثرات صوتية، رسومات، صور ثابتة أو متحركة، لقطات فيديو (
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هذه النقلة   . إنوالمجتمعالجامعة    دافوضمن اه مع بعضها البعض لتحقيق أهداف تعليمية محددة مسبقا من طرف األستاذ  

او   ويكون متزامنا في طبيعة النشاط التعليمي أدت الى ظهور مجال علمي تعليمي جديد يسمى "بيئة االعالم اآللي للتعلم" 

التعليم اإللكتروني   وعليه فإن.  EIAH  Environnement informatique d’apprentissage humainغير متزامن.   

اساسه الحاسوب ووسائطه التخزينية وشبكاته في نقل المعارف والمهارات. وتضم تطبيقاته التعلم عبر الواب وغرف التدريس  

الساتالت  وعبر  والفيديو  السمعية  واألشرطة  اإلنترنت  عبر  الدروس  محتوى  تقديم  ويتم  الرقمي.  والتعاون  االفتراضية 

المتصفح للكتب العربية التي كتبت في هذا الموضوع، سيجد مصطلحات أخرى للتعليم عن بعد  واألقراص المدمجة. إن  

انه في التعليم عن بعد ال يوجد اتصال مباشر او    )Claudine(و تؤكد    7كالتعلم الذاتي، و التعليم المفتوح، و التعلم الفردي. 

ين و التفاعل بينهما يتم بآليات تختلف عنها في التعليم  تقارب جسدي بين األستاذ و الطالب، و لهذا فان استجابات الطرف

. يعتمد التعلم  8الحضوري؛ فتكون اما بشكل مباشر عبر اآللة، او بشكل غير مباشر باستخدام البريد االلكتروني، و الشات

التدريس مع دعم   التفكير المنهجي الذي يهدف إلى تسهيل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ممارسات عن بعد على

 المتعلم باستخدام بطاقات عملية توجيهية.  تطوير استراتيجيات التعلم واستقاللية

انطالقا من هذا الملخص عن مفهوم التعليم عن بعد، نشير الى اننا نقصد في موضوعنا هذا بالتعليم عن بعد ذلك النشاط الذي  

الكمبيوتر،   جهاز  عبر  األستاذ  به  أدواتيقوم  التدريسية من عرض    وباستخدام  بمهامه  القيام  اجل  من  المختلفة  االتصال 

المقررات عبر الشبكات اإللكترونية، وتوفير آليات اإلرشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات، وكذلك إدارة المصادر والعمليات 

التعليم عن بعد في    لي فإن وبالتاكما يعتقد الكثير.    وليس افتراضيا، كل هذا دون حضور مباشر للطلبة أي عن بعد  وتقويمها

 هذا الموضوع هو التعليم االلكتروني. 

 مراحل تطور التعليم عن بعد 

ديمقراطية التعليم كحق من   ومع انتشارفي النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت الحاجة متزايدة لتمديد سن التعليم،  

ا في المرحلة الثانوية  و الجامعية. في الستينيات من القرن  حقوق االنسان، صار التعليم إلزاميا في مراحله األولية و مفتوح

كندا، بغرض إتاحة  -في الكيبيك   Teluqفي المملكة البريطانية و    Open universityالماضي، ظهرت الجامعة المفتوحة  

النساء   التكوين لشرائح أخرى كالعمال، و  للتعلم في المكان و الوقت الذي يختارونه؛ مما اعطى فرصة  للشباب  الفرصة 

و منذ تلك الفترة اصبح التعليم مجاال للتنافس .  9الماكثات في البيوت؛ و ذلك بفضل نظام البث عن بعد للبرامج التكوينية 

 10ي، تستثمر فيه رؤوس أموال ضخمة من اجل تحسين جودة التعلم التي تعمل بدورها على تطوير اقتصاد األمم االقتصاد

 و نظرا لسعة هذا الموضوع، سنركز على اهم المحطات في مسار تطور التعليم االلكتروني، و هي كما يلي:.

