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 عن ُبعد ميالتعل  اللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسدرجة امتالك 
 إعداد: 

 مهند يوسف خماس الحسيني.
 إشراف:

 الدكتور حامد مبارك العويدياألستاذ 
 صالملخ  

 ميلتعلّ االلغة العربية في العراق لمهارات  ُمدّرسيعن درجة امتالك هدفت الدراسة إلى الكشف 
اللغة  ُمدّرسي( مدرسًا ومدرسة من 783)تكونت عينة الدراسة من  ،اإلبتدائيةفي المدرسة  عن ُبعد

اق للعام الدراسي في العر  قضاء تكريت / المركز ،مديرية تربية صالح الدين ،وزارة التربيةالعربية في 
 .م0202/0202

 عن ُبعد ميالتعلّ لمهارات للكشف عن درجة االمتالك  إستبانةتطوير الدراسة تم  أهدافولتحقيق 
يم الدروس تقد، المجال الثاني: إعداد وتصميم المحتوى في التعليم عن ُبعدلثالثة مجاالت )المجال األول: 

إلى أن اسة الدر  أشارت نتائج. (تقويم الطالب في التعليم عن ُبعد، المجال الثالث: في التعليم عن ُبعد
، ىفي المرتبة األول اإلعدادمجال  جاء إذمرتفعة،  ُبعد التعّليم عنلمهارات  المدرسينمتالك درجة إ

 في المرتبة األخيرة. التقديم، بينما جاء مجال التقويمتاله في المرتبة الثانية مجال 

في  لجنسا في درجة االمتالك تعزى لمتغيرإحصائية ذات داللة وجود فروق عدم النتائج  وبينت
، وجاءت الفروق لصالح اإلناث، فيما أشارت النتائج إلى عدم اإلعدادجميع المجاالت باستثناء مجال 

 إذ، لتقويماجميع المجاالت باستثناء مجال  فيالخبرة ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير وجود فروق 
 سنوات. 5من  أقلجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة 

 .اإلبتدائيةصفوف المرحلة ، درجة االمتالك، عن ُبعد ميالتعل  مهارات الكلمات المفتاحية: 
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The Degree of PossingDistance Learning Skills by Arabic Language 

Teachers in Iraq  

Prepared by: 

Mohanad Yousif Khammas 

Supervised by:  

Prof.Hamed Mubarak Al-Oweidi 

Abstract 

This study aimed to reveal the degree to which Arabic language teachers in Iraq possess 

distance learning skills in the primary school.The study sample consisted of (387) Arabic 

language Teacher and Teacher in the Ministry of Education, Salah al-Din Education 

Directorate, Tikrit District / Center in Iraq for the academic year 2020/2021 AD. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed to reveal the 

degree of possession of distance learning skills. The results of the study indicated that the 

degree of teachers' possession of distance learning skills is high, as the field of preparation 

came in the first place, followed by the field of evaluation in the second place, while the 

field of presentation came in the last place. 

The results showed that there were no statistically significant differences in the degree 

of possession due to the gender variable in all fields except for the field of preparation, and 

the differences came in favor of females, while the results indicated that there were no 

statistically significant differences due to the variable of experience in all fields except for 

the evaluation field, as the differences came in favor of the experienced less than 5 years. 

In light of the results of the current study, the researcher recommended strengthening 

the role of teachers in using distance learning skills, and conducting more studies on the 

possession of distance learning skills, and their relationship to some other variables related 

to the degree of teacher possession and his attitude towards it, or with the achievement of 

his students.  

Keywords: Distance Learning Skills, Degree of Possession, Elementary Grades. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

ه المعارف كساب طالبإعن  التعليمية، باعتباره مسؤوالً  الركن الرئيس في العملية مدرسال دّ ـعيُ 

ي مصدر اإلشعاع الفكري، والبناء العقل أيضاً ، وهو اإلتجاهاتاإليجابيةوالمهارات والقيم األصيلة و 

 . ثر في تشكيل شخصية الطالب وصقلهاوالوجداني الذي يؤ 

تج  ونستمع لإلعالن عن منإال يوم   ويعيش العالم ثورة تقنية هائلة ومتسارعة، فال يكاد يمرّ 

ق مع اختراع التقني الذي انطل التقّدموهذا ، هذا التسارع إلكتروني جديد، أو تحديث لمنتج قد وجد سلفاً 

ه إال مة العصر الذي نعيش باعتبار س   عدّ يُ  التقّدمالحاسب اآللي زاد من عملية التسارع، لما جعل هذا 

م تلك الدول. فقد دخلت تطبيقات الحاسوب في جميع مجاالت الحياة التي من وسيلة تقدّ  أيضاً أنه 

لحاسوب في انتشر ا إذوالتعّلمأهمها مجال التعليم، إذ استثمرت التقنية في تسهيل عملية التعليم 

 التعّلمو ر من وسيلة تعليمية إلى مصدر للمعلومات، الجامعات، والمدارس كوسيلة تعليمية. وبدأ يتطوّ 

نها (، وأخذت الدول والشعوب تتنافس فيما بياإلنترنتشبكة المعلومات الضخمة ) اإلستفادةي بالفرد

في إدخال هذه الخدمة في حياتها العامة ومؤسساتها المختلفة من ضمنها المؤسسات التعليمية )سالم، 

2114.) 

لحديثة من ليات االتصال اآبأنه "طريقة للتعليم باستخدام  اإللكترونيقد ظهر مفهوم التعليم و 

ليات بحث ومكتبات إلكترونية، آالمتعددة من صوت وصورة ورسومات، و  ووسائطحاسب وشبكات 

 .(087: 2113 ،)الموسى" مة نظاميةأو تعلي عن ُبعدسواء أكان هذا التعليم  اإلنترنتوكذلك بوابة 
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قي بالفرد تمن األنظمة التعليمية المتميزة التي تر  عن ُبعد ميوالتعلّ  المفتوحيعتبر نظام التعليم 

 أليدولوجية المجتمع الذي توجد فيه، وتسهم في ادخار ثروته البشرية اً حضاري اً دـعوالمجتمع وتعطي بُ 

م يقدّ  ُبعد نالتعّليم ععلى وعي المجتمع وثقافته خاصة وأن نظام  على أفضل صورها، وتعتبر مؤشراً 

الفرصة الذهبية لألفراد الذين فقدوا الفرصة في التعليم الجامعي النظامي لسبب أو آلخر، كما أنه 

يمتاز بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التواؤم مع الظروف كافة التي يجتازها المجتمع واألفراد، 

طية والعدالة تي تنادي بالديمقرامع فلسفة المجتمعات ال تماماً  يتالءمإضافة إلى أن هذا النظام التعليمي 

شحادة، ) والمساواة خاصة وأنه يتكامل مع األنظمة التعليمية األخرى وال ينافسها وال يتعارض معها

2101.) 

جيا والتطور المستمر في مفاهيم تكنولو أعداد الطلبة  ونتيجة لما يشهده التعليم من ازدياد في

ليات ثم ظهرت الحاجة إلى استخدام وسائل وآ ومنبالغرض، المعلومات، لم تعد الوسائل التقليدية تفي 

 .عن ُبعد ميالتعلّ جديدة تواكب هذه الزيادة وهذا التطور تبلورت في نظام 

عي لتلبية لتوفير طاقة استيعابية إضافية للتعليم الجام عن ُبعد ميوالتعلّ وقد جاء التعليم المفتوح 

المواطنين وااللتزام بتطبيق الشروط الموضوعية كافة لضمان جودة  مناحتياجات شريحة واسعة 

 العملية التعليمية والمستوى التعليمي إلى مستوى يضاهي ما تسير عليه أرقى الجامعات المتقدمة

 (.2116 ،)بلبيسي

لتعّليم االلغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسلذا تسعى الدراسة الحالية تعرف درجة امتالك 

 .ُبعد عن
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 مشكلة الدراسة

ات للعملية التعليمية، ولجسامة المسؤولي اً قائد مدرسالدور الفاعل الذي يقوم به ال هميةأل نظراً 

الملقاة على عاتقه، فقد أصبح محور اهتمام التربويين، فاهتموا بإعداده وتأهيله ألداء مهمته على 

 يصل ة الاللغة العربي ُمدّرسيأداء كثير من  أكمل وجه، ولكثرة الدراسات التي أشارت نتائجها إلى أنّ 

لذا يجب إعداد برامج تدريبية للمدرسين إلتقان مهارة التعليم عن بعد لما  إلى درجات األداء المقبول

 .(2102 ،شمري)الموازني واللها من أثر إيجابي في تطوير المستوى التعليمي والثقافي والفكري لديهم 

 جائحة كورونا في دول العالم فقد اعتمدت األنظمة التعليمية في دول العالم صيغاً  انتشاروبسبب 

باالعتماد  عن ُبعدغ استخدام التعليم يومن هذه الص المرحلة،حداث هذه أجديدة للتعليم تتناسب مع 

 جل إيصال المادة التعليمية الى المتعلمين في مختلف مراحلهمأعلى مواقع التواصل االجتماعي من 

 التعليمية. هدافلتحقيق األ عن ُبعدالدراسية والتواصل معهم 

، وضرورة عن ُبعد ميالتعلّ تتعلق بمهارة  أهميةواألبحاث التربوية من  الدراساتمته باإلضافة لما قدّ 

يتميز به  العملية التعليمية، باإلضافة لما أهدافاستمراريته في العملية التعليمية من أجل تحقيق أهم 

 في عملية امتالكه لهذه المهارة ودوره في توجيه العملية التعليمية.  مدرسدور ال

نهم يتطلب امتالك مهارات خاصة تمك والمدرساتمن قبل المدرسين  عن ُبعدالتعليم  استخدامن ا  و 

لتواصل مع المتعلمين وشرح المادة العلمية وطرح لة والبرمجيات الخاصة ز جهمن التعامل مع األ

نشطة الصفية وتصميم األواعداد االختبارات التحصيلية وتكليف المتعلمين بالواجبات  سئلةاأل

متالك ا مالحظة وجود نقص في الدراسات داخل دولة العراق التي تناولت درجة ، من هنا تمّ التعليمية

 .عن ُبعد ميالتعلّ اللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرس
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دراكه الهتمام  اإلبتدائيةمن خالل خبرة الباحث كمدرس في المدارس  وأيضاً  في العراق، وا 

 ، والتوجه الكبير نحو تطبيقه في المدارس، وذلك لفوائده الجمة منالمسؤولين بمهارة التعليم عن بعد

هذا ما شكل واته، اته وأدلتفاوت امتالك المدرسين لمثل هذه المهارات وفنيّ  باإلضافةالناحية التعليمية، 

رة التعليم لمها اللغة العربية ُمدّرسيلدى الباحث حافزًا إلجراء دراسة تحاول الكشف عن درجة امتالك 

غيرات، ضمن بعض المت في العراق قضاء تكريت / المركز ،مديرية تربية صالح الدينفي  عن بعد

 :وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة

 ؟عن ُبعدمادة اللغة العربية في العراق لمهارات التعليم  يمدرسما درجة امتالك 

 هدف الدراسة وأسئلتها

ن عمادة اللغة العربية في العراق لمهارات التعليم  يمدرسدرجة امتالك تعرف  الدراسةتهدف 

 :تاليةال سئلةمن خالل اإلجابة عن األُبعد

 ؟عن ُبعدمادة اللغة العربية في العراق لمهارات التعليم  يمدرس: ما درجة امتالك ولالسؤال األ 

الستجابة ( α =1.15عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية  هناك: هل السؤال الثاني

لجنس وعدد المهارات التعليم عن بعد تعزى لمتغيري  ةفي امتالك مدرسي مادة اللغة العربيالمدرسين 

 الخبرة؟سنوات 

 الدراسة أهمية

الدراسة من خالل موضوعها الذي يتناول أحد أنواع التقنيات الحديثة، وهو مهارة  أهميةتبرز 

ي تحقيق سهم هذا النوع من التقنيات بدرجة كبيرة ف، ويُ التعّلمالذي ُيمارس في عمليات  عن ُبعد ميالتعلّ 

، وخاصة يةاإلبتدائلمرحلة ا ُمدّرسي أهميةالدراسة الحالية من  أهمية، كما تنبع التعّلمفاعلية عمليات 

تقانه للمهارات األساسية في مختلف المواد الدراسية  في دوره لتشكيل شخصية الطالب التعليمية، وا 
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الدراسة في الجوانب النظرية  أهميةخاصة ضمن األوضاع التي تجري في البالد، ويمكن تحديد 

 والتطبيقية على النحو اآلتي:

تقدم الدراسة الحالية إضافة جديدة لألدب التربوي في مجالها، كما أنها تحاول : الجانب النظري -

ا كان ، وتكشف عما إذُبعد التعّليم عناللغة العربية لمهارات  ُمدّرسيالكشف عن درجة امتالك 

الجنس  في ضوء متغيري ُبعد التعّليم عنهناك فروق في درجة االمتالك لمهارات المدرسين في 

 والخبرة.

ل من هذه الدراسة أن تفيد وزارة التربية في العراقفي تقديم تغذية راجعة : فإنه يؤمّ الجانب العملي -

لما له  عدبُ  التعّليم عناللغة العربية لهذا النوع من المهارات وخاصة  ُمدّرسيعن مستوى إدراك 

ي ضوء ؛ لعمل اإلجراءات الالزمة فضمن ما يعيشه من أوضاع الراهنة في البلد أهميةمن 

لى هذا النوع ين عمدرسنتائج الدراسة الحالية، وقد تفيد الدراسة الحالية المشرفين في تدريب ال

ن المهارات والوسائل واألساليب التقنية التي يمك، كما تسهم هذه الدراسة في تقديم المهاراتمن 

الذاتي  التعّلمعلى  اً منها إليصال المعلومات للطلبة، وتسهم في جعل الطالب قادر  اإلستفادة

 كسابه لهذه المهارات والتقنيات الحديثة. إعلى الوصول للمعلومة عن طريق  اً وقادر 

 حدود الدراسة

 :ُيمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء المحددات التالية

 إلبتدائيةافي المدارس اللغة العربية  ُمدّرسيعينة من  اقتصرت الدراسة الحالية علىالحد البشري: 

 .في العراق

 م.2120-2121من العام الدراسي  الثانيفي الفصل  تطبيق أداة الدراسة الحاليةتم  :الحد الزماني
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مديرية  ،التابعة لجمهورية العراق/ وزارة التربية اإلبتدائيةالدراسة في المدارس  تطبقالحد المكاني: 

 .قضاء تكريت / المركز ،تربية صالح الدين

 محددات الدراسة

 يتحّدد تعميم نتائج الدراسة باآلتي: 

 موضوعية استجابة عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة. -

 دالالت صدق وثبات استبانتي الدراسة التي أعّدها الباحث ألغراض هذه الدراسة. -

 العينة المسحوبة من مجتمعها والمجتمعات المماثلة. -

 مصطلحات الدراسة

 متالكدرجة اإل

 أيضاً (، وتعرف 2102 ،القضاة وحمادنة) فرادعينة من األ ىمعينة لد كفاياتدرجة توافر وهي 

 ،ن وحمدي)الزبو رة عن الوسط الحسابي لتقديرات عينة ما على فقرة أداة معينة. الدرجة المعبّ بأنها: 

2104). 

 عن ُبعدالتعليم 

يكون  إلنترنتاتعليمي يهدف إلى خلق بيئة تفاعلية افتراضية عبر شبكة  أسلوبهو عبارة عن 

االلتقاء من خاللها وتبادل المعلومات والمناقشات العلمية، وقد ساعد هذا  مدرسفي مقدور الطالب وال

النوع من التعليم على توفير بيئة ُتشبه إلى حد كبير المدارس والجامعات ومراكز التدريب، ومن َثم؛ 

ر بيئة التعليمية من أي مكان بالعالم عب أصبح من الممكن ممارسة التعليم والتدريب بين أفراد العملية

 عن ُبعدوتفرد التعليم  أهميةتواصل افتراضية موثوقة وناجحة، ومن هنا تكمن 

Garsky, M2003)). 
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بأنه: "عملية نقل المعرفة إلى المتعلم من موقع إقامته أو عمله بدال من انتقال  أيضاً ويعرف 

المتعلم إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة والمهارات والمواد التعليمية 

 وإلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيدًا أو منفصال عن المدرس أ

القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما 

براهيم، يحاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه  . (04، 2121" )الهمامي وا 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

للغة العربية، ا ُمدّرسيلدى  عن ُبعدن هذا الفصل عرضاً لألدب النظري ذي العالقة بالتعلم يتضمّ 

 فضاًل عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 النظـري دباأل أوال:

ه ، من حيث مفهومه، وخصائصعن ُبعديشتمل األدب النظري على موضوعات متعلقة بالتعلم 

 ، وهي كما يأتي:وأنماطه، وسلبياته، تحديدها ومميزاته، وأهميته

الحديثة في السنوات األخيرة من تطورًا ملموسا وخاصة مع ظهور شبكة  التقنياتإن ما تشهده 

تحقيق  بذلك قدرتها علىبها مراعية  التعّلميمكن  طرائقوسائل و بروز الحاجة لتطوير و  ،اإلنترنت

 (Distance Education) عن ُبعد ميالتعلّ المساواة والتكافؤ في الفرص التعليمية فكان من أهمها 

 إلستفادةامن أفضل ما تم التوصل إليه وذلك للقدرة من  عن ُبعدوالتعليم  التعّلملذا فقد اعتبر موضوع 

للجميع،  لتعّلمامنها في تطوير التقنيات وتوظيفها ضمن المجال التعليمي، باإلضافة لتوفيره فرص 

لثالثة ا ضمن طرائق وأساليب جديدة لتلبية االحتياجات المتزايدة بطرق متسارعة متضمنة عناصرها

والمتعلم والمعرفة" لتكون أدواتها ضمن العناصر الثالثة المحتوى  مدرسمشكلة المثلث التعليمي، "ال

لمختلفة من خالل نشطة االنواتج التعليمية باستخدام األ والمتعلم لتحسين مدرسالتعليمي والحوار بين ال

 (UNESCO, 2020عمليات التقييم المستمر للعملية التعليمية )

والهادفة  من الوسائل الفعالة عن ُبعد ميالتعلّ دّ ـع، العصر من تغيير وتطوير مستجدات ولمسايرة

توظيف  المجتمع الذي ال يتم فيه دّ ـوالتي ساعدت للوصول للمعرفة واالكتشافات وقت حدوثها، فقد ع

من المجتمعات الغير متحضرة والتي تعاني صعوبة في معايشة  عن ُبعدالتعلم ب المتبعةالوسائل 
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 عن ُبعدم التعلهتمام بالتكنولوجي والتعليمي، لذا كان ال بد من اإلالتطورات المتالحقة من التطور 

نظار إليه من اهتمام الحكومات سواء أكانت ومميزات عديدة وواضحة لفتت األ أهميةلما له من 

 (.2106مؤسسات عالمية أم إقليمية )القحطاني، 

 عن ُبعد ميالتعل  مفهوم 

يليس من المفاهيم التي تعدد تعاريفها من قبل التربويين، فعرفه و  عن ُبعد ميالتعلّ  مفهوميعتبر 

(Willis,2002)  يتم فيه استخدام وسائط اتصال متعددة كاستخدامه للوسائل  التعّلمبأنه نوع من أنواع

تها ، تتميز هذه الوسائل بقدر مدرسالمطبوعة أو المرئية أو المسموعة، نتيجة البتعاد الطالب عن ال

 على إيصال المادة العلمية للطالب، وتقريب المسافة سواء أكانت زمانية أم مكانية بينهما. 

( بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يتم فيه من استخدام المواد التعليمية 2104الشرهان ) وعرفه

ة، وسائل االتصال والتقنيات التعليمي( واستخدام اإلنترنتعن طريق الشبكة المحلية أو العالمية )

ملية يهم، ضمن إطار العمدرسويتميز هذا النوع من التعليم بعدم التواصل المباشر بين الطلبة و 

 التعليمية التربوية. 

( فقد عرفتها بأنه عبارة عن عملية تربوية يقوم الطالب UNESCO,2002أما منظمة اليونسكو )

 . مدرسمتعددة في مكان وزمان مختلفين عن مكان الباستخدام الوسائط التعليمية وال

( بأنه "نظام تعليمي جماهيري مفتوح للجميع ال يقيد بوقت وال بفئة 22، 2117يعرفه عامر )

من المتعلمين، وال يقتصر على مستوى أو نوع من التعليم فهو يتناسب وطبيعة وحاجات المجتمع 

 وأفراده وطموحاته وتطوير مهنهم".
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طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب  بأنه: (2115 ،فرجبن )عرفهو 

وكذا  ،ومكتبات افتراضية ،وآليات بحث ،ورسومات ،وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة

 أو في الفصل الدراسي. عن ُبعدبوابات االنترنيت سواء كان 

ب ستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسفوصفه بأنه: طريقة للتعليم با (2115 ،عبدالحي)أما 

آلي وشبكاته ووسائله المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك 

 الدراسية.أم في القاعة  عن ُبعدسواء أكان  اإلنترنتبوابات 

ى لعملية تقديم محتوى تعليمي عبر الوسائط المعتمدة ع بأنه: (2101 ،الحميدعبد)وعرفه 

 درسمالحاسوب وشبكاته الى المتعلم بشكل يتيح له أمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع ال

ي هذا ف التعّلموكذا امكانية اتمام هذا  ،ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة

من  ّلمأيضاً التعفضال على امكانية إدارة هذا  ،الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته

 الوسائط.خالل تلك 

ال بأنه العلم الذي يعتمد على وسائل االتص ُبعد التعّليم عن( فقد قام بتعريف 2104أما عقل )

والتعليم  لتعّلماوطلبته، كما ويعتبر أحد أشكال  مدرساستخدامها للتغلب على البعد المكاني بين الويتم 

 . مدرسالتي عن طريقها تمكن الطالب من الوصول للمعلومات عن أكثر من 

يا الذاتي مساند بالتكنولوج التعّلم( بأنه" نمط تدريسي معتمد على 85، 2112ويعرفه العريني )

الحديثة يسعى لإلتقان ويعمل على نقل المادة التعليمية والتفاعل األكاديمي المباشر وغير المباشر 

 وطالبه وبين الطلبة مع بعضهم البعض متخطيا العوائق الزمانية والمكانية".  مدرسن البي

( بأنه نوع من أنواع التعليمية التي يمكن أن يكتسب فيها المعرفة Al Agla, 2010وعرفه )

 والمهارات من خالل ما يتم تقديمه من معلومات وتوجيهات. 
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يمية ع من أنواع التعليم يتم فيه تقديم فرص تعلنو  عدبُ  التعّليم عن( فاعتبر 2108أما القثامي )

، ودون أن يتوافر أي وقت ومكان محدد لعملية مدرسوتدريبية للطلبة دون أن يكون هناك إشراف لل

استكمال الدراسة، أو أن يكون هناك عمل يعيق العملية النظامية، ويعد مكماًل للتعلم التقليدي، وتحت 

 لمواد الدراسية. إشراف المؤسسة التعليمية ل

( بأنه التعليم التي يتم Egwouben, Aja-okorie & Nwafukwa, 2016ويعرفه كل من )

فيه استخدام مجموعة من الوسائل االتصال كاإلذاعة والتلفاز وأشرطة الفيديو باستخدامها منفصلة أو 

م فيها موقع، وال يتكوحدة واحدة، وال يختص هذا النوع من التعليم بأي فئة عمرية كانت أو جنس أو 

ل وطلبته، إال أنه يتميز باشتراكهم في وقت محدد ليتم تباد مدرساتصال مباشر أي وجه لوجه بين ال

 وجهات النظر وحل المشاكل التي يتم التعرض إليها. 

وطلبته،  درسموبهذا يرى الباحث بأن أهم ما اشتركت فيه التعريفات هو البعد الجغرافي بين ال

لزامية وجود البعد  والطالب رغم مدرسوسائل ووسائط لنقل المعلومات، واالهتمام باالتصال بين ال وا 

ل والوسائط على استخدامه هذه الوسائ مدرسمن هذه التقنيات، وقدرة ال اإلستفادةالجغرافي فيما بينهم و 

 لمساعدة الطلبة للوصول للمعلومات ودعمهم وتوجيههم. 

 نشأته وتطوره 

من األنظمة القديمة، وعرف  باعتباره عن ُبعد ميالتعلّ لى تطور نظام ( ع2100أشار العلي )

لمستقلة، المنزلية، والدراسة ا الدراسةبأشكاله المتعددة، كما تعددت استخداماته وتسمياته فذكر منها 

من رة يوالدراسات الخارجية، والدراسة أو التعليم بالمراسلة، والتعليم الموزع، كما وأشار أن العقود األخ

وخاصة نظام التعليم بالمراسلة، ونظام تعليم  عن ُبعدأنواع التعليم  القرن العشرين أظهرت أشهر

 هي: و إلى أربع مراحل ب، والتعليم المفتوح، فقام بتقسمه االنتسا
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 األولى: متمثلة بالمراسالت والتعليم بالمراسلة.  المرحلة -

اماتها مثل األشرطة المسموعة والمرئية الثانية: متمثلة بالوسائط المتعددة واستخد المرحلة -

 واألقراص المدمجة والهاتف. 

متمثلة بالمؤتمرات المرئية واالتصاالت البيانية المسموعة وبرامج القنوات  :الثالثةالمرحلة -

 الفضائية. 

الرابعة: والتي تتمثل بالتعليم المرن، كاستخدام الوسائط التفاعلية وشبكات االتصال  المرحلة -

العالمية، واألقراص المدمجة التفاعلية، والفصل الدراسي االفتراضي، وقواعد البيانات تحت 

 الطلب. 

 عن ُبعد ميالتعل  فلسفة 
ز على المتعلم ، والتركيالتعّلمعلى فكرة جوهرية هو تحويل التعليم إلى  عن ُبعد ميالتعلّ يبنى 

وفه االجتماعية مهما كانت ظر والعملية التعليمية، إذ يقوم الطالب ببذل الجهد األكبر في تعليمه الذاتي، 

أو االقتصادية، أو انقطاعه عن التعليم، أو باختالف المساحة الجغرافية بين وسائل االتصال ومكان 

رفة والمعلومة بإمكانية الوصول للمع عن ُبعد ميالتعلّ يزت فلسفة كما تم، عن ُبعد ميالتعلّ إقامته ومركز 

ولو كانت بعيدة، و إمكانية تعويض الفرص التعليمية التي تم تجاوزها عن طريق الزمن، وقدرتها 

ث وتلقي المعلومة، بحبتغير نشاطه من تقديم المعلومة إلى ال مدرسعلى تحويل التعليم للتعلم إذ يقوم ال

عدد المعلومات والوسائل التي يمكن الوصول إليها من قبل الطلبة نتيجة للوسائط تكما تميزت ب

 (.2100المتعددة )الكسجي، 

ها ة والتقنيات يعد من الفلسفات التعليمية التي قامت علياإللكترونيشبكات الحاسبات  تعددإن 

ضال فللعمل على توسيع قاعدة الفرص التعليمية للطلبة، وتقليل كلفتها مقارنة مع التعليم التقليدي، 
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تأكيدها على اغتنام األفراد للفرص التعليمية المتاحة وغير المقيدة بوقت محدد أو فئة من الطلبة عن 

 (. 2108الخميس، لى مستوى معين من التعليم أو نوع ما )وعدم اقتصارها ع

 ُبعد التعل يم عنمميزات 

ة مميزات أشار إليها كل من )عامر، كان ال بد من أن يتميز بعد ُبعد التعّليم عن هميةنظرًا أل

نقل المعلومات المتعلقة (، وهي: القدرة على Falowo, 2007؛ و2113، وشواط ؛ والمحيسن2117

ضافة متعددة إليصال المعلومات للطلبة، باإلباستخدام الوسائل المختلفة والمصادر ال عن ُبعدالتعلم ب

ليل ى التققدرته علهم مع النقص في المباني الدراسة، و على حل مشكلة الطلبة المسجلين وزيادة أعداد

عمال األ فيين على التحرر من الضوابط واألنظمة وخاصة مدرسيساعد المن التكلفة المادية، كما 

ات الحديثة التي يعتبر من التقنياعاة الفروق الفردية وبشكل كبير، و قدرته على مر ، و والتقليديةاإلدارية 

ة من أهم وسائل التواصل بكافا في مستجدات الحياة بشكل مباشر. ويعد منه اإلستفادةمن الممكن 

ة فرص زياد في والمساهمةوطلبته وبين الطالب وزمالئه.  مدرسأشكاله الكتابية أم الشفهية بين ال

ترنت، في استخدام الكمبيوتر واالنيساعد على تنمية قدرات الطلبة القبول في الدراسات العليا، كما 

من  اتاحة وسائل مختلفة تمكن الطالبمختلفة، وقام على  طرائقتوفير فرص العمل بوقدرته على 

لفئات اويساعد على تمكين  .اإلنترنتليمية وذلك بتوافرها على عمليات البحث عن المادة التع

ستوعبها كن أن ياالجتماعية المختلفة مثل )المعاقين وكبار السن( من متابعة التعليم بصورة ال يم

د على توفير الوقت والجهفيف األعباء على الجهات اإلدارية، و تخالتعليم النظامي، ومساعدته على 

 العملية التعليمية.المؤسسات المرتبطة ب
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 ( عدد من المميزات كان من أبرزها: 2100كما وأضاف قشعوش )

وأشرطة الفيديو والهاتف من أهم المواقع التي تقدم المعلومات  اإلنترنتالمالئمة: يعتبر  -0

للمحاضر والطالب بكل سهولة الستعمالها في المنازل ومواقع العمل ضمن أوقات تتناسب 

 مع المشاركين. 

التعّليم برامج  بإتاحةمرونته في تقديم المعلومة  ُبعد التعّليم عنالمرونة: من أهم ما يتصف به  -2

للطلبة ومراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمادة الدراسية ضمن أوقات تتناسب مع  ُبعد عن

 أوقاتهم. 

ذ يعد من إبعدم احتياجه للكثير من المال،  ُبعد التعّليم عنالمقدرة: من أهم ما يتصف به  -8

يملك خطوط هاتف يمكنه من استعمال البريد الصوتي أو أسلوب المكالمات الجماعية 

 إليصال المعلومة ألكثر من شخص. 

 التعّلميفوق  عدبُ  التعّليم عنالتأثير والفاعلية: نتيجة للعديد من األبحاث والتقارير تبين بأن  -4

 الية.تقنيات بكفاءة عللتخدامه اسفضال عن مكماًل له وليس بديال  باعتبارهالتقليدي 

المادة  بتعدد وسائله التعليمية التي تقوم بتوصيل ُبعد التعّليم عنيتميز اإلحساس المتعدد:  -5

التعليمية للطالب، فهناك من يقوم باختيار الوصول للمادة التعليمية عن طريق المادة المتلفزة، 

 هناك من يقوم باستخدام الدراسةوهناك من يستخدم طريقة التفاعل مع برامج الكمبيوتر و 

المسجلة وغيرها من المواد والتقنيات التي تقوم بتقديم المادة العلمية للطالب بما يتناسب مع 

 دراسته.  طرائق

 سئلةالتفاعل: تستخدم هذه المميزة للطلبة التي يتصفون بالخجل من زمالئهم عن طرح األ -6

 واالستفسارات، كما تتسم هذه الميزة بزيادة تفاعل الطلبة مع المحاضر. 
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اني من قلة يتيح للمناطق التي تع عن ُبعدالمساواة: إن تعدد الوسائل التعليمية التابعة للتعلم  -7

ونقص في عدد األساتذة المتخصصين من استخدام البرامج التعليمية التي تقوم على تقديم 

 علومات والبرامج التعليمية المعدة إعدادا جيدًا. الكم الهائل من الم

ق بتحفيز كافة الحواس نتيجة لما يتعرض له الطالب من تشوي ُبعد التعّليم عناإلثارة: يتسم  -3

وتحفيز للوصول للمعلومات نتيجة لتفاعله مع البرامج التي تساهم في حل المشكالت التربوية 

 (. 2100التقليدي )الفقي،  التعّلموخاصة مشكلة التسرب والملل الناتج عن 

يعتبر من الحاجات الضرورية والهامة لقدرتها على  ُبعد التعّليم عنوبهذا يرى الباحث بأن 

روق البرامج التعليمية مشكلة نظام تعليمي متكامل يراعى فيه الف والتوسع في تقليل النقاط السلبية

 ى األنظمة التقليدية. الفردية والخصائص الذاتية، مخففًا بذلك الضغوط عل

 ُبعد التعل يم عنخصائص 

باحتوائه على مجموعة من الخصائص والصفات األساسية التي يجب أن  ُبعد التعّليم عنيتميز 

؛ العمري، 2112؛ زيتون، 2118تتوفر فيه والتي أشار إليها كل من )مهران، طه، هاشم وطه، 

 ( وهي: 2110

 والطالب.  مدرسوجود مسافة تفصل بين ال -0

اتمام العملية التعليمية في أي وقت ومكان، وذلك باستخدام الوسائط المتعددة، مثل األشرطة  -2

أو الهاتف أو الحاسوب، وتعد هذه الوسائط من أهم ما  اإللكترونيالسمعية أو الفيديو أو البريد 

 يجب عليها االعتماد لدى الطلبة بدال من وجود مصدر واحد كما هو الحال في التدريس التقليدي. 
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والتركيز على العملية التعليمية وذلك بجعل الطالب هو من  التعّلماعتماده على الطالب في  -8

وبرمجة ذاتيته ليكتسب بذلك المعلومات والمهارات العقلية  ظروفهيقوم بالجهد والنشاط ومراعاة 

 للطالب في العملية التعليمية.  مدرسوالحركية، وبهذا تنتقل مسؤولية ال

التخلص من التعقيد الذي يفرضه النظام التقليدي كوجود االنفتاح في المناهج وقدرة الطالب  -4

 على اختيار ما يناسبه باستخدام قدراته الشخصية. 

والطالب، وبين الطالب والمؤسسة التعليمية،  مدرسالتواصل المتبادل بين كل من ال ةأهمي -5

 لتعّليم عناالكبرى من العملية التربوية من حوار وبهذه الخاصية يتميز بها  اإلستفادةوذلك لتتم 

 عن االستعماالت التكنولوجيا التربوية األخرى.  ُبعد

 خر من أنظمة التعليم وخاصة في المعاهد العملية الخاصة. آيتميز بقلة تكلفته ألي نظام  -6

 وهي:  عن ُبعد( على وجود خصائص عديدة للتعلم 2102كما وأضافت علي )

تقوم هذه البرامج على تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية والمهنية بكل مرونة وحداثة وذلك  .0

 بتوفير البدائل لعملية ارتباطها بحاجات سو العمل. 

لمرونة ضمن بيئة وا التعّلمعلى مبادئ التعليم اإلنساني كتوفيره لدافع  التعّلماعتماد هذا النوع من  .2

صية عند األفراد، وارتباطه بحاجات األفراد الوظيفية والمهنية والشخ التعّلمالتعليم، مراعاته أساليب 

 واالجتماعية. 

( بأنه يعتمد على التعاون 2113ر الراشد )فقد ذك عن ُبعدالجامعي  التعّلمأما فيما يتعلق بدور  .8

ين والمرشدين والفنيين واإلداريين في عمليات إدارة المواد التعليمية وتوزيعها مدرسوالتفاعل بين ال

 وتقويم أداء الطالب. 
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كما وأضاف بأن عملية تدريس التعليم الجامعي يحتاج لفريق متكامل سواء أكان في عملية  .4

ة، أو تتطلبه لنظام انتاج متسلسل، ومباني خاصة للطلبة الجامعية ومعامل تصميمه للمواد التعليمي

 واستوديوهات مخصصة للطلبة، ونظم اتصال على درجة عالية من الدقة والتمييز. 