إعطاء دروس في    Caleb Phillipsين اقترح  ا  1728مرحلة التعليم بالمراسلة: و هو نظام قديم جدا، يرجع الى سنة   •

الواليات المتحدة عن طريق منشورات في جرائد. و منحت الجامعة البريطانية ألول مرة شهادة جامعية معترف بها للتعليم 

 . يتم التعليم بالمراسلة بوسائط ورقية مثل الكتب، و المطبوعات، و المنشورات.1858بالمراسلة عام 

التعليم السمعي البصري: و يسمى أيضا التعليم بالراديو و التلفزيون، و الذي يركز على التعلم المحسوس و ليس  مرحلة   •

قدمت جامعة هوستن بالواليات المتحدة فصوال دراسية تلفزيونية؛ و في نفس االتجاه و في عام   1953اللفظي فقط. في عام  

لسمعي البصري. و يقابل هذا النمط من التعليم البيداغوجيا السلوكية و ظهرت الجامعة البريطانية المفتوحة بنظام ا  1969

 ، التي ان التعلم هو مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي طبيعيا كان أو اجتماعيا.11المعرفية
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، الرسائل،  مضغوطةالمرنة والالمتعددة مثل األقراص    واستخدام الوسائطمرحلة االعالم اآللي: تميزت بظهور الحاسوب   •

التقليديةوالفاكس وغيرها بالوسائل  لكن  األنترنت  المرحلة ظهر  البيداغوجية  12. في هذه  المرحلة  استمرت في هذه  . كما 

 السلوكية والمعرفية، حيث تعطى المعارف جاهزة للمتعلم.   

االلكترونيات • تجارة  العشرين، تطورت  القرن  التسعينات من  أواخر  في  االنترنت:  المتعددة    مرحلة  التقنية  والوسائط 

واألمن االلكتروني، وأصبح من السهل جدا إدارة العملية التعليمية عبر االنترنت، وهو الجيل الثالث من التعلم اإللكتروني  

الذي جعل من الجامعة عالما افتراضيا يحاكي إلى حد كبير الواقع الجامعي الحضوري التقليدي. هي إذا مرحلة االنفتاح 

العالم في نفس الوقت، بطريقة تفاعلية؛    مكان وعبر انحاءفيها المتعلم يدرس في كل    أصبح انفتاح الكل على الكل. حيث  التام،  

السبل    وفي متناوله المؤديةكل  البيداغوجية    واآلليات  المعرفة وتعليمها على  المرحلة في برمجة  المعرفة. تعتمد هذه  الى 

 2."13ا الترابطية، والبيداغوجي1"البنائية االجتماعية" 

 عن بعد   وخصائص التعليم مميزات 

 والمتعلم والمنظومة التعليميةعن فوائد للمعلم    وهي عبارة،  ومميزاتللتعليم عن بعد او التعليم االلكتروني عدة خصائص  

 في ذات الوقت، سنحاول تلخيصها في اهم النقاط التالية: 

   بالنسبة للطالب:-أ

ان الهدف األساسي من العملية التعليمية هي المتعلم ذاته والوصول به الى اكتمال نمو الشخصية من جميع جوانبها: العقلية 

علما بان هذا النمو ال يتأتى اال بالتعلم الجيد،    والنفسية، واللغوية واالجتماعية، وتحقيق التوافق النفسي       واالجتماعي؛

وهذا هو ما يقدمه له التعليم عن بعد، يكفي ان يملك الطالب جهاز الحاسوب ألنه المصدر أساسي في عملية التعلم. يمكن 

 اختصار الخصائص بالنسبة للمتعلم فيما يلي: 

 .14لتعلم تنمية مهارات استخدام التكنولوجيات الجديدة في االتصال و ا-

سهولة الوصول الى المعلومات، حيث أصبح العالم كتابا مفتوحا للجميع بفضل شبكة االنترنت التي تضع في متناول الطلبة  -

كّما هائال وغير مسبوق من المعارف ومصادرها، كالبث االلكتروني، والمنصات وقواعد البيانات، والموسوعات، والمواقع 

ومكانية. هذا ما سمح للمتعلم بالحصول على كّم المتناهي من  ، بال حدود زمنه15والمدفوعة الثمنالتعليمية المجانية منها  

 .16المعارف في وقت وجيز و دون جهد يذكر

، حيث لم تعد المعرفة جاهزة امام المتعلم، إنما يبحث عنها بتوجيه من  17تشجيع التفاعل فيما بين الطلبة و مع اساتذتهم -

 اآللة بشكل تدريجي حتى يتوصل اليها، و هذه هي البيداغوجيا البنائية.األستاذ او 

و فوق ذلك لديه   اكتساب طرق جديدة تماما في عملية التعلم يستخدم فيها مهارة البحث و التعمق، و مهارة التقويم الذاتي   -

 .18مرافقة إما من طرف األستاذ او النظام

ه بفضل عامل التشويق الموجود في المواقع و البرمجيات           و التطبيقات،  تشجيع الطالب على البحث و التعمق في- 

 و استخدام األلوان و الحركة و االبعاد الثالث. 

 .اكساب المتعلم اتجاهات نفسية إيجابية نحو المدرسة و التعلم، ما يزيد من دافعيته و اقباله على التعلم-

 بالنسبة لألستاذ  -ب

 . والتوجيهيةعلى مهامه التدريسية  أكثر وبالتالي يركزسمح بتوفير الوقت والجهد، عدم تنقل األستاذ ي-

عدم تنقل األستاذ يقضي على مشكلة ندرة األساتذة ويعطيه فرصة التميّز ألنه سينشط على نطاق أوسع و بفعالية أكثر، -

 . 19حيث سيركز في التصميم الجيد للدروس انطالقا من تحديد األهداف بدقة 
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 لوصول الى عدد كبير من الطلبة في نفس الوقت دون جهد مثل المنصات المحلية والعالمية. ا -

توفير اشكال مختلفة من التغذية الراجعة، تساعده في تقييم أحسن ألدائه و أداء طلبته، سنتحدث عنها في عنصر التغذية  -

 الراجعة. 

 بالنسبة للمنظومة التعليمية-ج

 كنولوجي عبر العالم، و تعميم الطابع الذكي على المؤسسات التعليمية. مواكبة التطور العلمي و الت-

أكبر فائدة تجنيها الدول من التعليم عن بعد هي توفير رؤوس األموال التي تصرف في األوراق والكتب المدرسية واألقالم  -

 .20وكل التجهيزات التقليدية للمؤسسة التعليمية

واإلداريين والعمال، بهدف مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي والبيداغوجي        واكتساب تسهيل تجديد تكوين األساتذة  -

 مهارات جديدة تؤهلهم للقيام بالمهام الجديدة التي تفتضيها المهنة وتطورها. 

 تطبيق قواعد التنافسية المحلية والعالمية ومراعاة مقاييس تصنيف الجامعات وترتيبها. -

 عليمي عن بعد مقومات المحتوى الت

 . تنظيم المحتويات التعليمية و هيكلتها لتجاوز أشكال الغموض والتناقضات وتسهيل االستبصار والفهم الحقيقي على المتعلم-

لإلدراك   والتجديد والحركة واللون كمستلزماتمراعاة خصائص التعلم وقوانينه باعتباره نشاطا عقليا يقوم على الصورة  -

 الحسي. 