األفضل والمتاح للكثير من الطلبة، وخاصة لمن لم هو الخيار  ُبعد التعّليم عنوبهذا يعتبر 

يمية الحضور للفصول الدراسية التي تتم فيها العملية التعل من متابعة التعليم، أو لم يستطع يتمكن

 وجه لوجه، وذلك لوجود عدة أسباب: 

 ُبعد المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وأشكالها والتي تتيح العملية التعليمية فيها وجها لوجه.  -

وأعمال تحول عن إتمامه للعملية التعليمية  انشغال المتعلم عن العملية التعليمية بواجبات -

 ومتابعة الدوام التعليمي. 

 وجود إعاقة جسدية.  -

إمكانية الدراسة في أي وقت كان أو زمان، والجمع بين العملية التعليمية والوظيفية، كقيام  -

 ين بالتدريب أثناء الخدمة التعليمية. مدرسال

دم يوت في المجتمعات التي تعاني فيها من عإتاحة فرصة التعليم، وخاصة للنساء وربات الب -

 المساواة في فرص المشاركة في األنواع التقليدية والتدريب. 

 ُبعد التعل يم عنأنماط 

يجب توافر عدة أنماط وأشكال تم اتباعها من قبل المؤسسات التعليمية وخاصة  عن ُبعدللتعليم 

ث، صالح، )ابن غيوأكثر انتشارا  ُبعد التعّليم عنومن أشهر النماذج المؤسسات التعليمية الحديثة، 

 (: 2113العجب، 
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عة القدس كجام ُبعد التعّليم عنالنموذج األول: المؤسسات التعليمية والتي تهتم بتوفير  -0

المفتوحة والجامعة البريطانية المفتوحة، والتي تقوم باستخدام وسائل ومواد تعليمية تقليدية 

وحدية عن طريق الكتب والجلسات اإلشرافية واعتمادها على الساعات للحصول على 

 الدرجات العلمية. 

عن طريق  ن ُبعدععليم النموذج الذاتي: وهي المؤسسات التعليمية والتي تعتمد في تقديمها للت -2

االنتساب والمراسلة كجامعة بيروت العربية، ليتم فيها عملية توصيل المعلومات للطلبة 

عن طريق الحاسوب، كبعض الجامعات  اإلنترنتباستخدام البريد العادي، أو استخدام شبكة 

 األمريكية أو األوروبية. 

باستخدام  عدعن بُ م في تقديمها للتعلمية التي تعتمد النموذج الثالث: وهي المؤسسات التعلي -8

 الراديو أو التلفزيون أو األقمار الصناعية، كالجامعات المفتوحة في الصين واليابان. 

النموذج الرابع: وهي المؤسسات التعليمية التي تعتمد على األسلوب الثنائي والمزدوج، وتسمى  -4

 التعّليم عنو بالجامعات الثنائية والتي تقوم على تقديم المعلومات باستخدام التعليم التقليدي 

ز ميوجامعة القاهرة، كما تت األستراليةفي الوقت نفسه من خالل مؤسساتها كالجامعات  ُبعد

ين لتقل الفروق بهذه النماذج بتقديم الدروس أو المقررات الدراسية لمجموعات من الطلبة 

 المواد التعليمية التي يتم تدريسها خارج المبنى أو داخله. 

ة والتي يتم عن طريقها اإللكتروني( إلى ما سبق الجامعة 2119كما وأضاف شمس الدين ) -5

لديسكات الصغيرة وبعضها يتم ارسالها عن إرسال بعض المقررات الدراسية عن طريق ا

طريق شبكة الحاسوب، ويعد هذا النوع هو األفضل كجامعة الملك عبد العزيز والملك خالد 

 ة. إللكترونيافي السعودية والتي قامت بإطالق قناة تعليمية يتم فيها ربط مبانيها بمقرراتها 
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 التعل يم عن ُبعدعناصر 

 (: 2102كما ذكرها )الغامدي،  التعّليم عن ُبعدمن العناصر يجب أن تتوافر في  مجموعةهناك 

رتها على تقديم بقد التعّليم عن ُبعدالمادة التعليمية في  أهدافالمادة التعليمية: تعتبر من أهم  .0

 درسمما يحتاجه المتعلم بإثارة اهتمامه والمشاركة بالفاعليات، كما تتميز بتفاعل كل من ال

 لب والمادة الدراسية. والطا

 الوسائط: وهي ما تحتويه من وسائل تعليمية منها:  .2

المادة المطبوعة: تعد المادة المطبوعة أحد أهم األسس الضرورية التي يعتمد عليها التفكير  -

 العلمي، والنشاط الفكري. 

 المرئية. و األجهزة التعليمية: وتشمل أجهزة الحاسوب واألقمار الصناعية والمؤتمرات المسموعة  -

 المواد التعليمية: ومنها البرمجيات التعليمية، واسطوانات الفيديو وشبكات المعلومات.  -

، ويعتبر رنتاإلنتوجوده في كل مكان يتعلق بشبكة  اإلنترنت: من أهم ما يتميز به اإلنترنت -

 ظهوره ضمن الشبكة المعلوماتية الدولية من أعظم التطورات التكنولوجية. 

( دور المتعلم في استخدام االستراتيجيات التعليمية المختلفة 2105المتعلم: وقد بين عزمي ) .8

ة وكفاءة، وتم بكل فاعلي التعّليم عن ُبعدوالمصادر التعليمية المتنوعة، فإذا تم تصميم مناهج 

ل ة للمقرر بكالموضوعي هدافتوفير الخبرات التعليمية التعلمية المتكافئة، سيتم تحقيق األ

 موضوعية. 

: تتميز البيئة التربوية المتطورة التي تم فيها تطبيق التقنيات والوسائل التكنولوجيا مدرسال .4

من ملقن كما هو في التعليم التقليدي لدوره باعتباره شخص مبدع صاحب  مدرسبتغير دور ال

ة التكنولوجية يئقد تأثر بالب مدرسكفاءة عالية في اإلدارة العملية التعليمية، وبهذا فإن دور ال

من عدة جوانب )جانب المعرفي والثقافي، الجانب الفني والتكنولوجي، الجانب العملي 
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والتطبيقي، والجانب السلوكي واالجتماعي، والجانب اإلشراف والتخطيط، فضال عن طرائق 

 (. 2104التدريس والتصميم التعليمي )الشرهان، 

ال تأتي ثماره إال في حال اتباعه لمنهجية  عدالتعّليم عن بُ ( بأن 2100وبهذا يرى قعشوش )

بة من خالل تدريب الطل التعّليم عن ُبعدمحكمة، ومن أهم العناصر التي اعتمد عليها نظام برامج 

الذاتي، وتحفيزهم على احتواء أكبر كم من المعلومات  التعّلموخاصة في المراحل األساسية على 

 ه على القراءة السهلة السريعة بما يشتمل من جداول ورسوماتلزيادة المستوى المعرفي لديهم، وتدريب

صاحب الخبرة واإلرشاد وليس  مدرسوخرائط، كما أن يقوم الطالب بالمراجعة الذاتية واالستعانة ب

المسيطر، باإلضافة إلى أن استخدام أسلوب التجزئة في العملية التدريسية وذلك بوضع  مدرسال

 جازها بصورة متتالية  في فترة زمنية قصيرة. خطط جزئية متكاملة يستطيع إن

 ُبعد التعل يم عنأبرز المسميات التي عرفها 

التعليم هو "( من خالل إعداد ورقة السياسيات ضمن مشروع 2121قامت منظمة اليونسكو )

 من أهمها:  عن ُبعدبوضع عدة تسميات للتعلم  "السالم

 والتعليم بالمراسلة التعل م

ها بقيام ظهورًا، فتتمثل طريقة التعليم في التعّلمبالمراسلة هو أول نوع من أنواع  التعليميعتبر 

وفق مسؤوليته بتوصيل المعلومة أو المهارة لطلبته عن طريق الخدمات البريدية بواسطة مواد  مدرسال

 درسملتمرينات واالختبارات الكتابية، ويتم تقييمها من قبل الفضال عن امكتوبة أو مسجلة بشرائط 

عن طريق إعادته من الطلبة مرة أخرى، ومع ما لقيه التعليم من تطور علمي وتكنولوجي أصبح 

 بالمراسلة معتمدًا على المزج بين المواد المطبوعة والمسموعة.  التعّلم
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 عن ُبعدالتدريس 

يتميز هذا النوع من التعليم بأنه تفاعلي، وذلك العتماده على التواصل المباشر باستخدام 

المؤتمرات واالجتماعيات متضمنا عدة وسائط للتدريس ومن أهم هذه التقنيات الكومبيوتر والتلفزيون 

ورة ة بصنياإللكترو والكتب والصور  اإللكترونيقدرتها على إيصال المحتوى فضال عن التفاعلي، 

 مجانية لجميع الطلبة في أي وقت وأي مكان. 

 التعليم المفتوح

باسم التعليم المنزلي أو المستقل، وهذا النوع من التعليم يقوم على إتاحة  أيضاً عليه  ويطلق

الفرصة للطلبة لاللتحاق بالدراسة في أي وقت وأي عمر وأي كان مكان عمله، ودون اشتراطه 

ة، المفتوح يعتبر من النشاطات التعليمية التي تعتمد في تدريسها الذاتيللحضور المباشر، فالتعليم 

 ويعتبر هذا النظام مرنا بإعطاء الفرصة للطلبة بالتعلم في أي وقت يريد وحيث يريد. 

 اإللكترونيالتعليم 

ث الذي يتم االعتماد عليه لالتصال الحدييعتبر هذا النوع من التعليم هو أكثر أنواع التعليم 

والمعاصر من كومبيوتر وشبكاته ووسائطه المتعددة )صوت وصورة(، واستقبال المعلومات واكتساب 

، كما درسم، وبين المتعلم والمدرسة وأحيانا بين المدرسة والمدرسالمهارات، والتفاعل بين المتعلم وال

تاج، ليتمكن ت اإلنعلى الوسائل التعليمية ووسائل اإليضاح وأدوايتم التركيز هذا النوع من التعليم 

 فيها الطلبة من الوصول للمعلومات على اختالف انماطهم، وال سيما الفئات العمرية الصغيرة منهم. 

 والتحديات ُبعد التعل يم عنفرص 

في الدول مرتبطا بنظام محدد، وذلك العتمادها على نظام التعليم المدمج وبمعنى  التعليميعتبر 

عديد من الدول نحو اتجاه الفضال عن ، عن ُبعدآخر ارتباط التعليم المباشر بالتعليم التقليدي والتعليم 
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ذا من ، وبه2121قسرًا وذلك نتيجة لتعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا في آذار  ُبعد التعّليم عن

 ين والقائمين على العملية التربوية لتحديات ضمن هذه المعطياتمدرسالبديه أن يتعرض العديد من ال

التي تم فرضها على الواقع التقني والبشري ضمن اإلمكانات المتاحة ألي دولة، وضمن الفرص 

)الهمامي  ا كل من، فكان من أبرزها كما أشار إليهُبعد التعّليم عنالمتوافرة التي أدت لرفع وتطور 

براهيم،  داد عدم االستعُبعد التعّليم عنلقائمون على عملية واجهها ا التيمن التحديات (: 2121وا 

ين، إذ اعتبرت هذه المرحلة مرحلة فجائية، لعدم استعدادهم وعدم مدرسللمرحلة االنتقالية من قبل ال

أي خبرة  ين لم يكن يمتلكمدرسعدد من الفضال عن ، ُبعد التعّليم عنامتالكهم للوسائل الالزمة لدعم 

م دم استعداد الطلبة وأولياء أمورهأو ضمن صناعة المحتوى التعليمي وع تذكر في الجانب التقني،

تقبله ألسلوب  مورفض بعضهم وعد، ُبعد التعّليم عنألي تغيير في العملية التعليمية وخاصة لمبدأ 

لى أصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط محدودي اضطرابات أثرت عجديد في الدراسة، باإلضافة 

قني تأثيرها على طلبة من أصحاب التطبيق المهني والتوالتي أثرت على النظم التعليمية، و اإلمكانيات 

 في العملية التعليمية وذلك الحتياجاتها لتطبيقيات تدريبية وخاصة في ورش العمل، واحتياجاتها

في الموارد التعليمية وخاصة الرقمية منها لدى الطلبة وخاصة  قلةألدوات ومعدات كالرعاية الصحية، و 

ت قلة توفر التقنيات وضعف الشبكاجات الخاصة والصعوبات التعليمية فضال عن لذوي االحتيا

دم عع والتي هدفها الوصول للمعلومات، و وعدم القدرة على امتالكها ضمن شرائح المجتماالتصال، 

ن مما أثر يمدرستراضية والتي أدت التجاه العديد من الطلبة والالقدرة على الوصول للصفوف االف

صعوبة قيام األجهزة اإلدارية واإلشرافية من قبل الهيئة التعليمية بمتابعة ، و اإلنترنتعلى شبكات 

 . التعّلمعملية 
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وبهذا فقد عدت هذه العوامل والتحديات هي من أكثر العوامل التي واجهتها الدول، فسعت وبشكل 

طارئ تجاه العملية التعليمية لإللحاق بمصادر المعرفة والوصول لعدم عزل الطلبة عن العملية 

 التعليمية، فعملت على بثها عن طريق التلفزيون والبرامج التعليمية األخرى. 

ي هذه المنظمات بأشكال مختلفة لتوفير المصادر بشكل مجاني وتقديمها عبر سععن  فضالً 

وضمان خاصية الوصول للمعلومات والمصادر التعليمية المفتوحة، لتتخذ صورًا  اإلنترنتشبكات 

متعددًا فمنهم اتجه لالكتفاء بالبث التلفزيوني، وبعضها للتفاعلي وغير التفاعلي، واستخدام الراديو في 

الل من خ اإلنترنتاآلخر، ومنها من اتجه للدمج بين الوسائل التعليمية بإعادة الدروس عبر بعضها 

 (.2113خاصية منصات تعليمية مختلفة )مدني، 

 ُبعد التعل يم عناالنتقال لعملية  طرائق

أثرت وبشكل قوي على العملية التعليمية لتفرض نفسها وبكل قوة، وهذا االنتقال  كوروناإن جائحة 

يحتاج للمزيد من المرونة في العملية التعليمية وخاصة في تعاملها مع الطلبة، لذا كان ال بد من 

لى التعليم عتفكيرية إبداعية تساعدهم  طرائقتوافر فريق فني للدعم يواكب الطلبة وذلك من خالل 

نجازات المقررات الرئيسية، وضمن هذا اإلطار كان ال بد من وجود عناصر عديدة  أهدافقيق وتح وا 

رقمي والمواد محتوى المن أهمهاتوافر اختصاصيين ضمن ال عن ُبعدتساعد على االنتقال المرن للتعلم 

م اتأمين اختصاصين ضمن مجالي التدريب الفني والتقني يساعد الطلبة على استخدالتعليمية، و 

يعتبر يجب توفير شبكة من المتخصصين و هارات إلدارة العملية التعليمية، كما التقنيات واألدوات والم

يجاد الحلول الالزمللحاالت الطارئ لمتابعة كل المشكالت التي تؤثر على العملية ا ة، لتعليمية وا 

المتابعة والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم من خالل تكليف إدارات المدارس باإلضافة لعملية 

التعليمي،  متابعة ومواكبة التطورهذا النوع من التعليم لل أهميةوالثانويات والمعاهد بنشر الوعي وشرح 
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اتج عن طريق التقييم المستمر له، ووضع نو  عن ُبعدتحسين النظرة التعليمية للتعلم باإلضافة ل

 . (2121)السعيدي،  ومخرجات تعليمية لتحسين تلك التصورات

 ُبعد التعل يم عننظام 

اتها معينة، له مدخالتها وعملي أهدافالنظام بأنه وحدة متكاملة، هدفها هو تحقيق  أسلوبيتسم 

عبارة عن نظام فإنه يصبح ذات جدوى عملية، ويصبح  ُبعد التعّليم عنومخرجاتها، وعند اعتبار أن 

تحت السيطرة من خالل مدخالتها، وذلك لقدرة هذا النظام على توفير المعلومات حول المدخالت 

مكانية استمرارية التعديل والتطوير والعمليات،  لينعكس ذلك على اطمئنان المجتمع على المخرجات، وا 

 (.2100بالتغذية الراجعة )الكسجي، 

ربط وخصائصه وبيان العالقة التي ت ُبعد التعّليم عن( بتوضيح نظم 2107أبو سيف ) قامتكما 

 فيما بينها وذلك من خالل: 

 المدخالت  -أ

 ُبعد التعل يم عن أهدافالمدخل األول 

 منها:  هدافمن األ إلى تحقيق عدداً  يسعىالذي بدوره 

ير التعليم للجميع وذلك بتوف ُبعد التعّليم عنأهدافيعتبر تكافؤ الفرص المتعلق بالطلبة من أهم  -0

بأساليب مختلفة أو ما يعد أساليب تقليدية وغير تقليدية وذلك من خالل نقل المعرفة للطلبة 

وتنمية مهاراتهم في جميع التخصصات الدراسية ويعتبر هذا النوع من التعليم خاصة بمجموعة 

 من الشرائح النظم التقليدية. 

 تعليم وفاعلية ضمن السرعة التي تتطلبها العملية التعليمية. سهولة في نشر ال -2
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فتح المجاالت والتخصصات المختلفة والجديدة لم يستطع فيها التعليم التقليدي على ذلك،  -8

 مما أدى لتزايد الطلب على هذا النوع من التعليم. 