وعواطفه  ، حيث يستجيب الطالب للتعلمات بكل مكونات شخصيته  والتصرفات والمواقفمراعاة القيم العاطفية والمزاج  -

 .واتجاهاته، وانفعاالته

 المعيار السلوكي الفردي و المشترك و االجتماعي الذي ينتمي اليه المتعلم، لتفادي الرفض.  احترام نموذج-

داخلية، محفزات - الطالب )محفزات  دافعية  التقني إلثارة  الدعم  او طاقم  بها األستاذ  يتدخل  التي  التحفيزية  الركائز  تنويع 

 .Bruner)21خارجية 

 تحديات التعليم عن بعد 

بعد  التعليم عن  انتشار غير مسبوق الستخدام  الجائحة، عن  بسبب  بكل مستوياتها  التعليمية  المؤسسات  فترة غلق  كشفت 

 والبحث عن التطور أيضا عن تحديات كبرى ينبغي على كل المستخدمين رفعها    وكشف هذاعموما؛    وتكنولوجيات التعليم

للعملية التعليمية.   ومخرجات اجود  أفضل بغية تحقيق نتائج  ،  ، واالجتماعيةوالنفسية،  والبيداغوجيةأنسب اآلليات التكنولوجية،  

 يمكن حصر هذه التحديات في اهم النقاط التالية: 

تهيئة البيئة التعليمية االلكترونية بتوفير األقسام المجهزة بكل تكنولوجيات التعليم والتعلم عن بعد وربطها بشكة االنترنت،  -

 والطالب.  ووضعها تحت تصرف األستاذ

الدروس  - تأخر  بيوتهم، لضمان عدم  في  األنترنت  بشبكة  والربط  األقل  على  امتالك جهاز كمبيوتر  الطلبة على  مساعدة 

 واالمتحانات وانتقالهم الى المستويات األعلى، وحصولهم على شهادات التخرج. 

وتحمل تطلب ذلك مستوى من الوعي  حد سواء؛ حيث ي  والطالب على التعود على الحضور االفتراضي بالنسبة لألستاذ  -

، واستقاللية اتخاذ القرارات بخصوص االلتحاق بمنصات الدروس، والتعلمالتسيير الذاتي للتعليم    والقدرة على ،  المسؤولية

 . هذا يعني ان على األستاذ والطالب االلتزام وتحمل المسؤولية. وروح المبادرةالندوات   والمشاركة فيوورشات العمل، 

الفكر الناقد، ذلك الن الوفرة الهائلة من المعارف والمعلومات تحتاج الى القدرة على الفرز والنقد، إذ أنها تمثل فكرا تنمية  -

 أيضا مختلفة، في الوقت الذي لم يكن ذلك مسموحا به ال للطالب، وال حتى لألستاذ. وتوجهات أيديولوجيةمختلفا 
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، ما لم نتعود عليه في  22من القواعد األساسية للتعليم عن بعد هي الفردية نحو التعاون، و مشاركة المعلومات و البحوث-

 ساتذة. جامعاتنا العربية، حيث نالحظ قلة التعاون بين الطلبة، بل و حتى بين األ

التحكم في عملية التفاعل تكنولوجيا و نفسيا، حيث لم يتعود الطالب على المشاركة في الوصول للمعلومة و لم يتعود األستاذ  -

 على نقد الطالب و معارضته له. 

البرمجيات  - بخصوص  العربية سواء  باللغة  اإلنتاج  هو  بعد  التعليم عن  على  القائمين  تنتظر  التي  التحديات  أبرز  او من 

 .23التطبيقات او قواعد البيانات؛ و ذلك لتسهيل عملية التعلم بالنسبة للطلبة، و المساهمة في ترقية اللغة العربية

الطلبة، تتحكم فيه مجموعة من العوامل منها ضعف مهارات الطالب في التحكم في    وقلة تفاعلإشكالية التغذية الراجعة  -

  والدروس هي اهم العوامل التي تعيق تفاعل الطالب مع األساتذة    ومن بينت.  العمل االلكتروني، او ضعف تدفق األنترن

النفسية   بالتعليم  والمزاجيةحالته  المهتمين  انتباه  ولفت  اإلشكالية  هذه  أردنا من خالل موضوعنا طرح  التوجه  هذا  وفي   .

  وتضع لها عالية للطالب من جهة،  االلكتروني الى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مع كل برنامج تعليمي، تصف الحالة االنف

 التعلم.  وضمان جودةجهة أخرى، وذلك لزيادة التفاعل اإليجابي  والتحفيز منمجموعة من آليات التعامل 

 المبحث الثالث: التغذية الراجعة واالنفعاالت في التعليم عن بعد 

 تعريف التغذية الراجعة

مستمر بمعلومات عن أدائه، لمساعدته على معرفة مستواه الفعلي وتمكينه هي إعالم الطالب بنتيجة تعلمه وتزويده بشكل   

. فهي إذا الفعل التقويمي المالزم للعملية التعليمية؛ هذا من جهة األستاذ؛ اما من  24من تحسينه، أو تعديله او المحافظة عليه 

المتعلم المختلفة، منها اإلجابة على األسئلة  جهة الطالب، فهي الصدى الذي ينتج عن عملية التعلم و الذي يظهر في استجابات  

و انجاز الواجبات، و طلب االنتقال من وحدة تعليمية الى وحدة تعليمية في مستوى أعلى باستخدام بعض المؤثرات و الصور  

لية التعليمية المتاحة في النظام االلكتروني. كما يظهر المتعلم استجابات انفعالية تحمل رسائل مهمة جدا تفيد في تقويم العم

عن بعد، من خالل  تحليل مالمح الوجه االنفعالية للمتعلم كما هو الحال في موضوعنا؛ و هذه هي التغذية الراجعة المبنية 

 و التي سنحاول شرحها في العنصر الموالي من المداخلة.   25E m A dعلى قاعدة البيانات االنفعالية او نظام 

 خصائص التغذية الراجعة

أن    Brunerالخاصية التعزيزية: التعزيز اإليجابي لكل أداء صحيح ولكل محاولة في االتجاه المطلوب. و يؤكد »برونر" -

المحفزات قد تكون داخلية، ترتبط بالجانب االنفعالي للطالب و رغبته الشخصية في النجاح و الحصول على نتائج حسنة،  

علما بانه إذا شعر الطالب بالخوف من الفشل، فإنه يشعر بالقلق و التوتر. و قد   فيكون دور األستاذ هنا التشجيع و المكافأة؛

يكون التحفيز خارجيا، حيث يتعلم الطالب و يتحفز بناءا على آراء اآلخرين و حكمهم عليه و مدى استحسانهم لما يقول و 

حاجيات المتعلمين، لضمان جودة مخرجات  . و بناءا على ذلك البد من تكييف التعليم عن بعد حسب أنماط التعلم و  26يفعل 

 التعلم.   

 الخاصية الدافعة: إثارة حماس المتعلم و شّد انتباهه، و تشويقه، بهدف االستمرار و المتعة في التعلم. -

 الخاصية التوجيهية: توجيه سلوك التعلم نحو األداءات المرتبطة بأهداف المتعلم دون هدر للجهد والوقت. -

 على قاعدة البيانات االنفعالية  التغذية الراجعة 

 أهمية االنفعاالت في التعليم و التعلم 

سبق ان أشرنا الى ان عملية التعلم هي نشاط عقلي وجداني في ذات الوقت، أي ان انفعاالت المتعلم تؤثر على تعلماته من 

تسيره االنسان  في  العقلي  الجانب  الن  ذلك  وأفكار؛  واتجاهات،  وقيم،  ومهارات،  وحالته    معارف،  وعواطفه،  انفعاالته، 
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المزاجية، و تحدد مساراته التعلمية؛ فالمزاج اإليجابي مثال، ينشط القدرة على حل المشكالت و يثير التفكير اإلبداعي؛ بينما  

، فيؤدي  يرتبط المزاج الحزين بالتفكير التحليلي المنطقي                  و المعمق؛ اما انفعال الغضب الشديد و الفرح الشديد

. ال شك ان الحالة االنفعالية او العاطفية للمتعلم تؤثر على أنماط تفاعله،  27الى تشتت العمليات العقلية و تشويش عملية التعلم