 التعّلمحفظ بنظام ال القيام باستبدال التعليم التلقيني والمعرفي والذي يعتمد بصورة كاملة على -4

الذاتي والدراسة المستقلة، وهذا ما أدى النتقال الطلبة وبصورة إيجابية للعملية التعليمية 

 بصورة أكبر من التعليم والتدريس السابق.  التعّلموالتوجه نحو 

ول ونشر التعليم والوص ُبعد التعّليم عنالمشاركة الواسعة: وذلك باستخدام المواد وبرامج  -5

من خالل دراسته في  (Al Maliki, 2010كم من الطلبة بصورة أوسع وهذا ما أكده ) ألكبر

وقدرتهم على استخدام البرامج والمواد  ُبعد التعّليم عنجذب أكبر عدد من الطلبة لعملية 

 . عن ُبعدوالتقنيات المتعلقة بالتعلم 

بة في رفعه لمستوى الدخل للطل ُبعد التعّليم عن( فقد أكد على دور Anderson, 2008أما ) -6

ليتم االقبال عليها من قبل الطلبة  اإلنترنتوذلك بتقديم دروس خصوصية وبثها على 

 ين. مدرسوال

 ُبعد التعل يم عنالثاني: البيئة التحتية لنظام المدخل 

من أهم المتطلبات الالزمة لتطبيق أي نوع يتعلق بالعملية التعليمية يجب توفير الجاهزية 

ة داخل المجتمع لذا كان ال بد من كشف مستوى البنية التحتية، ومن أهم األمور الواجب اإللكتروني

مختلفة االعتماد على األنواع ال( وهي: 2113ة كما ذكرها )المهدي، اإللكترونياتباعها من قبل التهيئة 

ة فيما يتعلق خاصة و القيام بوضع خطط مناسبة ومتناسقة للبنية التحتيمن التكنولوجيا المستقلة، و 

الصيانة يب والتشغيل و توفير عاملين قادرين على عملية التركبشبكات االتصال، كما تقوم على 
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نشاء اان في ادخال المعلومات والشبكات، وتقوم على من عنصر األمالمتبادلة، باإلضافة للتأكد 

 مواقع معرفية وذلك بتفعيل مبادرات المؤسسات العامة والخاصة. 

 ُبعد التعل يم عنلطلبة ودورهم في نظام الثالث: ا المدخل

وجود سمات وخصائص يجب أن يمتلكها المتعلمون  أهمية( ب2113وهذا ما قام بتأكيده المهدي )

 ليتميزوا عن غيرهم:  ُبعد التعّليم عنضمن نظام 

 .التعّلممعالج ومستخدم جيد للمعلومات أثناء استراتيجيات  .0

 على إدارة عمليات ما وراء المعرفة وذلك بتوفير أفضل المصادر المتاحة.  هقدرت .2

 تمامإليجب أن يتسم بالدافعية الذاتية الستخدام هذا النوع من االستراتيجيات والجهد الالزم  .8

 بشكل أكثر فاعلية.  التعّلممهام 

 سته للعمل. ممار أثناء العملية التعليمية و  والتعّلمأن يتسم بقدرته على الربط بين الفكر  .4

 وتعديل االستراتيجيات التعليمية.  التعّلمتحمله لمسؤولية  .5

القدرة على اإلدراك والفهم والمساواة والحقوق المتعلقة بالتكنولوجية والمرتبطة بالعملية  .6

 التعليمية. 

فقد أشار بأن هنالك عدد من القيم يجب على الطالب أن يمتلكها ويكتسبها  (2100أما السكجي )

العتماد كقيامه باالستقاللية وا هأهدافتمكن من استمرارية هذا النظام التعليمي ويحقق العديد من لي

وخاصة  امتالكه للطموحة التعليمية وطلبه للتميز لذاته، وأيضا رغبتها في العمليعلى الذات، و 

وذلك عن  معرفة نفسهوالوصول لوضعية أخرى مرغوب فيها، كما تقوم على اإليجابي وذلك الرتقاءه 

الل دوافعه وقدراته على تحقيقها، فضال عن دورها في تقديم ه وما يريد من خأهدافطريق تحديد 
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نجازاتها، أهميةتعتبر ذات الموضوعية، والتي تقييم اآلخرين و وذلك لقدرتها على تقييم نفسها وقدراتها وا 

 بما يحتويه المجتمع من أمور الحياة.

 .ُبعد التعل يم عنودوره في نظام  سالرابع: المدر  المدخل

اختالفه و  ُبعد التعّليم عنفي  مدرسيتميز هذا النوع من المدخالت باعتمادها على ما يقدمه ال

عن دوره في العملية التعليمية التقليدية على الرغم من اشتراكهما ضمن العصر التقني الذي يتطلب 

 (.2102فيه مهام خاصة أهمها اإللمام بمهارات علم تصميم التعليم )علي، 

مهاراته بحاجة لصقل مواهبه المرتبطة ب ُبعد التعّليم عنو  اإلنترنتفي عصر  مدرسكما يعتبر ال

عداده وتأهيله مهنيا وهذا ما أكده  التعليمية والمعلومات من خالل ما يمتلكه من دورات تدريبية وا 

 ( في دراسته مبينا درجة االرتقاء بمستواه التعليمي. 2102الموسوي )

ة ق بالمهارات الخاص( فقد أوضح من خالل دراسته أهم المقومات التي تتعل2113أما المهدي )

 التعّلمفي  ISTEوما يمتلكه وهذا ما قامت به الجمعية العالمية للتكنولوجية في التربية  مدرسبال

 فتراضي من خالل: اإل

 قدرته على تشغيل الحاسوب والقدرة على استخدامه. -

 قدرته على معرفة المبادئ األساسية للحاسوب.  -

 . اً لكترونيإتصميمه وتطويره ألنشطة الطلبة  -

 نتاجية للتطوير المهني والذاتي. قدرته على استخدام الوسائل اإل -

 الوصول للمصادر المرتبطة بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة للتعليم.  -
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 .ُبعد التعل يم عنتكنولوجيا  :المدخل الخامس

 التكنولوجيا بالوسائل واألجهزة التي يتم استخدامها من قبل اإلنسان ليتم توجيه شؤونه، كلمةترتبط 

لذا فإن عملية البحث عن المعلومات وسهوة الحصول عليها جعلها متاحة لطلبتها بسرعة وفاعلية، 

 (. 2102)علي،  ُبعد التعّليم عنكما وتعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها 

( فقد قام بتطبيق شامل لالستراتيجيات والتقنيات عن طريق النظريات السلوكية 2105أما عوض )

ن عملية تطور تكنولوجيا التعليموالمعرفية والبنائية ودورهم في حل المشكالت التعليمية،  واعتماده  وا 

لالزمة افي أساس التطور على التصميم التعليمي وهو القدرة على تناول بشكل خاص اإلجراءات 

ميم جزء وبهذا فقد اعتبر التصلتنظيم محتوى المادة التعليمية )األدوات، والمواد، والبرامج، والمناهج(، 

تعليمية تنظيمه للبرامج التعليمية الالزمة لتغذية اآلالت واألجهزة ال بنتائجمن تكنولوجيا التعليم يتعلق 

 المستخدمة ضمن عملية التصميم.

حتوي إلى ثالث أقسام: القسم األول وي ُبعد التعّليم عنقسيم تكنولوجيا ( بت2105كما قام عوض )

لرسومات والنصوص والصور، أما ما يحتويه القسم فضال عن اة والمكتبات اإللكترونيعلى الكتب 

ف لمؤتمرات المرئية والمسموعة، والصفضال عن االثاني فهو التعليم بالحاسوب واألقمار الصناعية 

 إلنترنتل، وفيما يتعلق بالقسم الثالث فتضمن أدوات الجيل الثاني اإلنترنت االفتراضي وشبكة

(web2 كالمدونات )لمتنقل ا والتعّلم اإللكترونية، والفيس بوك ونظم االدارة المحتوى اإللكتروني

(Mobile learning .) 

 العمليات  -ب

مل عبما تحتويه من التفاعل االيجابي والمستمر بين المدخالت كافة والتي ت العملياتتتضمن 

اختالفها عن تتميز ب ُبعد التعّليم عنها، لذا فإن عملية أهدافجميعها ضمن تناسق وانسجام لتحقيق 



80 

 درسمالعمليات الناتجة ضمن العملية التربوية العادية، إذ يتم من خاللها الفصل بين كل من ال

دور الطالب  في العملية التعليمية ويزيد مدرسوالمتعلم والمؤسسة التربوية، ليدل ذلك على تقليل دور ال

عطائه في مدرسفي استخدامه للمعلومات، وينتهي بذلك دور ال  في التلقين المباشر للمعلومات وا 

لوسائط مية واستخدامه لضمن المواد التعلي ُبعد التعّليم عنالزمان والمكان المحدد، بل يحتاج إلدارة 

 هو التعاون والمشاركة والتفاعل اإليجابي والمتكامل ُبعد التعّليم عنالتعليمية، ومن أهم ما يحتاجه 

بين المسؤولين ابتداء من عملية التخطيط للوصول لعملية التنفيذ منتهيا بعملية التقويم النهائي 

 (.2100)الكسجي، 

 المخرجات  -ج

لمعرفية بفاعلية ونمو كل من الجوانب ا هدافببلوغ األ عن ُبعدبالتعلم  المتعلقة المخرجاتتتميز 

( في 2100واالنفعالية والنفسية والحركية أما يتعلق بالمهارات مجتمعة وهذا ما أظهره )قعشوش، 

 دراسته فقد تناول كل من: 

بأن اكتساب المعارف المطلوبة والتي يتم الوصول إليها عن طريق  أكدالجانب المعرفية: فقد  -0

 ليتم من خاللها تنمية مهاراته وقدراته. ُبعد التعّليم عننظام 

واالنفعالية  بيةاإليجامن خالل الدافعية  ُبعد التعّليم عناللها توليد الجانب االنفعالي: يتم من خ -2

ها النفسية وخاصة متج اإلتجاهاتا الميول و البناءة ضمن المادة الدراسية لينمي عن طريقه

 إلى ما يتم تحقيقه بالنمو المتكامل للدارس.

الجانب النفسي الحركي )المهارات(: إن أهم ما يتعلق بهذا الجانب هو الناحية النفسية لدى  -8

ة متابعة العمليمهارات مستجدة وذلك ب بإكسابهبتعزيزها  ُبعد التعّليم عنالمتعلم والتي يقوم بها 

 الدراسية، وذلك بتطوير ما لديه من معرفة وخبرة وقدرات.
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ا ينتج هي المخرجات أو م ُبعد التعّليم عنلذا فإن أهم ما تهتم به التنمية البشرية ضمن نظام 

عنها، فالمتعلم كل ما يقوم به هو صناعة المشروعات التنموية وبرامجها وبمعنى آخر يعتبر الموجه 

ذا فإن عملية للها ضمن قواعد وضوابط ومقاييس علمية سليمة لتتناسب مع تطلعاته المستقبلية، 

عمليات  حررًا من القيود ليقوم بمزيد منيجعل المتعلم مت ُبعد التعّليم عنتوسيع الخيارات ضمن نظام 

تعلق بالناحية ، ففي ما يوالتعّلمالبحث ضمن الفرص التعليمية والمرونة، ويقوم على الجمع بين العمل 

العملية فإنه يساعد على زيادة االنتاجية في مواقع العمل وترسيخ الثقافة الجديدة بالنسبة للعملية 

ها هدافألى زيادة أعداد الطلبة ليصل بذلك النظم التعليمية لتحقيق التعليمية، أما الحكومات فتقوم ع

 مةبصورة أكثر فاعلية من خالل التكلفة التي تحقق ديمقراطية التعليم وتحقيق التنمية المستداوتدريباتها 

 . (2115)فهيم، 

 التعل يم عن ُبعدبرامج  أهمية

يعتمد في برامجه على األدوار  ُبعد التعّليم عن( إلى أن 2105( وعزمي )2108أشار العريني )

التي تقوم بها تلك البرامج والتي جاءت نتيجة للضغوط التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية وخاصة 

الجامعية منها ولزيادة األعداد الطالبية وعدم قدرتها على استيعاب الطلبة، عدت هذه البرامج عبارة 

لمعلومات، واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ال اصيإعن بدائل اقتصادية مهمة تساعد في 

يساعد وبصورة كبيرة على تحسين الجودة التعليمية، باإلضافة الستخدامها لهذه البرامج في توحيد 

 .يم عن ُبعدالتعلّ المناهج الدراسية ليتم فيها التشارك بقوانينها الموحدة وقراراتها المنظمة لبرامج 

 العملية التعليميةالتعل يم عن ُبعد في دور 

في العملية التعليمية كان ال بد له من دور مهم في العملية  التعّليم عن ُبعدلما تميز به  نظراً 

 ( على النحو اآلتي: 2104التعليمية والتي أضافها )الدالي والتجاني، 
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 عن ُبعدعّليم التقدرتها على توحيد المناهج الدراسية المتعلقة باألنظمة التدريسية، فمن خالل  -

قرار األساليب التدريسية الموحدة، وهذا ما يساعد على  يمكن إقرار بعض البرامج المشتركة، وا 

 تكوين جيل ذو خصائص مشتركة في المجتمع الواحد. 

قدرتها على تطوير الكفاءات من خالل توفيرها للبرامج والدورات التدريبية في مختلف  -

 النتقال من مكان آلخر. المجاالت دون الحاجة لترك الوظائف، أو ا

يعتبر من أحد البدائل االقتصادية في ظل الضغوط الضخمة على العملية التعليمية في  -

 توسيع الطاقة االستيعابية للطلبة. 

 تتميز في دورها على تحسين جودة التعليم باستخدامها لتطبيقات تقنية المعلومات واالتصال.  -

ره قنوات يمكنه أن يوفر فرص تعليمية غير تقليدية، كتوفي التعّليم عن ُبعدوبهذا يرى الباحث بأن 

 درسممتعددة تسهم في جذب شريحة متنوعة ومختلفة من الطلبة، فضال عن قدرتها على تمكين ال

من إيجاد طرائق وأساليب تدريسية جديدة للتعليم دون وضع أي قيود سواء أكانت قيود زمانية أم 

من المشكالت التي من الممكن أن تواجه العملية التعليمية  مكانية، وأيضا دورها في حل العديد

 ... الخ. كمشاكل القبول، وتوافر الكوادر المعدة والمؤهلة، والنقص في األعداد،

( وهو عبارة عن نموذج من EMES) اإللكترونيعلى نظام  التعّليم عن ُبعدكما تعتمد إدارة 

( اعتماده األساسي على النظام الحاسوبي المتكامل Blended Solutionاألساليب المتنوعة يسمى )

، هدفه األساسي هو تسهيل عملية التفاعل بين الطالب وأعضاء عن ُبعدالقائم على اإلدارة التعليمية 

ع الهيئة التدريسية، كما يتميز بقابليته للتطوير وسهولته في االستخدام، وقدرته على تقييم الطلبة، وتنو 

فضال عن العديد من الوظائف من أهمها: تقديم المادة التعليمية للطلبة عن  أساليبه في التواصل،

وطلبته. وبين الطلبة أنفسهم. ويساعد على توزيع  مدرس، وتمكن النقاش بين الاإلنترنتطريق 
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أو لالختبار  سواء أكانت للتجريب عن ُبعدالواجبات واستالم الحلول والتقييم اآللي، وتقديم االختبارات 

ور أستاذه وبحض عن ُبعدي. وتمكن الطالب من عرض مشروعه وأبحاثه التي يقوم بتنفيذها الفعل

تح من ف مدرسوزمالئه. كما تمكن من استخدام أسلوب التفاعل المباشر )وجه لوجه( إذ يتمكن ال

تفاعلية(، ة )الترونياإللكالمجال للطلبة للمناقشة باستخدام تقنية الوسائط المتعددة )كالفيديو( أو السبورة 

وتمكنه من الرجوع للمادة العلمية باستخدام صفحات ويب تفاعلية متعددة االستخدام. باإلضافة لتوفير 

الدردشة الكتابية فضال عن لقطات الشاشة كما يوفر أدوات التسجيل والمتابعة والتقويم، والتفاعل بين 

 (.2108الطلبة )العريني، و  مدرسالمجموعات الصغيرة، واالتصال الثنائي أو المتعدد بين ال

 ، ومن أهم ما أوصى به:التعّليم عن ُبعدكما تم عقد أول مؤتمر دولي في الرياض يحث على 

وضع الخطط ، و التعّليم عن ُبعدبناء وتطوير المعايير والضوابط واعتماد برمجيات وتطبيقات في 

 كما تم تخصيص ميزانية كافية لبناء وتطوير البرمجيات التعّليم عن ُبعدواالستراتيجيات لنشر 

ة التدريسية والطلبة وأعضاء الهيئ التعّلم، وتشجعيه لنظم إدارة عن ُبعدوتطبيقات المتعلقة بالتعلم 

 بالجهات األكاديمية والعمل على تحفيز ودعم المهتمين بذلك. 

 اللغة العربية مدرسره في إعداد ودو  ُبعد التعل يم عن

يله اللغة العربية وقدرتها على تأه مدرسإن عملية تأسيس البرامج وخاصة التي تتعلق بإعداد 

 لتقّدما، ليستطيع بذلك ممارسة ما يتم الطلب منه لمسايرة ُبعد التعّليم عنوتدريبه على امتالك مهارات 

ادة اللغة العربية ليم مودورها في تع ُبعد التعّليم عنوالتطور التقني الهائل، فكان من أبرزها تقنيات 

اده ، وذلك لتحسين البيئة التعليمية، وجعلها بيئة تفاعلية وذات تحفيز لكافة أفر اإلبتدائيةفي المرحلة 

من مهارات المتعلقة بالمناهج التعليمية ض هدافوطلبته وذلك بدمج أساليب التعليم والتقنيات ضمن األ

ده العالم ين كافة نتيجة لما يشهمدرسه التقنيات لدى ال، لذا كان ال بد من توافر هذُبعد التعّليم عن
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ب أكثر من تغيير أساليب التعليم التقليدي إلى أسالي ليتمكنواو اللغة العربية مدرساليوم، ومن ضمنهم 

التعّليم  اللغة العربية لتقنية ُمدّرسيفاعلية وايجابية، وهذا ما دعت الحاجة إليه لمعرفة درجة امتالك 

 (. 2102كبة للتقدم السريع ضمن مجال التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي )المحمادي، موا ُبعد عن

ها في كافة دافأهضمن العملية التعليمية والتي تعد من أهم  ُبعد التعّليم عنمهارات  تطبيقيتم 

العلمية التي من العمليات التربوية و  ُبعد التعّليم عن، فيعد اإلبتدائيةالمراحل الدراسية وخاصة المرحلة 

ة التعليمية واألنظمة تطبيقه ضمن البيئفضال عن ة اإللكترونييفرضها العصر نتيجة للتغيرات التقنية و 

لمعرفة  عدبُ  التعّليم عناللغة العربية لمهارات  ُمدّرسيالعلمية فكان من أهمها معرفة درجة امتالك 

ة، دوره دائما يقع ضمن العناصر المؤثرة في العملية التعليمي مدرسفال ،التعّلمدرجة نجاح هذا النوع من 

وأن أي مؤسسة تعليمية كان ال بد أن تعتمد وبشكل كبير على نوعية المدرسين ودرجة مستوى 

 طرائقفيذية و دوره في العملية التنفضال عن امتالكهم لهذه المهارات ألنه هو صانع العملية التدريسية، 

مهارات  ضمنلتقنيات الحديثة وخاصة التي يمكن أن يقوم باستخدامها ضمن المهارات المتعلقة با

 . (2100)كنسارة وآخرون،  ُبعد التعّليم عن

 ودوره في العملية التعليمية ُبعد التعل يم عننظام 

 في العملية التعليمية:  ُبعد التعّليم عن( في تحليله لدور نظم 2119) المغربيهذا ما اتبعه 

معوقات المتعلقة بأعضاء الهيئة إن الالمشكالت المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية:  .أ

ي الهيئة قلة وعمن أهم النتائج التي توصل إليها:  فكانُبعد التعّليم عنالتدريسية ضمن 

عضاء الهيئة أل المشجعةقلة الحوافز ، و ُبعد التعّليم عنلعامة لتقنيات التدريسية بالفوائد ا

عدم استطاعة المدرسين على تجربة هذا النوع من التعليم وذلك لعدم وجود التدريسية، و 

ليم عدم تكامل هذا النوع من التعالتدريسي، و مساحة زمنية لتجربة ذلك أو لتغيير أسلوبهم 
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ناهج تتم عملية التدريس المكما  وقلة خطط وبرامج المعدة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

 بناء على استعدادات المدرسين وليس بناء على خبراتهم في التقنيات والتكنولوجيا. 

ما هذا النوع من احباطات نتيجة ل والتي تتعلق بما ينتج عنمشكالت المتعلقة بالطلبة: ال .ب

عدم و  ،ين التغذية الراجعة الفورية للطلبةمدرسعدم تقديم اليواجهه الطلبة من مشكالت فنية، و 

بة الطل التشجيع والدافعية لدىوالتعليميات الخاصة بالواجبات، وقلة  لإلرشاداتلطلبة فهم ا

انعدام وجود أسلوب التفاعل واالتصال ما بين المدرس ، و التعّلممن أجل الوصول لعملية 

 والطلبة. 

 المشكالت المتعلقة بالمؤسسة التعليمية كالجامعات والمدارس: .ج

نتيجة  ُبعد نالتعّليم عله المؤسسة التعليمية عدم قدرتها على تطبيق برامج  تتعرضمن أبرز ما 

لرداءة تصميم المناهج الحديثة، وضعف في التكنولوجيا وعدم المقدرة على استخدامها بأسلوب 

 صحيح، أو عدم وجود ميزانية تقوم على تغطية ما تحتاجه المؤسسة التعليمية من التقنيات الحديثة. 

 ُبعد عّليم عنالتهناك مشكالت تتعلق بالكفاءات التي أعدت المواد التعليمية بأسلوب  تكونوقد 

ورية وهذا ودوره في العملية التط ُبعد التعّليم عنأهميةوعدم اعتراف العديد من المؤسسات التعليمية ب

 سوف ينعكس على عدم تطور البرامج أو المؤسسات التعليمية.  

ورونا في العراق وما سجله من إصابات أدى إلغالق المدارس على الرغم من تفسي جائحة ك

والذي بدوره أثر على سير العملية الدراسية في المدارس والجامعات العراقية والذي وضعها أمام تحدي 

صعب، مما أدى إلى قيام بعض المؤسسات التعليمية إليجاد وسائل بديلة الستكمال الفصل الدراسي، 

ذ لتطوير مهارات العاملين وخاصة المدرسين والقيام على تنفيرشات تدريبية فقد تم عمل سلسلة من و 

هذا النظام وتزويدهم بأحدث الطرق ووسائل التعليم عن بعد وذلك إليصاله لطلبتهم، لذا فقد تم تأسيس 
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قسم مختص بالتعليم عن بعد في المدارس والجامعات العراقية وتطوير أول منصة ُعنيت بذلك، والذي 

ا وفرت الوقت والجهد والمال وتم استكشاف تقنيات جديدة للدراسة، باإلضافة ألهم ما توصلت بدوره

إليه من التمكن من إتمام العام الدراسي على الرغم من حظر التجوال الذي تسبب به فيروس كورونا 

 (. 2121)خالد، 

  التعل يم عن ُبعدسلبيات 

عرض بفائدته للعملية التعليمية، إال أنه كغيره من أنواع التقنيات التعليمية ت التعّليم عن ُبعدتميز 

ن عراد أبرز السلبيات التي تعلقت بالتعلم ي( بإ2115لبعض أوجه القصور والسلبيات، إذ قام عفيفي )

 عن هذا النوع من التعليم، وعدم القدرة على اكتشاف المواهب والقدرات لدى مدرسوهي: غياب ال ُبعد

ضعاف العالقات االجتماعية لدى  الطلبة، باإلضافة لعدم قدرته على تنمية المهارات اللفظية، وا 

الطلبة، وتأثيره على الجانب الصحي لدى الطلبة، والشعور بالملل نتيجة الجلوس الطويل أمام األجهزة، 

حتاجه من أجهزة وما ي كما تتميز بارتفاع التكلفة المادية في بدايات التأسيس لهذه العملية التعليمية

متطورة في وسائل االتصال الحديثة والتقنيات التعليمية، وتكلفة اإلرسال عبر االقمار الصناعية 

وخاصة لدى األعضاء التدريسية والفنيين واإلداريين العاملين لدى مراكز متخصصة، واحتياجه للمزيد 

واد لك الحتياجه للتوصيف الدقيق والممن الوقت في إعداد المقررات مقارنة بالتعليم التقليدي، وذ

 والوسائط التقنية المناسبة التي يجب االعتماد عليها من قبل الطلبة. 
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 ذات الصلة ثانيًا: الدراسات السابقة

يتم وس ،تم االطالع على بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية

 عرضها تسلسليًا من األقدم إلى األحدث كما يأتي:

الصفوف الثالثة األولى في محافظة  يمدرس( )درجة امتالك 2104 ،دراسة )الزبون وحمدي

العاصمة في األردن للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه في التدريس 

تكونت أداة ،ةمدرسا و مدرس( 098وبلغت عينة الدراسة ) ردنأجريت هذه الدراسة في األالصفي(. 

األول يتعلق بالمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي في التدريس الصفي  ،البحث من جزئين

نحو استخدام اللوح التفاعلي في التدريس وشمل  اإلتجاهات( فقرة والثاني يتعلق ب88وتكون من )

ين درسموبينت نتائج الدراسة ان درجة امتالك ال ،لألداةق والثبات دوتم استخراج الص ،( فقرة25)

ات لمهارات استخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه كانت مرتفعة , ولم تظهر مدرسوال

لمهارات  اتمدرسين والمدرسفروق في عينة البحث حسب الخبرة والمؤهل العلمي في درجة امتالك ال

 علي.  استخدام اللوح التفا

في تنمية  عن ُبعدفاعلية استخدام التعليم  ( إلى الكشف عن2106) البيطاروهدفت دراسة 

ج الوصفي المنهواستخدم المختصة بتكنولوجيا التعليم،  المادةالتحصيل الدراسي لدى الطالب في 

طالب من جامعة أسيوط،  82بلغت عينة الدراسة ، كما المنهج شبة التجريبي في تحليل نتائج الدراسةو 

فروق بين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة وجود 

وق بين متوسطي فر ، ووجود في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي المتعلقين باالختبار التحصيلي

، ن ُبعدعبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس التعليم درجات الطالب في المجموعة التجريبية في التط

يل الدراسي قد تفوقوا في التحص عن ُبعدالطالب الذين درسوا تبعًا ألسلوب التعليم باإلضافة إلى أن 
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وذلك بعد أن قاموا باالختبار البعدي، ويرجع ذلك إلى استخدام العديد من األنشطة التكنولوجيا المتعددة 

 .عن ُبعدم في أسلوب التعلي

التعرف على مدى فاعلية عدد من األنظمة داخل  إلىدراسة هدفت  (2012)الغامديكما أجرى 

والتي من أهمها نظام القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز، ونظام  ُبعد التعّليم عننظام 

وقد ، التصالوا التعّلمة، باإلضافة إلى نظام إدارة اإللكترونية ونظام االختبارات اإللكترونيالمقررات 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها طالب وطالبة من الجامعة،  580تكونت عينة الدراسة من 

هناك ضعف في فاعلية نظام القبول والتسجيل فقد حصل على تقدير متوسط في األداء الدراسة  بـأن 

لنتائج على ة فقد أكدت ااإللكترونيي فاعلية نظام المقررات ضعف ف ، ووجودعن ُبعدفي نظام التعليم 

ة كانت اإللكترونيأن فاعلية نظام االختبارات و .أن هذا النظام حصل على تقدير متوسط في األداء

ي نظام واالتصال كانت مرتفعة ف التعّلموجد فاعلية نظام إدارة ، كما عن ُبعدمرتفعة في نظام التعليم 

ات بين نتائج استجابة أفراد العينة وفقًا لمتغير ، كما وأظهرت النتائج وجود فروق عن ُبعدالتعليم 

 .الدراسة، والتي تتمثل في الكلية والجنس والمهارة في استخدام الحاسب اآللي واألنترنت

 هميةأالجودة الشاملة والفلسفة المتعلقة بها و  دراسة هدفت للتعرف على (2014) د سعيوأجرى 

اهمة ومدى المس” ادوارد ديمنج“، بجانب التعرف على مبادئ العاليالجودة الشاملة في نظام التعليم 

حة في في جامعة السودان المفتو  عن ُبعدعن حقيقة نظام التعليم  والكشف، التي يساهمها في الجودة

اإلدارة العليا، فرد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء 41ضوء معايير الجودة، وقد تكونت العينة من 

عة أن هناك قسم في الجام، كما توصلت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث

مادها على ، واعتمخصص إلدارة الجودة الشاملة والذي يعتمد في فلسفته على معايير الجودة الشاملة

ارتباط  ، كما وجدتصاالتداخل الجامعة على استعمال تقنية المعلومات واال عن ُبعدفلسفة التعليم 
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، وتقوم عدعن بُ الجامعة التي تتمثل في تنمية نظام التعليم  أهدافبين مفهوم الجودة الشاملة وبين 

الجامعة بتوفير العديد من طرق الرقابة التي تهدف إلى التفتيش الشامل، بالرغم من عدم حرص 

 هدافأالطالب ال يشتركون في تنمية أن ، و الجامعة على استخدام التفتيش مع أعضاء هيئة التدريس

تمام من ه، ووجد االجامعة باإلضافة إلى عدم االهتمام بتنمية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

ك من خالل ، وذلعن ُبعدقبل الجامعة بتطبيق معايير الجودة في التجربة المتعلقة بنظام التعليم 

 . عن ُبعدحدث في التعليم تدريب أعضاء هيئة التدريس على التطور الذي ي

وتوافر المواصفات التي تتعلق بالعملية  أهميةهدفت إلى معرفة  دراسة (2014) الداليوأجرى 

فرد، واعتمد الباحث في  65 ، وقد بلغت عينة الدراسةعن ُبعدالتعليمة عند تطبيق نظام التعليم 

عملية  هناك فاعلية في، ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة بأن ة على المنهج الوصفيسالدرا

التعليم  فاعلية في تعليم العديد من اللغات في نظام ، ووجود عن ُبعدفي نظام التعليم  والتعّلمالتعليم 

ام مؤسسات قي، و بتقديم كافة احتياجات المتعلمين عن ُبعدالتعليم ، كما قامت على تقديم عن ُبعد

لتعليم ا، باإلضافة لقيام بإعداد المواد التعليمية مما يعمل على زيادة كفاءة الطالب عن ُبعدم التعلي

التعليم  أبرز معوقاتم، وكان من تعليمية المرجوة من عملية التعليال هدافبتحقيق كافة األ عن ُبعد

 .هي نقص التدريب وعدم التمكن من استخدام التقنيات المتطورة عن ُبعد

( التعرف على العوامل المؤثرة على تطبيق التعليم عن بعد 2117) ALBALAWI دراسةهدفت 

لدى معلمي الجامعات السعودية، فقد أظهرت العينة اتجاهاتها نحو التعلم عن بعد كانت إيجابية 

: التعلم عن بعد يشجع الطالب على االستمتاع بالتعلم، كما يطور تعليمهم، يخلق لألسباب التالية

 ن التحدي لدى أعضاء هيئة التدريس. منوع م
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 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاثالثا: 

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة، وجد أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت 

 ن ُبعدعالكشف عن فاعلية استخدام التعليم ها فمنها هدف إلى أهداف، ولكن تباينت عن ُبعدالتعليم 

دراسة البيطار  مثل في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب في المادة المختصة بتكنولوجيا التعليم

ي والت ُبعد التعّليم عنفاعلية عدد من األنظمة داخل نظام  ومنها حاول الكشف عن مدى(، 2106)

ونظام  ةاإللكترونيالملك عبد العزيز، ونظام المقررات  من أهمها نظام القبول والتسجيل في جامعة

كما (، 2102مثل دراسة الغامدي ) واالتصال التعّلمة، باإلضافة إلى نظام إدارة اإللكترونياالختبارات 

الجودة  يةأهممعرفة الجودة الشاملة والفلسفة المتعلقة بها و هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن 

ي ومدى المساهمة الت” ادوارد ديمنج“الشاملة في نظام التعليم العالي، بجانب التعرف على مبادئ 

وء في جامعة السودان المفتوحة في ض عن ُبعديساهمها في الجودة، والكشف عن حقيقة نظام التعليم 

وتوافر  أهميةى التعرف علومن الدراسات ما هدف إلى (، 2104مثل دراسة سعيد ) معايير الجودة

الدالي ة مثل دراس عن ُبعدالمواصفات التي تتعلق بالعملية التعليمة عند تطبيق نظام التعليم 

من الدراسات التي اتجهت المتالك الكفايات في  أيضاً (، وهناك العديد 2104والتيجاني)

(، ومن الدراسات ما هدف للتعرف على درجة امتال 2104كدراسة الحميدي ) اإللكترونيالتعّلم

 (.2103الكفايات الحاسوبية كدراسة )سفيان، 

لتعّليم ابيئات الدراسات تختلف من دراسة إلى أخرى إال أن بعض هذه الدراسات تناولت  وكانت

دراسة البيطار  الطلبة وتعد ووظيفته في تدريس ُبعد التعّليم عنتناول عن دور  وبعضهافي  ُبعد عن

لم يجد الباحث أي دراسة جمعت بين  الحالية، لذلك( هي من أكثر الدراسات قربا للدراسة 0222)

ة العربية في لمادة اللغ اإلبتدائيةوخاصة في تدريسها لطلبة المرحلة  ُبعد التعّليم عنامتالك مهارات 

اسات السابقة من حيث الموضوع والعينة وبيئة فكان تميز الدراسة الحالية عن الدر مجتمع العراق. 

 الدراسة الحالية وتوقيتها الزماني.  
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 الطريقة واإلجراءات
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 ل الثالثــالفص
 راءاتــواإلج ةـالطريق

اشتمل الفصل الحالي على وصٍف لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة، وعينتها وأداتها، 

جة إجراءات الدراسة والمعالعن  فضالً وثباتها، وتصحيحها،  صدقهاوكيفية بنائها، والتأكد من 

 اإلحصائية للبيانات.

 منهج الدراسة

مًة ئالذي يعد المنهج األكثر مال ،المسحي المنهج الوصفي استخدامالدراسة تم  أهدافلتحقيق 

لعربية اللغة ا ُمدّرسيامتالك لمثل هذا النوع من الدراسات، إذ يقود هذا المنهج إلى الكشف عن درجة 

كوسيلة لجمع  ةستبان، ولتحقيق معطيات هذا المنهج تم استخدام اإلُبعد التعّليم عنفي العراق لمهارات 

 بيانات الدراسة وفق المنهج الوصفي.