وأكدت دراسة    .28وتنعكس على مالمح وجهه حيث تعبر عن فرحه او حزنه، عن رضاه او سخطه، عن حماسه او ملل 

)جابر عبد هللا( أن الطالب الذين يعانون من التوتر و الغضب او االكتئاب، يتعلمون بكفاءة أقل، ذلك الن القدرات العقلية  

لوحدها ال تكفي في عملية التعلم، بل إن الجانب االنفعالي هو الذي يوجهها. و بناءا على هذه القاعدة العلمية، قام اخصائيو 

بالتنسيق مع علماء النفس و البيداغوجيا باقتراح و إنشاء العديد من التقنيات المبنية على مالمح وجه المتعلم،    االعالم اآللي 

و إنشاء قواعد بيانات، تخزن المعلومات عن الحالة االنفعالية للمتعلم المستقاة من مالمح وجهه؛ و في دراسات أخرى بناءا  

و مداه. تعطي مالمح الوجه االنفعالية العديد من الرسائل عن نشاط المتعلم   على صوت المتعلم في قوته و شدته و نبرته

المعرفي و السلوكي اثناء تعلمه، حيث يقوم األستاذ او اآللة بعدها بالتعرف على هذه المنبهات العاطفية التي تظهر على  

ان لتحديد شكل الوجه و    Bermanو يؤكد 29المتعلم وفهمها واالستجابة لها بما يناسبها من التعديل و التحسين و التوجيه.

مالمحه، أهمية كبرى في التعرف على التعبير المصاحب لها، و انه من الصعب، تحديد المعالم الرئيسية لالنفعاالت التي  

م من  .و بالرغ30تظهر على الوجه ثم بناء نماذج و قواعد بيانات يرجع اليها الباحثون في فهم انفعاالت المتعلمين و معانيها 

امزجتهم،   االفراد و  اآللة ألنها تختلف باختالف  بدقة عن طريق  االنفعاالت ال يمكن تصميمها  المشاعر و  األفكار و  ان 

. و نبرز أهمية  31وظروفهم، إالّ أن الباحثين صمموا العديد من النماذج عن بروتوكوالت لقراءة المالمح االنفعالية اثناء التعلم

 ، من خالل هذه النقاط:32لتي نسميها أيضا االنفعاالت االكاديميةاالنفعاالت في التعلم و ا

 .تثير سلوك التعلم-

 .توجهه نحو الهدف-

 .تزيد من الدافعية و النشاط و تحث على بذل الجهد-

 .تحفز التفكير اإلبداعي و اإلنجاز-

 تضمن استمرارية التعلم. -

 قاعدة البيانات لمالمح المتعلم االنفعالية

ممكن نمذجة أي شيء يتغير بمرور الوقت كنظام، حيث تبدأ العملية بقاعدة معرفية تعرض المعلومات ذات أصبح من ال 

الّصلة التي تم الحصول عليها من تحليل النّظم، تسمح بعدها بتأسيس بروتوكوالت يتم على أساسها قراءة و فهم المشاعر و 

( و    Ali Mollahosseiniو يؤكد )علي موال حسين    33بدقة عالية.   االنفعاالت التي تنتاب المتعلم اثناء العملية التعلمية

آخرون على أن دقة التعرف على تعابير الوجه في الصور التي تم جمعها من الويب تظهر أن الشبكات العصبية العميقة 

نية تخزين بيانات  ٪. و هذا يدّل بدوره على إمكا82.12يمكنها التعرف على تعابير الوجه التعبيرية بدقة تصل الى نسبة  

انفعالية عن الحالة المزاجية للمتعلم و التعرف على أدائه االنفعالي، و لكن يتطلب ذلك التحديد الدقيق للميزات و العالمات 

 .34االنفعالية 

 المبحث الرابع: عرض نموذج عن دراسة المالمح االنفعالية للمتعلم 

وهو تعليم متكيف مبني على   EmAd  Emotion-based Adaptation  تقنيةيعتمد هذا النموذج من التغذية الراجعة على  