 جتمع الدراسةم

 ،لدينتربية صالح افي منطقة  ومدرسات اللغة العربية ُمدّرسيمن جميع  الدراسةن مجتمع تكوّ 

م، بواقع 0202/ 0202للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  في العراق قضاء تكريت / المركز

ة، وفق التقرير اإلحصائي السنوي مدرس( 782ًا، و)مدرس( 662ة، كان منهم )مدرساً و مدرس( 2222)

 م. 0202/0202للعام 

 عينة الدراسة

، إلبتدائيةاومدرسات اللغة العربية للمرحلة  ُمدّرسيمن  العشوائية ار عينة الدراسة بالطريقةتم اختي

( %73ًا، وكان هذا العدد نسبته )مدرس( 783ن العدد النهائي الذي تم تحليل البيانات في ضوئه )فكا
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رة، لمعرفة ات، والخبمدرسين والمدرسع الدراسة، وقد تم اختيار متغير الجنس لتشمل العينة المن مجتم

 لتعّليم عنااللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسامتالك في وظيفته على درجة  مدرسأثر خبرة ال

 ين.مدرسحسب الجنس والخبرة لل (2-7توزيعهم في الجدول ) ، وتمّ ُبعد

 (2-3جدول )ال
التعليمية تبعًا لمتغيري الجنس  صالح الدين منطقة تكريت/ المركزتوزيع عينة الدراسة في منطقة 

 والخبرة

 الدراسة أداة

م تطوير ت ُبعد التعّليم عنلمهارات  ومدرسات اللغة العربية ُمدّرسيدرجة امتالك لغرض قياس 

 من خالل الرجوع إلى، وذلك ُبعد التعّليم عنتحاول الكشف عن درجة االمتالك لمهارات  إستبانة

 ما يلي:  م ستبانةاإل ، وتكونتُبعد التعّليم عنالدراسات السابقة، واإلطالع على األدب النظري حول 

 ومدرسات اللغة العربية ُمدّرسيدرجة امتالك (، وتقيس 2ن ملحق )كما يبيّ  درجة االمتالك -

( 08ت من )، وتكونُبعد عنالتعّليم لمهارات  تربية صالح الدين، المركز، قضاء تكريتمنطقة 

 فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وهي كما يأتي:

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 56.3% 218 ذكر
 43.7% 169 أنثى

 100.0% 387 المجموع

 الخبرة

 18.3% 71 سنوات 5من  أقل
 36.7% 142 01من  أقل-5من 

 45.0% 174 فأكثرسنوات  10
 100.0% 387 المجموع
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 التعّليم عنوامتالك مهارات  ة: يكشف هذا مجال عن معرفإعداد وتصميم المحتوىمجال  .2

عداد للتعأثناء عملية الفرد ستطيع يالمستمر قبل تنفيذ الحصة، إذ  ُبعد  عن ُبعدلم تصميم وا 

 (.9 - 0التي تمثلها الفقرات )عرفة المهارات م

ناء أث ُبعد التعّليم عنمجال تقديم الدروس: يكشف هذا مجال عن معرفة وامتالك مهارات  .2

ارات معرفة المه ُبعد التعّليم عنأثناء تقديم مهارات  مدرستقديم الحصة، إذ يستطيع ال

 (.09 - 01التقويمية التي تمثلها الفقرات )

ويم ، بعد التقُبعد التعّليم عنال عن معرفة وامتالك مهارات مجال التقويم: يكشف هذا مج .8

ويمية التي معرفة المهارات التق ُبعد التعّليم عنبعد تنفيذ مهارات  مدرسالطلبة، إذ يستطيع ال

 (.23 - 21تمثلها الفقرات )

 األداةصدق 

عرض  تمّ  إذتم التحقق من الصدق الظاهري لألداة، ، الدراسة إستبانةلغرض التحقق من صدق 

حكمًا من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة مُ على عدد من  األوليةبصورتها  ستبانةاإل

( والطلب منهم إبداء 0ن ملحق )واالختصاص ومجموعة من المشرفين التربويين في العراق كما يبيّ 

عت التي وضمة األداة ألغراض الدراسة وصالحية الفقرات وانتمائها للمجاالت ئالمقترحات حول مال

طبيقها على النهائية لت ستبانةتم التعديل، وصياغة فقرات اإلمين ضوء مالحظات المحكّ  وفي ضمنها،

، وتم القيام بمجموعة من ستبانة( من المحكمين على فقرات اإل%82عينة الدراسة، وتم اتفاق )

 . (7) قلتصبح في صورتها النهائية ملح ستبانةالتعديالت اللغوية في صياغة فقرات اإل

تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق، وبذلك يمكن استخدامها لتحقيق  ستبانةويمكن اعتبار هذه اإل

 أغراض هذه الدراسة.
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 ثبات األداة

عادة االباستخدام  ُبعد التعّليم عنمهارات  إستبانةمن ثبات تم التحقق  ختبار طريقة االختبار وا 

(test-retest) ،ةمدرسًا و مدرس( 72تم اختيار عينة استطالعية غير عينة الدراسة تكونت من ) إذ ،

ون بين ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرس، أسبوعينعليهم مرتين بفارق زمني  ستبانةوتطبيق اإل

(، 29.2) كان الثبات الكلي لدرجة االمتالك إذالدراسة ككل،  إستبانةعلى التطبيق  تقديراتهم في مرتي

 (..298أما الثبات الكلي لدرجة الممارسة فقد كان )

ت الكلي بلغ الثباحساب معامل ثبات االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، إذ  أيضاً وتم 

( يبين معامل 0-7) جدولالو (، 29.2، وكان الثبات الكلي لدرجة الممارسة )(29.2)لدرجة االمتالك 

باخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم االتساق الداخلي وفق معادلة كرون

 مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 (0-3جدول )ال
ثبات االتساق الداخلي تبعًا لمعادلة كرونباخ ألفا وثبات االستقرار لمجاالت درجة امتالك  معامالت

 ُبعد التعل يم عنمهارات 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة )االستقرار( المجال
 0.82 871. مجال اإلعداد
 0.90 0.84 مجال التقديم
 0.85 0.79 مجال التقويم

 0.94 0.90 درجة االمتالك ككل

 ستبانةتصحيح اإل

فق مقياس و  ستبانةتم تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة من فقرات اإل النتائجلغايات تفسير 

( 2( متوسطة، )8( كبيرة، )4( كبيرة جدًا، )5ليكرت الخماسي وحدد بخمسة مستويات كما يلي: )

، تبانةسأمام كل فقرة من فقرات اإل)×( ( متدنية جدًا، وطلب من المستجيبين وضع إشارة 0متدنية، )
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لما كانت مرتفعًا، وك وكلما اقتربت إجابة المفحوص إلى المستوى الخامس كان مستوى االمتالك لديه

 وتم تصنيف المتوسطاتإجابة المفحوص أقرب إلى المستوى األول انخفضت مستوى االمتالك. 

ة، إلى ثالثة مستويات: عالية، ومتوسطة، ومنخفض ُبعد التعّليم عنالحسابية لدرجة االمتالك لمهارات 

 وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية: 

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي: -القيمة العليا لبدائل اإلجابة 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 2977=       2=          (2 – 5)
     7             7 

 .(0977 – 2من ) ض، وبذلك يكون المستوى المنخف0977= 2977+  2

 .(7963-0972، ويكون المستوى المتوسط من )7963= 2977+  0972

 (.5- 7968ويكون المستوى العالي من )

 إجراءات الدراسة

دقها صبصورتها النهائية، وفق تدرج ليكرت الخماسي، بعد التأكد من  الدراسةإستبانةتم إعداد  -

من خالل عرضها على لجنة من المحكمين المتخصصين، واستخدام األساليب اإلحصائية  وثباتها

 المناسبة. 

سات اللغة ومدر  ُمدّرسيتم تحديد أفراد مجتمع الدراسة الذين شملتهم الدراسة، واختيار العينة من  -

 بالطريقة الطبقية العشوائية. العربية

 . على عينة الدراسة ستبانةاإل تم القيام بتوزيع -

اد تم اعتم ُبعد التعّليم عنلمهارات  ومدرسات اللغة العربية ُمدّرسي امتالكلتحديد درجة  -

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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إلحصائي، صالحيتها ألغراض التحليل اتم جمع البيانات والقيام بتصنيفها وتدقيقها، والتأكد من  -

 ( لتحليل البياناتSPSS)ومن ثم إدخالها في ذاكرة الحاسوب، واستخدام حزمة التحليل اإلحصائي 

 والحصول على النتائج. 

 مناقشة النتائج ووضع التوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.تم  -

 الدراسة متغيرات

 التالية:وشملت الدراسة المتغيرات ، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

 وتشتمل على ما يلي: :ةالمستقل اتالمتغير  .0

 الجنس: وله مستويان )ذكر، وأنثى(. -

 01(، و)01من  أقل -5ســــــــنوات(، و) 5من  أقلمســــــــتويات )الخبرة: ولها ثالث  -

 سنوات فأكثر(

 ما يلي: شتمل علىت: و ةالتابع اتالمتغير  .2

 .ُبعد التعّليم عندرجة امتالك مهارات  -

 اإلحصائيةالمعالجة 

لإلجابة عن السؤال األول تم حساب األوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، والرتب لجميع  -

كما تم حساب المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والرتب لكل مجال  ككل، ستبانةفقرات اإل

 على حده.

لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب الفروق اإلحصائية لمتغيري الجنس والخبرة بواسطة  -

 تحليل التباين الثنائي.
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 :الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابـــع
 نتائج الدراسة

رجة دن هذا الفصل عرض النتائج لتي تم التوصل إليها، إذ كشفت نتائج هذا الفصل عن تضمّ 

الخبرة، في ضوء متغيري الجنس و  ُبعد التعّليم عناللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسامتالك 

 وتم استعراض نتائج الدراسة وفق أسئلتها، وهي كما يأتي:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ات مهار لمادة اللغة العربية في العراق  يمدرسالسؤال األول: ما درجة امتالك المتعلقة بنتائج ال
 ؟ُبعدعن التعليم 

ة امتالك لدرجلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ح ذلك.( يوضّ 2-2والجدول ) ،ُبعد التعّليم عناللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرس

 (2-4جدول )ال
اللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسلدرجة امتالك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ُبعد التعل يم عن

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.60 4.14 التقديم مجال 2 0
 مرتفعة 0.64 4.13 مجال التقويم 8 2
 مرتفعة 0.57 4.07 مجال اإلعداد 0 8

 مرتفعة 0.58 4.12 ُبعد التعل يم عندرجة الكلية المتالكمهارات 

 التعّليماللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسدرجة امتالك أن ( 2-2) جدولالمن  يتضح

(، وقد تراوحت 2958(، بانحراف معياري )2920مرتفعة، فقد جاء المتوسط الحسابي الكلي ) ُبعد عن

 جاء إذمرتفعة،  ، وجميعها جاءت(2922-2923) ما بين ستبانةالمتوسطات الحسابية لمجاالت اإل

(، 2962، وبانحراف معياري )(2922متوسط حسابي بلغ )بأعلى في المرتبة األولى  التقديممجال 
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(، وبانحراف معياري 2927وبدرجة مرتفعة، تاله في المرتبة الثانية مجال التقويم بمتوسط حسابي بلغ )

(، 2923في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) اإلعداد(، وبدرجة مرتفعة، بينما جاء مجال 2962)

 (، وبدرجة مرتفعة.2953وبانحراف معياري )

على  أفراد عينة الدراسةاالنحرافات المعيارية لتقديرات الحسابية و  المتوسطاتوقد تم حساب 

 التالي:كانت على النحو  إذ ،ةكل مجال على حدفقرات 

 اإلعدادالمجال األول: مجال 

ي وه مجال اإلعداد، ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات0-2جدول )الن يبيّ 

 كما يأتي:

 (0-4جدول )ال
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مجال اإلعداد الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

0 9 
لدي القدرة الكافية إلعداد وتصميم المحتوى 

 .عن ُبعدالدراسي باستخدام أدوات التعليم 
 مرتفعة 78. 4.29

2 8 
أقوم بتقديم مادة اللغة العربية بصورة مختلفة من 

اب ، واأللعاإللكترونيالتعّلمخالل استخدام أنظمة 
 التعليمية والفيديوهات التفاعلية.

 مرتفعة 79. 4.26

8 1 
أقوم بتصميم يتناسب مع المحتوى الدراسي 

 .اإلنترنتباستخدام البحث عن طريق 
 مرتفعة 80. 4.25

4 6 
التوضيحية في عرض دروس  استخدم العروض

 مرتفعة 76. 4.21 اللغة العربية.

5 3 
لتصميم  البوربوينتأقوم باستخدام برنامج 

 المحتوى الدراسي.
 مرتفعة 80. 4.20

6 2 
أستطيع تقديم مادة اللغة العربية باستخدام 

 الوسائط المتعددة كـ)الصوت، الصورة، الفيديو(.
 مرتفعة 77. 4.19
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

7 7 
 الفيديو والملفات التعليمية للوصولاستخدم مقاطع 

 للمعلومات المرتبطة بتعليم وتعلم اللغة العربية.
 مرتفعة 74. 4.18

 نالتعّليم عاستخدام أدوات  طرائقأقوم بتوضيح  4 3
 من خالل تقديمي المعلومات للطلبة. ُبعد

 مرتفعة 86. 4.07

9 5 
لدي القدرة على مساعدة الطلبة في تطوير 

معارفهم ومهاراتهم بإعداد وتحضير الدروس في 
 .عن ُبعدالتعليم 

 مرتفعة 88. 3.86

 مرتفعة 57. 4.07 الدرجة الكلية لمجال اإلعداد

 التعّليمفي العراق لمهارات  اللغة العربية يمدرسدرجة امتالك أن ( 0-2جدول )المن  يتضح

(، بانحراف معياري 2923في مجال اإلعداد كانت مرتفعة، فقد جاء المتوسط الحسابي الكلي )ُبعد عن

وجميعها جاءت ، (.290-7986) ما بين المتوسطات الحسابية لمجال اإلعداد(، وقد تراوحت 2953)

لدي القدرة الكافية إلعداد وتصميم المحتوى الدراسي والتي تنص على"( .) ةجاءت الفقر  إذبدرجة مرتفعة، 

( 5)الفقرةبينما جاءت ، (.290في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" .عن ُبعدباستخدام أدوات التعليم 

ن علدي القدرة على مساعدة الطلبة في تطوير معارفهم ومهاراتهم بإعداد وتحضير الدروس في التعليم "ها ونصّ 

 .(7986مرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )بال" .ُبعد

 التقديمالمجال الثاني: مجال 

هي كما و  مجال التقديم، ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات7-2) جدولالن يبيّ 

 يأتي:
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 (3-4جدول )ال
 سابيةحسب المتوسطات الحمرتبة تنازليًا مجال التقديم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 التعّليماللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسدرجة امتالك أن ( 7-2جدول )المن  يتضح

(، بانحراف معياري 2922في مجال التقديم كانت مرتفعة، فقد جاء المتوسط الحسابي الكلي ) ُبعد عن

وجميعها جاءت ، (2952-79.0) ما بين المتوسطات الحسابية لمجال التقديم(، وقد تراوحت 2962)

ثة التعليم الحدي استراتيجياتاقوم باستخدام والتي تنص على"( 28) ةجاءت الفقر  إذبدرجة مرتفعة، 

 الفقرةبينما جاءت ، (2952في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" النشط.كاستراتيجية التعليم 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

0 03 
التعليم الحديثة  استراتيجياتاقوم باستخدام 

 النشط.كاستراتيجية التعليم 
 مرتفعة 75. 4.50

2 06 
داخل الغرفة  اإليجابيةاستخدم أسلوب المناقشة 

 الصفية.
 مرتفعة 78. 4.34

استخدم ملف االنجاز لوضع أنشطة تعليمية وتفاعلية  04 8
 متنوعة.

 مرتفعة 81. 4.26

8 09 
أقوم بإرسال الواجبات الصفية واستقبالها عبر البريد 

 .اإللكتروني
 مرتفعة 80. 4.26

5 00 
لدي القدرة على مالحظة دور الطلبة في حل 

 المشكالت.
 مرتفعة 80. 4.25

أقوم بتوجيه الطلبة الستخدام وسائل التواصل  05 6
 .عن ُبعدفي التعليم  اإللكتروني

 مرتفعة 85. 4.20

7 01 
أقوم بعرض مفاهيم وقواعد اللغة العربية باستخدام 

 الصور والفيديوهات التعليمية.
 مرتفعة 81. 4.19

 مرتفعة 79. 4.17 الذاتي لدى الطلبة. التعّلمأقوم بتعزيز أسلوب  08 3
 مرتفعة 77. 4.16 لدي اإلمكانية لبيان مفهوم سجل تقويم الطالب. 02 9
 مرتفعة 83. 3.92 لدي المقدرة على إدارة الغرفة الصفية بشكل فعال. 07 01

 مرتفعة 60. 4.14 الدرجة الكلية لمجال التقديم
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سابي بالمرتبة األخيرة وبمتوسط ح" لدي المقدرة على إدارة الغرفة الصفية بشكل فعال."ها ونصّ ( 23)

 .(79.0بلغ )

 التقويمالمجال الثالث: مجال 

كما  وهي مجال التقويم، ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات2-2جدول )الن يبيّ 

 يأتي:

 (4-4جدول )ال
 يةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحساب مجال التقويم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 76. 4.28 .ن ُبعدعأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم  20 0

2 25 
لتعّليم الدي القدرة على تقويم الطلبة باستخدام معايير 

 .ُبعد عن
 مرتفعة 76. 4.25

 مرتفعة 88. 4.23 أقوم بتطبيق أسلوب التقويم المستمر للطلبة. 23 8
 مرتفعة 80. 4.22 ة.اإللكترونياستخدم االختبارات الموضوعية  22 4
 مرتفعة 76. 4.21 أقدم التغذية الراجعة للطلبة من خالل الغرفة الصفية. 21 5
 مرتفعة 79. 4.21 أضع خطط عالجية وأوظفها. 26 5
 مرتفعة 79. 4.20 نتائج االختبارات التحصيلية. أفسر 24 7

3 28 
درجات الطلبة من خالل ساللم أستطيع تحديد تقسيم 

 التقدير.
 مرتفعة 85. 4.19

أقوم بمساعدة الطلبة في التأكيد على اإلجابات  27 9
 الصحيحة.

 مرتفعة 86. 3.97

 مرتفعة 64. 4.13 قويمالدرجة الكلية لمجال الت
 التعّليماللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسدرجة امتالك أن ( 2-2جدول )ال يتضح من

(، بانحراف معياري 2927التقويم كانت مرتفعة، فقد جاء المتوسط الحسابي الكلي ) مجالفي  ُبعد عن

وجميعها جاءت ، (2908-79.3) ما بين المتوسطات الحسابية لمجال التقويم(، وقد تراوحت 2962)

أراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم والتي تنص على"( 02) ةجاءت الفقر  إذبدرجة مرتفعة، 
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أقوم "ها ونصّ ( 03)الفقرةبينما جاءت ، (2908في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" .عن ُبعد

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " بمساعدة الطلبة في التأكيد على اإلجابات الصحيحة.

(79.3). 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

= αعند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية  هناكهل السؤال الثاني: المتعلقة بنتائج ال

لجنس المهارات التعليم عن بعد تعزى لمتغيري  ةفي درجة امتالك مدرسي مادة اللغة العربي( 1.15

 الخبرة؟وعدد سنوات 

ة امتالك لدرج هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عنلإلجابة 

، ةحسب متغيرات الجنس وسنوات الخبر  ُبعد التعّليم عناللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرس

 ح ذلك.وضّ ي (5-2)والجدول 

اللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسلدرجة امتالك  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 حسب متغيرات الجنس وسنوات الخبرة ُبعد التعل يم عن

 = المتوسط الحسابي    ع=االنحراف المعياريس

 درجة االمتالك ككل مجال التقويم مجال التقديم مجال اإلعداد  المستوى المتغير

 الجنس
 ذكر

 4.08 4.10 4.08 4.05 س
 56. 62. 58. 54. ع

 أنثى
 4.16 4.18 4.21 4.10 س
 60. 65. 63. 61. ع

 الخبرة

 سنوات 5من  أقل
 4.24 4.32 4.25 4.13 س
 52. 59. 53. 55. ع

 01من  أقل-5من 
 4.08 4.06 4.11 4.08 س
 59. 64. 62. 59. ع

 سنوات فأكثر 01
 4.09 4.12 4.11 4.04 س
 58. 65. 62. 57. ع

 (5-4الجدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فروق ظاهرية بين وجود ( 5-2جدول )ال من يتضح

ات متغيرات بسبب اختالف فئ ُبعد التعّليم عناللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسلدرجة امتالك 

 سنوات فأكثر(. 22، 22من  أقل -5سنوات، من  5من  أقل) وسنوات الخبرة)ذكور، إناث(، الجنس 

لثنائي ا ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين

كما هو الثنائي لألداة ككل  تحليل التباين، و (6-2جدول )الن في المتعدد على المجاالتكما هو مبيّ 

 (.3-2جدول )مبين في ال

 (6-4جدول )ال
غة الل يمدرستحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر الجنس وسنوات الخبرة على مجاالت درجة امتالك 

 ُبعد التعل يم عنالعربية في العراق لمهارات 

 :( اآلتي6-2) جدولاليتضح من 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 334. 935. 308. 1 308. مجال اإلعداد الجنس
 028. *4.878 1.758 1 1.758 مجال التقديم 023.هوتلنج=
 076. 3.171 1.263 1 1.263 مجال التقويم 033.ح=

 522. 651. 215. 2 429. مجال اإلعداد الخبرة
 145. 1.939 699. 2 1.397 مجال التقديم 947.ويلكس=
 008. *4.928 1.963 2 3.925 مجال التقويم 002.ح=

 الخطأ
   330. 383 126.235 مجال اإلعداد
   360. 383 138.027 مجال التقديم
   398. 383 152.552 مجال التقويم

 الكلي
    386 126.911 اإلعدادمجال 

    386 140.808 مجال التقديم
    386 157.206 مجال التقويم
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في جميع المجاالت  الجنستعزى ألثر  (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -

 باستثناء مجال التقديم، وجاءت الفروق لصالح اإلناث.

جميع المجاالت  فيالخبرة تعزى ألثر  (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصــائية )عدم  -

سابية تم بين المتوسطات الحالدالة إحصـائيا ولبيان الفروق الزوجية باسـتثناء مجال التقويم، 

 .(3-2كما هو مبين في الجدول ) ةيهشفاستخدام المقارنات البعدية بطريقة 

 (7-4جدول )ال
اق اللغة العربية في العر  يمدرسامتالك  على درجةالتباين الثنائي ألثر الجنس وسنوات الخبرة  تحليل

 ُبعد التعل يم عنلمهارات 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 082. 3.044 1.001 1 1.001 الجنس
 096. 2.356 775. 2 1.549 الخبرة
   329. 383 125.918 الخطأ
    386 128.168 الكلي
  

 :( اآلتي3-2جدول )المن  يتضح

بلغت قيمة ف  إذتعزى ألثر الجنس،  (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية )عدم  -

 .29280وبداللة إحصائية بلغت  79222

بلغت قيمة ف  إذالخبرة، تعزى ألثر  (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصــــــــائية )عدم  -

 .292.6وبداللة إحصائية بلغت  09756

 
 
 



53 

 (8-4جدول )ال
 ألثر الخبرة على مجال التقويمشفهيةالمقارنات البعدية بطريقة 

 المستوى المجال
المتوسط 
 الحسابي

 5من  أقل
 سنوات

 أقل-5من 
 22من 

سنوات  10
 فأكثر

 مجال التقويم
    4.32 سنوات 5من  أقل
   *26. 4.06 01من  أقل-5من 

  06. 20. 4.12 سنوات فأكثر 10

 (.  =2925* دالة عند مستوى الداللة )

 أقلبين فئتي الخبرة  (  =2925)( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8-2جدول )اليتضح من 

 سنوات. 5من  أقلسنوات، وجاءت الفروق لصالح  22من  أقل -5سنوات ومن  5من 
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 :الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائــــــج والتوصيات

تضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها واقتراح التوصيات في ضوئها، إذ 

في ضوء  عدبُ  التعّليم عناللغة العربية لمهارات  يمدرسكشفت نتائج هذا الفصل عن درجة امتالك 

 متغيري الجنس والخبرة، وتم عرض مناقشة نتائج الدراسة وفق أسئلتها، وهي كما يأتي:
ئج المتعلقة بالسؤال األول شة النتا  مناق

 اللغة العربية في العراق لمهارات يمدرسالسؤال األول: ما درجة امتالك المتعلقة بنتائج المناقشة 
 ؟ُبعد التعل يم عن

اللغة العربية في العراق  يمدرسامتالك  يمدرسدرجة امتالك كشفت نتائج هذا السؤال أن 

ة الثانية ، تاله في المرتبفي المرتبة األولى التقديممجال  جاء إذمرتفعة،  ُبعد التعّليم عنلمهارات 

يع لجم في المرتبة األخيرة، جاءت المتوسطات الحسابية اإلعدادمجال التقويم، بينما جاء مجال 

 المجاالت تقابل الدرجة المرتفعة.

المهارات يمتلكون المعارف و  اإلبتدائيةاللغة العربية للمرحلة  ُمدّرسيعلى أن  النتيجةوتدل هذه 

 ، ولديهم حصيلة معرفية كبيرة حوله سواء في مفهومه، أو مبادئه، أو مهاراته،عن ُبعدالمتعلقة بالتعلم 

التي تخدم العملية التعليمية في مراحل العملية التدريسية الثالثة وهي: أو أدواته ووسائله المتنوعة 

( إلى فاعلية استخدام تقنيات 0222، ومرحلة التقويم، فقد أشار سعيد )التقديمومرحلة  مرحلة اإلعداد،

 افةفي أداء الهيئة التدريسية في المدارس، باإلض ُبعد التعّليم عنالمعلومات واالتصاالت، ودور نظام 

الهتمام المسؤولين عن تطبيق مثل هذه المعايير وذلك من خالل إخضاع الهيئة التدريسية للتدريب 

 ليساعد على تطوير العملية التدريسية. 
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ّليم التع( بمعرفة فاعلية التدريس باستخدام مهارة 0222ت هذه الدراسة مع دراسة )البيطار، قاتف

ارة، دام االنشطة التكنولوجية المتعددة باستخدام هذه المهوقد أظهرت نتائجها إلى أفضلية استخ ُبعد عن

ها وفاعليت عن ُبعدتوافر مهارة التعليم  أهمية( التي أظهرت 0222دراسة )الدالي،  معأيضاً واتفقت 

 في نظام التعليم، ومعرفة احتياجات الطلبة وقيام مؤسسات التعليمية بتوفيرها للمواد التعليمية. 

نظام القبول  فاعلية( التي أظهرت إلى حصول 0220واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الغامدي)

 .ة الدرجة المتوسطةاإللكترونينظام االختبارات  طريقوالتسجيل عن 

 ّليم عنالتعين حول مهارات مدرسكما تشير هذه النتيجة إلى أن المعارف والمعلومات المعطاة لل

أثناء الدراسة أو أثناء عمليات التدريب تعد كافية وتلبي حاجاتهم في هذا  الجامعيةفي المرحلة  ُبعد

 المجال. 

 لتعّليم عنااللغة العربية في العراق لمهارات يمدرسوربما يعود سبب الدرجة المرتفعة المتالك 

األولى إلى طبيعة تخصصاتهم الجامعية والمساقات التي درسوها، فجميع أفراد العينة متخرجون ُبعد

للغة اين، إذ يدرس الطلبة معظم موادهم الدراسية حول موضوعات مدرسمن كليات التربية ومعاهد ال

ي معظم المواد بمختلف أنواعه فومواكبة التطورات  ُبعد التعّليم عن، ويتم التركيز على مهارات العربية

ات تلف مهار ، مما يؤدي إلى تمتعهم بحصيلة معرفية حول مخاإلبتدائيةالدراسية في المرحلة 

 بشكل خاص. ُبعد التعّليم عنعام، ومهارات التكنولوجيا المعلوماتية بشكل 

ين قبل درسمكما يمكن أن ُيعزى سبب هذه النتيجة إلى اهتمام وزارة التربية العراقية بتدريب ال

الخدمة وأثنائها حول مختلف المعارف والمهارات التي تخدم العملية التربوية، ومن أهم هذه المعارف 

 ، ومهاراته، وأدواته. ُبعد التعّليم عنالتي توجه إليهم في الدورات التدريبية ما يتعلق 
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هذا  كونكما ويمكن أن ُيعزى سبب مجيء مجال التقديم في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة 

الحصة الدراسية،  أثناء ُبعد التعّليم عنالمجال يهتم بالمعارف المتعلقة بالممارسات التطبيقية لمهارات 

وكما هو معروف لدى التربويين أن المعرفة في جانب التقديم تكون أثبت من المعارف النظرية التي 

أكثر ما  دُبع التعّليم عنرات تقل ممارستها مثل اإلعداد وغيرها، وكون المعرفة التي تتعلق بمها

 تستخدم في عمليات التقديم فتكون المعرفة المتعلقة بها أثبت من غيرها لدى األفراد.

وتشير هذه النتيجة إلى فاعلية المشاريع والبرامج التدريبية التي ضمنتها وزارة التربية في العراق 

 المختلفة. مدرسلتطوير كفايات ال

( والتي توصلت من خالل نتائج دراستها إلى وجود فاعلية 0222واتفقت مع دراسة الدالي )

ملية التعليم من ع المرجوةالتعليمية  هداففي تعلم العدد من اللغات وتحقيق كافة األ عن ُبعدالتعليم 

 ، وقدرة المدرسين على استخدام مثل هذه التقنيات الحديثة.عن ُبعد
ئج المتعلقة بالسؤال الثاني شة النتا  مناق

لداللة عند مستوى افروق ذات داللة إحصائية  هناكهل السؤال الثاني: المتعلقة بنتائج المناقشة 

(α =1.15 ) في درجة امتالك مدرسي مادة اللغة العربية لمهارات التعليم عن بعد تعزى لمتغيري

 الخبرة؟الجنس وعدد سنوات 

تمت مناقشة نتائج هذا السؤال حسب متغيري الجنس والخبرة، إذ تم مناقشة كل متغير لوحده 
 واستعراض الدراسات التي تتفق وتختلف مع كل متغير على حدة، وهي كما يأتي: 

 أواًل: متغير الجنس

 الجنستعزى ألثر  (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم كشفت نتائج هذا السؤال 

 في جميع المجاالت باستثناء مجال التقديم، وجاءت الفروق لصالح اإلناث. 
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عراق اللغة العربية في ال يمدرسامتالك  ويعزى السبب في عدم وجود اختالف للجنس في درجة

إلى تشابه بيئة الدراسة الحالية التي تضم عينة متفقين في نوعية الدراسة  ُبعد التعّليم عنلمهارات 

فضال ، عدبُ  التعّليم عنلتخصص الذي درسوه، وما يشتمل عليه من إعداد معرفي لمهارات الجامعية وا

اتفاقهم في عمليات التأهيل المهني، والدورات التدريبية لتي يلتحقون بها، مما أدى إلى عدم وجود عن 

 . ُبعد التعّليم عنفروق دالة إحصائيًا على الدرجة الكلية لمدى امتالكهم لمهارات 

النسبة لوجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس في مجال التقديم، فقد يعود السبب أما ب

في ذلك إلى اختالف السمات الشخصية لدى كل من الذكور واإلناث، واتجاه اإلناث نحو االجتهاد 

صة في الح عدبُ  التعّليم عنوالتركيز على امتالك المعارف النظرية المتعلقة بكيفية تنفيذ مهارات 

 الدراسية أكثر من الذكور؛ مما أدى لوجود فروق إحصائية تعزى لإلناث في مجال التقديم.

( التي أظهرت نتائج دراستها بدرجة امتالك الكفايات في 0228واتفقت مع دراسة الحميدي )

حيث اظهرت نتائجها إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، وأيضا دراسة  اإللكترونيالتعّلم

( والتي اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والتي 0228شعبان )

ارت دراسة ، وأيضا أشالتعليميةالتكنولوجية وامتالك المهارات الحديثة ضمن العملية  أهميةأكدت على 

وجود لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس نتيجة  إلى( 0222وعليمات ) المانع

 الكفايات المهنية وخاصة التكنولوجية. 

( التي اظهرت إلى وجود فروق بين نتائج استجابة األفراد 0220اختلفت مع دراسة الغامدي )

 من الكلية والجنس والمهارة ضمن مهارة استخدام الحاسب اآللي واالنترنت. 
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 ثانيًا: متغير الخبرة

 (  =2925وجود فروق ذات داللة إحصائية )هذا السؤال في متغير الخبرة عدم  نتائجكشفت 

 أقلالخبرة ) فقد كانت الفروق بين فئتيجميع المجاالت باستثناء مجال التقويم،  فيالخبرة تعزى ألثر 

 سنوات(. 5من  أقل)سنوات(، وجاءت الفروق لصالح  22من  أقل -5سنوات( و)من  5من 

إلى  بانةستدم وجود فروق إحصائية تعزى للخبرة على الدرجة الكلية لإلالسبب في ع ويعزى

تشابه أفراد الدراسة بالبيئة، واتفاقهم في التحصيل الدراسي والمعارف التي تعطى لهم أثناء الدراسة 

الجامعية، خصوصًا أنهم جميعًا من نفس التخصص، ودرسوا نفس المواد الدراسية، وهذا أدى لعدم 

ي الخبرة التدريسية، ولكن وجدت فروق في مجال التقويم، ويعود السبب في ذلك لكون وجود فروق ف

الخبرة األقل قريبي عهد بالمواد الدراسية والمعارف المتعلقة بمهارات التكنولوجيا بشكل عام، ومهارات 

لتعّليم ا؛ مما أدى إلى تفوق أصحاب الخبرة األقل في المعارف العلمية حول مهارات ُبعد التعّليم عن

 ومدى امتالكهم لها مقارنة مع ذوي الخبرة األكثر. ُبعد عن

األكثر وذلك العتمادهم  الخبرةظهرت تفوق أصحاب أ( التي 0228شعبان ) دراسةاختلفت مع 

يرغ ودراسة شومبعلى معرفة طرق الممارسة والوسائل والمهارات التي تساعد العملية التعليمية. 

أظهرت تفوق أصحاب الخبرة األكثر وذلك لمعرفة المسؤولين بما يعترض  أيضاً ( التي 8..2)

( التي اظهرت 0228المدرسين من احتياجات ومشاكل يمكنها من تالفيها، ودراسة )الزبون وحمدي، 

تجاههم وا ُبعد التعّليم عننتائجها عدم وجود فروق ألصحاب الخبرة وذلك لمعرفة استخدام أدوات 

 نحوها. 
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 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يأتي:

 عقد ندوات عن مهارات استخدام التعليم عن بعد لمعلمي اللغة العربية.  -

عقد ورشات عمل دورية بين المدرسين يتم فيها بيان الصعوبات التي واجهتهم وطرق  -

 معالجتها. 

طالعهم - على كل ما يلزم من التقنيات األساسية  تأهيل الكادر من المدرسين والمدرسات وا 

 لمواكبة التعليم عن بعد. 

راسات وأساليبه المتنوعة، أو د ُبعد التعّليم عنإجراء المزيد من الدراسات حول استراتيجيات  -

 .ُبعد التعّليم عنحول المعوقات والصعوبات التي تواجه مهارات 
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 المصادر والمراجع قائمة

 العربيةالمراجع أوال: 

، 0، طتكنلوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني .(2117استيتية، دالل ملحس وسرحان، عمر موسى )

 للنشر.عمان، األردن، دار وائل 

فاعلية طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة سلفيت التعليمية  .(2117منى عبد القادر ) ،بلبيسي

المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن  ،في استخدام مهارات التعّليم عن ُبعد وتقنياته

 (.0العدد ) ،(0.المجلد )ُبعد

فاعلية استخدام التعليم عن ُبعد في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه  .(2106البيطار، حمدي محمد)

نحو التعليم عن ُبعد في مقرر تكنولوجيا التعليم لدى الطالب الدبلوم العامة نظام العام الواحد 

 .73، العدد رابطة التربويين العربشبعة التعليم الصناعي، 

رسي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في دولة درجة امتالك مد .(2107حامد عبد اهلل ) ،الحميدي

الكويت لكفايات التعّلماإللكتروني من وجهة نظرهم وعالقته بكل من الجنس والمؤهل العلمي 

 (.8العدد ) ،(40المجلد ) ،الدولية للبحوث التربوية ةالمجلالتدريسية، والخبرة 

شر ن(، التعليم عن بعد في العراق: اعتماد وسائل حديثة لتخطي جائمة كورونا، 2121خالد، أحمد )

 . عن طريق منظمة اليونسكو

استخدام وسائل وتقنيات نظام التعليم عن ُبعد في تعليم  .(2104الدالي، مأمون التجاني حسن)

 .، جامعة أم درمان اإلسالمية، السوداناللغات: العربية نموذجاً 
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درجة امتالك مدرسي الصفوف الثالثة االولى في محافظة  .(2104ونرجس حمدي ) ،مأمون ،الزبون

العاصمة في االردن للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه في 

 (.2( العدد )40المجلد ) ،العلوم التربوية، مجلة دراسات ،التدريس الصفي

 الرشيد.مكتبة  ،الرياض ،لوجيا التعل م والتعليم اإللكترونيو تكن .(2114احمد ) ،سالم

(، واقع التعليم عن ُبعد بجامعة السودان المفتوحة في ضوء 2104عبد الوهاب ) محمدسعيد، فيصل 

 .054، العدد مجلة القراءة والمعرفةمعايير: ادوارد ديمنج للجودة، 

درجة امتالك معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية لمهارات (، 2121السعيدي، عبد العزيز سالم )

 . ، جامعة سوهاجالتعليم عن بعد في مدينة جدة

درجة امتالك مدرسي الصف للكفايات التكنولوجية ومعوقات توظيفها . (2107سهيلة احمد ) ،شاهين

المجلد  ،العربياعداد المدرس وتنميته بالوطن  مستقبلالثالث: تمر الدولي ؤ الم ،التدريسفي 

(8.) 