 دراسة انفعاالت المتعلم وتكييف االستراتيجيات التعليمية لها.
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 EmAdمراحل تقنية 

 تمر تقنية التعليم عن بعد القائم على دراسة انفعاالت المتعلم بمرحلتين أساسيتين 

 : مرحلة الكشف عن انفعاالت المتعلم •

يتم بناء قواعد البيانات العاطفية واالنفعالية بحيث تخزن كل التغيرات على عضالت وجه المتعلم و بالتحديد من خالل نقاط  -

الحياد، المحددة من   انفعال  الفرح، و الخوف، و الملل و المفاجأة، والكآبة، و  موزعة على صورة وجهه، مثل الغضب، 

 .    35Ekmanطرف 

مختلفة مع الدالالت العاطفية، ثم تدريب نموذج التعلم اآللي والنماذج اإلحصائية المستخدمة في أنظمة    يتم إسقاطها في أبعاد-

 التعرف على تعبيرات الوجه واختبارها باستخدام خوارزميات البيانات.

 ثوان لمدة يحددها القائم على التعليم او النظام االلكتروني. 5يتم التقاط صورة للمتعلم كل -

 نظام بتحديد نقاط مالمح الوجه. يقوم ال-

 يدرس المسافات بينها ثم يحدد نوع االنفعال الذي ينتج عن هذا الشكل.-

إذا كانت اغلب الصور الملتقطة للطالب تظهر انفعاالت إيجابية، يسمح له بمتابعة التعلم، و في الحالة العكسية يقوم النظام -

  هات و التعليمات و تعديل أدوات التعليم.بتوجهه الى المرحلة الثانية و هي مرحلة التوجي

 :  مرحلة التوصيات او الحلول •

وهي عملية التعديل والتوجيه التي يقوم بها األستاذ او النظام لتحفيز المتعلم على مواصلة تعلّمه، حيث تعرض عليه مجموعة  

 من الحلول او النفسية والبيداغوجية

 :الحلول البيداغوجية-أ

 إضافة وسائل تعليمية أخرى (المحتوى )في الشكل او المضمون، او في الشكل والمضمون معاتعديل -

 تكييف المحتوى لحاجيات وميول المتعلم(.

 .تخطيط الدروس وترجمتها الى صور او قص او منحنيات وغيرها من اشكال التمثيل الذهني في التعلم-

 بصريا او مشاعريا او حسيا. تكييف المحتوى لمالمح التعلم، سواء كان سمعيا او-

تكييف المحتوى التعليمي ودمج المعارف في سياقها السوسيوثقافي، حتى ال يشعر باالغتراب الثقافي، و منه يتقبل المعلومات  -

  .36بسهولة

 :الحلول النفسية-ب-

 تدعيم الثقة في نفس المتعلم عن طريق التعزيز اإليجابي و عبارات االطراء و التشجيع على. -

 توجيهه الى كيفيات الغلب على الشعور السلبي و إثارة الصور الذهنية اإليجابية بعرض نماذج ايجابية.-

اخذ وقت مستقطع إلجراء تدريبات التنفس العميق و االسترخاء نظرا لفوائده الكثيرة في تنشيط الدماغ على التعلم، و التقليل -

 من التوتر و االنفعاالت السلبية.

تشجيع المتعلم على الجهد المبذول والنتيجة التي حققها حتى وإن  كانت ضئيلة، بهدف إبقائه امام الكمبيوتر و استمرار  -

 تعلمه.   
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 EmAd( يبين: هندسة نظام 01)رقم الشكل 

 :”Boughida Adil, Kouahla Med Nadjib, Fatima Bouhlaci, Lafifi Yacine and Wassila Harkas المصدر

L’influence de l’état émotionnel de l’apprenant dans un EIAH" 2018 7th International Symposium ISKO-

Maghreb, 2018 . 