 . 2، عمان، دار كنوز المعرفة، طالتكنولوجيا التعليمية .(2101شحادة، أمل عايد )

درجة امتالك مدرسي التربة اإلسالمية في المرحلة الثانوية في محافظة  .(2103حسن ) عمر ،شعبان

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية  ،المفرق للكفايات الحاسوبية من وجهة نظرهم

 (.6العدد ) ،(27المجلد ) ،والنفسية

الجامعات السعودية متطلبات دمج التعليم اإللكتروني عن ُبعد في  (.2114الصالح، بدر عبداهلل )

 . 29، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( من وجهة نظر خبراء المجال

، 0، طالهيكلة( إلعادةاصالح التعليم الثانوي العام )مدخل .(2113عبدالعزيز عبد الهادي ) الطويل،

 العصرية.المكتبة  –مصر، من مطبوعات المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية 
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، دار اليازوري العلمية للنشر التعل م عن ُبعد والتعليم المفتوح (.2117عبدالرؤوف ) طارقعامر، 

 والتوزيع، األردن. 

، 0، طالتعليم اإللكتروني ومستحدثات تكنلوجيا التعليم .(2101عبدالحميد، عبدالعزيز طلبة )

 للنشر والتوزيع.المنصورة، مصر، المكتبة العصرية 

، 0 ، ط.. محدداته ومبرراته ووسائطه.التعليم العالي اإللكتروني  .(2115حمد )أعبدالحي، رمزي 

 والنشر.االسكندرية، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة 

 ، مطابع الرضا للنشر والتوزيع، الرياض. التعل م عن ُبعد (.2112إبراهيم ) سارةالعريني، 

(. دراسة تحليلية ألسباب عدم نجاح تجربة التعّليم عن ُبعد بكلية التربية 2108إبراهيم ) سارةالعريني، 

 .55-02(، 83( ع)8، المجلد )رابطة التربويين العربللبنات الرئاسة العامة لتعليم البنات، 

، هرةالقا ،هلية للنشراأل ،نظريات وفنيات النظام األسري (.2101) محمود عالء الدين جهاد، العاليلي

 .مصر

 ، مطابع الرضا للنشر والتوزيع، السعودية. تطور التعليم عن ُبعد(. 2100العلي، عبداهلل )

طة راب فاعلية نظام التعّليم عن ُبعد في الجامعات السعودية، .(2102) عبداهلل قران أحمدالغامدي، 

 .23، العدد التربويين العرب

أثر الدمج بين  (.2113أحمد وصالح، فتحي عبد القادر، والعجب، العجب محمد ) عمرابن غيث، 

 . التعل م عن ُبعد والتعل م وجها لوجه على التحصيل الدراسي ورضا الطالب

( مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد، دار الفكر العربي للنشر 2115فهيم، مصطفى محمود )

 والتوزيع، القاهرة. 
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كفايات التعّلماإللكتروني لدى مدرسي اللغة العربية في  .(2102ديب ذياب حمادنة )أخالد و ، القضاة

 ،(03المجلد ) ،مجلة المنار ،المرحلة الثانوية في محافظة المفرق في ضوء بعض المتغيرات

 (.8العدد )

بية (. مدى ممارسة مدرسي اللغة العر 2104مساعد عبدالرحمن والعليمات، حمود محمد ) المانع،

. لمجلة التربويةاللكفايات المهنية الحديثة في ضوء متطلبات التطوير التربوي في دولة الكويت. 

 .610-559(. ص 002(، العدد )23المجلد )

نظام االنتساب في المملكة العربية  (.2113المحيسن، إبراهيم عبداهلل؛ وشواط، الحسين بن محمد )

، ورقة مقدمة للمؤتمر والمعرض الدولي الثاني لمركز اإللكترونيالسعودية وخطوات نحو التعليم 

 زين للتعلم اإللكتروني.

، عمان، 0، ط.. أهدافه واسسه وتطبيقاته العملية.التعل م من بعد  .(2117مدني، محمد عطا )

 والطباعة.األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع 

، عمان، األردن، دار المسيرة 0،طالمحوسبةبرامج األطفال  .(2101عبدالفتاح ) سماحمرزوق، 

 والطباعة.للنشر والتوزيع 

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. أساسيات في اإلدارة(، 2119المغربي، كامل )

(. تقويم الكفايات التعليمية لدى مدرسات 2102رسن والشمري، نبيل كاظم نهير ) عبدالكريمالموزاني، 

اللغة العربية في معهد إعداد المدرسات من وجهة نظر طالبات قسم اللغة العربية في محافظة 

 (.0(، العدد )87. المجلد )اإلنسانية(أبحاث جامعة البصرة )العلوم  مجلةالبصرة. 

 الرشيد.مكتبة  ،الرياض، لي في التعليماستخدام الحاسب اآل .(2113عبداهلل ) ،الموسى
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براهيم، حجازي ) (، التعليم عن بعد، مفهومه، أدواته واستراتيجياته، مركز 2121الهمامي، حمد وا 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم ،بحث منشورالملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 

 . 85-4والثقافة، ص
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 (2الملحق )
 في صورتها األولية  ستبانةاإل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . ................................................... المحترم/المحترمة األستاذ الدكتور/ الدكتورة:

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

" استكمااًل  دُبع التعل يم عناللغة العربية في العراق لمهارات  يمدرسدرجة امتالك الباحث بإجراء دراسة بعنوان "  يعد
هذه  هدافأ. ولتحقيق الشرق األوسط/ جامعة المناهج وطرائق التدريسلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 ( لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.ستبانةالباحث بإعداد أداة )اإل قامالدراسة، 

شتمل على : الجزء األول، ويجزئينالتي بين أيديكم لتحقيق أغراض هذه الدراسة، وتتكون من  ستبانةصممت هذه اإل
ي مدرسمتالكا. والجزء الثاني، عبارة عن مقياس يقيس درجة البيانات المستقلة الثانوية لعينة الدراسةمعلومات حول 

 ين لالجابة عن فقراتها.مدرسلل ستبانة. وسيتم توجيه هذه اإلُبعد التعّليم عناللغة العربية لمهارات 

 علمًا بأن اإلجابة على كل الفقرات ستكون وفقًا لسلم ليكرت الخماسي:

 متدنية جداً  متدنية متوسطة كبيرة كبيرة جدا
5 4 8 2 0 

وألنكم من أصحاب الخبرة واالختصاص، ومن المهتمين في هذا المجال يسر الباحث أن تضع بين أيديكم هذه األداة 
 منكم التكرم بقراءة فقراتها وتحكيمها من حيث: اً صورتها األولية، راجيفي 

. إضافة أو حذف أو تعديل ما 8.  وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية. 2.  درجة انتماء الفقرات لموضوع الدراسة. 0
 . أية مالحظات أو اقتراحات ُأخرى ترونها مناسبة.4ترونه مناسبًا. 

 تعاونكم في خدمة البحث العلمي، وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.مقدرًا وشاكرًا لكم حسن 
.الشرق األوسط/ اإلدارة التربوية / جامعة  مهند يوسف خماس الحسينيالباحث:   

 بيانات الُمحكم:
 الجامعة التخصص الرتبة العلمية اسم الُمحكم

    
 

 المستقلة الثانوية ()الجزء األول: المتغيرات التصنيفية 

 أنثى.  جنس المدرس:                  ذكر.                          1

 

 .  المؤهل العلمي:                بكالوريوس                      دراسات عليا2

 

 سنوات 11سنوات                  فوق  11 – 5سنوات                5من  أقل.  عدد سنوات الخبرة:           3
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 العبـــــارة الرقم
 سالمة اللغة الفقرة للمجال

 تعديالت

 مالئمة مقترحة
غير 
 مالئمة

 سليمة
غير 
 سليم

 عن ُبعدالمجال األول: إعداد وتصميم المحتوى في التعليم 

0.  
أقوم بتصـميم يتناسب مع المحتوى الدراسي باستخدام البحث عن 

 .اإلنترنتطريق 
     

 أســــتطيع تقديم مادة اللغة العربية باســــتخدام الوســــائط المتعددة كـ  .2
 )الصوت، الصورة، الفيديو(.

     

8.  
أقوم بتقديم مادة اللغة العربية بصـــورة مختلفة من خالل اســـتخدام 

، واأللعــــــاب التعليميــــــة والفيــــــديوهــــــات اإللكترونيالتعّلمــــــأنظمــــــة 
 التفاعلية.

     

4.  
خالل  من ُبعد التعّليم عناســـــتخدام أدوات  طرائقأقوم بتوضـــــيح 

 تقديمي المعلومات للطلبة.
     

5.  
لدي القدرة على مســـــــــــــاعدة الطلبة في تطوير معارفهم ومهاراتهم 

 .عن ُبعدبإعداد وتحضير الدروس في التعليم 
     

      استخدم العروض التوضيحية في عرض دروس اللغة العربية.  .6

7.  
اســـــــتخدم مقاطع الفيديو والملفات التعليمية للوصـــــــول للمعلومات 

 المرتبطة بتعليم وتعلم اللغة العربية.
     

      أقوم باستخدام برنامج البوربونيت لتصميم المحتوى الدراسي.  .3

9.  
لدي القدرة الكافية إلعداد وتصـــــميم المحتوى الدراســـــي باســـــتخدام 

 .عن ُبعدأدوات التعليم 
     

 .عن ُبعدالمجال الثاني: تقديم الدروس في التعليم 

01.  
أقوم بعرض مفـاهيم وقواعـد اللغة العربية باســـــــــــــتخدام الصـــــــــــــور 

 والفيديوهات التعليمية. 
     

      لدي القدرة على مالحظة دور الطلبة في حل المشكالت.  .00

      لدي اإلمكانية لبيان مفهوم سجل تقويم الطالب.  .02
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 العبـــــارة الرقم
 سالمة اللغة الفقرة للمجال

 تعديالت

 مالئمة مقترحة
غير 
 مالئمة

 سليمة
غير 
 سليم

      الذاتي لدى الطلبة. التعّلمأقوم بتعزيز أسلوب   .08

      استخدم ملف االنجاز لوضع أنشطة تعليمية وتفاعلية متنوعة.  .04

في  ياإللكترونأقوم بتوجيه الطلبة الســــــتخدام وســــــائل التواصــــــل   .05
 .عن ُبعدالتعليم 

     

      داخل الغرفة الصفية. اإليجابيةاستخدم أسلوب المناقشة   .06

      لدي المقدرة على إدارة الغرفة الصفية بشكل فعال.  .07

اقوم باســـــتخدام أســـــتراتيجيات التعليم الحديثة كاســـــتراتيجية التعليم   .03
 النشط.

     

      .إللكترونياأقوم بإرسال الواجبات الصفية واستقبالها عبر البريد   .09

 عن ُبعدالمجال الثالث: تقويم الطالب في التعليم 

      أقدم التغذية الراجعة للطلبة من خالل الغرفة الصفية.  .21

      .عن ُبعدأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم   .20

      ة.اإللكترونياستخدم االختبارات الموضوعية   .22

      أستطيع تحديد تقسيم درجات الطلبة من خالل ساللم التقدير.  .28

      نتائج االختبارات التحصيلية. أفسر  .24

      .ُبعد نالتعّليم علدي القدرة على تقويم الطلبة باستخدام معايير   .25

      أضع خطط عالجية وأوظفها.  .26

      بمساعدة الطلبة في التأكيد على اإلجابات الصحيحة.أقوم   .27

      أقوم بتطبيق أسلوب التقويم المستمر للطلبة.  .23

 مالحظات واقتراحات أخرى
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 (0الملحق )
 ُبعد التعل يم عنمهارات  إستبانةأسماء محكمي 

 الجامعة التخصص االسم الرقم
 الشرق االوسطجامعة  مناهج وطرائق تدرس لهام علي الشلبيإ  .0
 جامعة كركوك/ كلية التربية دكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية منصور جاسم محمد  .2
 جامعة كركوك/ كلية التربية دكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية سعد علوان حسن  .8
 جامعة تكريت مناهج وطرائق تدريس عامة فالح صالح حسين  .4
 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرائق تدرس فواز حسن شحادة  .5
   فادي عبد الرحيم عودة  .6
 جامعة تكريت  دكتوراه طرائق تدريس رائد أديب محمود  .7
 جامعة تكريت  دكتوراه طرائق تدريس طارق هاشم الدليمي  .3
 جامعة تكريت  دكتوراه طرائق تدريس نضال مزاحم رشيد  .9
 كركوكجامعة  دكتوراه طرائق تدريس عالء الدين كاظم عبداهلل   .01



36 

 (3الملحق )
 النهائية للتطبيقفي صورتها  ُبعد التعل يم عنمهارات  إستبانة

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يقوم الباحث بتطوير اســـــــتبانه، وذلك اســـــــتكمااًل لمتطلبات الحصـــــــول على درجة الماجســـــــتير في 

اللغة  يمدرســـــــوالتي تحمل عنوان" درجة امتالك  الشـــــــرق األوســـــــطمن جامعة  التدريسمناهج وطرائق 

 ." بُعد التعل يم عنالعربية في العراق لمهارات 

لجزء الذي ( عند ا√المرفقة، وذلك بوضع إشارة ) ستبانةأرجو التفضل باإلجابة عن جميع فقرات اإل

 ألن الهدف هوترونه صحيحًا، ولما كانت الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط، أرجو عدم ذكر االسم، 

 توفير بيانات عامة.

 كما أرجو أن أذكركم بتعبئة المعلومات العامة المذكورة أدناه.

 أشكركم وأقدر لكم تعاونكم ووقتكم

 معلومات عامة: 

 

 أنثى      ذكر              الجنس:

 فأكثر 22من  سنوات   22من  أقل–سنوات  5من  سنوات   5من  أقلسنوات الخبرة: 

 جزيل الشكر والتقديرولكم 

 يحسينالباحث مهند يوسف ال

 إشراف: الدكتور حامد العويدي

 جامعة الشرق األوسط
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 ُبعد التعل يم عندرجة امتالك مهارات  بانةإستأواًل: 

 العبـــــارة الرقم
 ُبعد التعل يم عندرجة امتالك مهارات 

كبيرة 
 جداً 

 متدنية  متوسطة كبيرة
متدنية 

 جداً 
 عن ُبعدالمجال األول: إعداد وتصميم المحتوى في التعليم 

0.  
أقوم بتصميم يتناسب مع المحتوى الدراسي باستخدام البحث 

 .اإلنترنتعن طريق 
     

2.  
أستطيع تقديم مادة اللغة العربية باستخدام الوسائط المتعددة 

 كـ)الصوت، الصورة، الفيديو(.
     

8.  
أقوم بتقديم مادة اللغة العربية بصورة مختلفة من خالل 

، واأللعاب التعليمية اإللكترونيالتعّلماستخدام أنظمة 
 والفيديوهات التفاعلية.

     

4.  
من  دُبع التعّليم عناستخدام أدوات  طرائقأقوم بتوضيح 

 خالل تقديمي المعلومات للطلبة.
     

5.  
لدي القدرة على مساعدة الطلبة في تطوير معارفهم ومهاراتهم 

 .عن ُبعدبإعداد وتحضير الدروس في التعليم 
     

استخدم العروض التوضيحية في عرض دروس اللغة   .6
 العربية.

     

7.  
استخدم مقاطع الفيديو والملفات التعليمية للوصول 

 للمعلومات المرتبطة بتعليم وتعلم اللغة العربية.
     

      أقوم باستخدام برنامج البوربونيت لتصميم المحتوى الدراسي.  .3

9.  
لدي القدرة الكافية إلعداد وتصميم المحتوى الدراسي 

 .عن ُبعدباستخدام أدوات التعليم 
     

 .عن ُبعدالمجال الثاني: تقديم الدروس في التعليم 

01.  
أقوم بعرض مفاهيم وقواعد اللغة العربية باستخدام الصور 

 والفيديوهات التعليمية. 
     

      لدي القدرة على مالحظة دور الطلبة في حل المشكالت.  .00
      لدي اإلمكانية لبيان مفهوم سجل تقويم الطالب.  .02
      الذاتي لدى الطلبة. التعّلمأقوم بتعزيز أسلوب   .08

 درجة امتالك مهارات التعل م عن ُبعد العبـــــارة الرقم
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كبيرة 
 جداً 

 متدنية متوسطة كبيرة
متدنية 

 جداً 

04.  
استخدم ملف االنجاز لوضع أنشطة تعليمية وتفاعلية 

 متنوعة.
     

في  ترونياإللكأقوم بتوجيه الطلبة الستخدام وسائل التواصل   .05
 .عن ُبعدالتعليم 

     

      داخل الغرفة الصفية. اإليجابيةاستخدم أسلوب المناقشة   .06
      لدي المقدرة على إدارة الغرفة الصفية بشكل فعال.  .07

03.  
اقوم باستخدام أستراتيجيات التعليم الحديثة كاستراتيجية 

 التعليم النشط.
     

09.  
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