 النتائج

الدراسات بخصوص ضرورة دراسة انفعاالت المتعلم وأهميتها في عملية التعلم عن  ان النتائج التي توصلت اليها العديد من  

بعد، وكذلك دور الحلول التي تعطى للمتعلم في ضوء نوع و طبيعة االنفعاالت التي ترصدها قاعدة البيانات، تتفق الى حد 

اتخذناها كنموذج في موضوعنا. و هي  التي  الدراسة  التي بيّنتها  النتائج  دراسة ميدانية قام بها فريق من أساتذة    كبير مع 

اخصائية علم النفس و البيداغوجيا، في    37الدكتورة حرقاس وسيلة  االعالم اآللي بالتعاون مع أستاذة علم النفس البيداغوجي

 :التاليةقالمة الجزائر عن التعلم اإللكتروني المبني على االنفعاالت، توصلوا في نهايتها الى النتائج   1945ماي  8جامعة 

 لالنفعاالت دور أساسي في التعلم اإللكتروني.-1

٪ منهم تقبلوا الحلول  14.28٪ من افراد عينة البحث تقبلوا الحلول النفسية و طبقوها، و ان   57.14بينت هذه الدراسة ان  -2

تهم. و في النتيجة العامة،  ٪ من افراد العينة لم يطلبوا حلوال بالرغم من سلبية انفعاال  28.57البيداغوجية و طبقوها، بينما  

٪ من افراد العينة تقبلوا الحلول النفسية             و البيداغوجية التي قدمت لهم اثناء التعلم حينما بيّنت قاعدة  71.42فان 

 البيانات ان مالمح وجوههم أظهرت انفعاالت سلبية.

المتعلم، حيث يوضح الشكل الموالي أن افراد العينة ظهرت عليهم الحلول المقترحة خففت من االنفعاالت السلبية لدى  -3

مالمح انفعالية سلبية، و بمجرد تطبيقهم للحلول المقترحة النفسية و البيداغوجية، تحسنت حالتهم النفسية و زاد نسبة االنفعاالت  

 قنية، خاصة إذا طورها الباحثون أكثر. اإليجابية و لو بنسبة محدودة. وإذا دّل ذلك على شيء، انما يدل على نجاعة هذه الت
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 والسلبية للمتعلم ( يبن: تأثير تطبيق الحلول المقترحة على نسبة االنفعاالت اإليجابية  02)رقم الشكل 

 المصدر: نفس المصدر 

 

اعتمدناها   للطالب بالتعلم لمدة أطول نسبيا، حيث بينت نتائج الدراسة التي  والنفسية سمحتالحلول المقترحة البيداغوجية -4

دقيقة،   13دقيقة الى   1كنموذج في موضوعنا، ان المّدة الزمنية التي استغرق فيها التعلم بالنسبة ألفراد العينة قد زادت من  

 حد ذاته مؤشر جيد على فعالية النظام الذي انشأه الباحثون في هذه الدراسة، كما هو موضح في الشكل الموالي.  وهذا في

 
 : تأثير تطبيق الحلول المقترحة على مدة التعلم ( يبن03)رقم الشكل 

 المصدر: نفس المصدر 

 الخاتمة والتوصيات 

  :نظرا ألهمية الموضوع وفائدته الكبرى لكل مستخدمي التعليم االلكتروني خاصة الطلبة واألساتذة، نقّدم هذه التوصيات

تزال محتشمة خاصة بالنسبة للدراسات البينية، فإننا نوصي  بما ان هذا النوع من الدراسات مازال حديثا، والبحوث فيه ما  

 :بما يلي

 .اجراء المزيد من الدراسات عن التعلم االلكتروني المبني على قاعدة بيانات انفعاالت المتعلم-1

 .التعاون الجاد بل التكامل بين التخصصات النفسية البيداغوجية وتخصصات االعالم اآللي-2

  اعد البيانات لتخزين المعلومات االنفعالية، وإعداد بروتوكوالت التحليل وتفسير هذه البيانات.إنشاء المزيد من قو-3
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