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م 2022 كانون الثاني ، 3المجلد  ، 5العدد   

 

 رسالة المحرر                                                         

 

 التكنولوجيا والتعليم

معا جععا المساتعات التعليميعة العربيعة تواجعا تاع يات , للتطورات التكنولوجية أثر بارز في تطوير منظومة التعليم في جميع  أحاعاا الععالم   

بمععا ياقعع  , ناإلععع او نالتيليعا لععكلس فكريهععا نم نيهععا, حقيقيعة لموابةععة تلععس المتععتح ات الا ييععة نتوويعا تكنولوجيععا التعلععيم التوويععا ا ف ععا

العك  جععا اتعتمعاو علعت التكنولوجيعا فعي التعلعيم , (91بوفي  )خاصة في وا ما يمر با العالم من أزمة فيرنس بورنحا ,  اف المنشووةا ل

ا إجةاريها ت اختياريها في وا اإلجرااات اتحترازية المتةعة عالميها نماليها للا  من احتشار فيرنس بورنحا  .أمره

بمعا يتع م فعي , الةاث عن أبير ا االيب نالواعالا التعي يمكعن معن خ ل عا تدعيعا ونر التكنولوجيعا فعي التعلعيمما ي ف  تلس المساتات إلت    

تمكن م من الاياة في العصعر الاعالي بمعا يتتعم , توفير بيئة تعليمية إيحابية ثرية فاعلة في إع او متعلمين ذن  ق رات نم ارات تقنية نحياتية

 .  المحاتت بنحاحبا من تق م نتطور لالا في جمي

نيع  التعلم اإللكترنحي نالتعليم عن بع  معن ا اعاليب التعليميعة المةتكعرةت التعي اةقت عا عع و معن المساتعات التعليميعةخ لتاتعين م رجعات    

للمعلمعين فعي أثنعاا  التعليم نبدااة اإلحداقت نتاتين فرص تكافس التعليم للحمي ت نإتاحة التعليم مع   الايعاةت نتعوفير فعرص التعلعيم نالتع ريب

 . ال  مة
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بعين  نتتميا ألمية تلس ا االيب التعليمية في إيحاو بيئة تعليمية تداعلية من خ ل التقنيات الرقمية الح ي ة نالتنوع في مصاور المعلومعات    

نموابةععة التطعورات العالميععة , ةمععن خع ل تةعاول ال ةععرات التربويعة نالراا نالمناقشععات نالاعوارات ال اوفع, الطلةعة نأع عاا ليئععة التع ري 

نتواي  والرة المعرفة للطلةعة بااعت  ام المنصعات التعليميعة للةاعث ععن مصعاور المعلومعة معن , المتتمرة نالمت حقة بمحال التقنيات الرقمية

لت توفير بيئعة تعلعم رقميعة جكابعة باإلضافة إ, خ ل المواق  العالميةت نمراعاة الدرنق الدروية بين الطلةةت نإم اولم بدرص تعلم عالية الحووة

ت تعتم  علت المكان أن الزمانت نربع  تلعس المساتعات التعليميعة بةع ع ات ممعا يتعية للطلةعة ابتتعا  ال ةعرات فعي محعال الةاعث المشعتر ت 

 .نتاتين المتتو  التاصيلي

 :يُقترح لتطوير عمليتي التعليم نالتعلم من الناحية التكنولوجية ما يلي, لكا

 .ناإلفاوة من ق رات م نإمكاحات م  قصت ورجة ممكنة, علت تنمية المعلمين م نيها نتكنولوجيا قةا ال  مة نأثناالاالعما  -

 .تعليم الط   أااليب الةاث إلكترنحيها نالتاليا النق   للمعلومات الرقمية -

علمعين نالطع   معن ااعت  ام التعلعيم اإللكترنحعي نتعوفير خ معة اإلحترحعا بالمع ارس نبتعرعات عاليعةخ لتمكعين الم, ت يئة الةنيعة التاتيعة -

 .بداعلية نونن أعطال

 .بما ياق  ا ل اف المرجوة, إعاوة النظر في منظومة التعليم بحمي  عناصرلاخ للعما علت تطويرلا تكنولوجيها -

 .ورااة تحار  ال نل المتق مة ناإلفاوة من ا في اتةاع المن حية ا حتب في التاتين نالتطوير -

نتشعحي  اح عراا مساتعات القطعاع ال عاص فعي تشعحي  الةاعث , ي فلتدة إوارة الحووة الشاملةت نزياوة اإلحداق الاكومي علت التعلعيمتةن   -

 .العلمي نتاما متئوليات ا المحتمعية

 .التعي الحاو من قةا ال نلة نالمحتم  حاو تيمين الموارو لتوفير ما ياتاجا الط   للتعلم عن اري  التكنولوجيا -
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Abstract 

Writing is the pride of the human mind throughout its long history, as it is a symbol of its humanity and 

the title of its civilization and its memory and its history. Writing is one of the means of communication 

by which a person can express his thoughts and feelings, and records what he would like to record of 

incidents, facts and information, in order to preserve them from oblivion and disappearance. 

   We will address in this research paper writing in two main axes; The first is an introduction to writing, 

the factors helping to acquire it, the stages of its learning, and methods of teaching it. As for the second 

axis, we will dedicate it to writing skills, each skill separately. handwriting, spelling and written 

expression, in terms of definition and teaching methods, as well as weaknesses in some of them and the 

reasons for that. 
 

Key words :  Factors of acquisition of writing - writing skills - handwriting - dictation - written 

expression    
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 الملخص

والكتابة وسيلة من  .فهي رمز إنسانيته وعنوان حضارته وهي ذاكرته وتاريخه ؛العقل البشري عبر تاريخه الطويل الكتابة مفخرة دتع    

وسائل االتصال التي بواسطتها يمكن للفرد التعبير عن أفكاره ومشاعره، ويسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقائع ومعلومات، لحفظها 

 .من النسيان والزوال

دة الكتسابها ومراحل تعلمها ا التعريف بالكتابة والعوامل المساعمن؛ أولهالكتابة في محورين رئيسي ورقة البحثيةنتناول في هذه الو   

من حيث  ، والتعبير الكتابي  اإلمالءلكتابة كل مهارة على حدة؛ الخط ولمهارات ا خصصهو معليمها، أما المحور الثاني فوطرق ت

 . مظاهر الضعف في بعضها وأسباب ذلكوكذا  ,التعريف وطرق التدريس

 

  .التعبير الكتابي –مالء اإل –الخط  –مهارات الكتابة  –عوامل اكتساب الكتابة  :الكلمات المفتاحية
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 : مقدمة 

للكتابة شأن عظيم ومكانة عالية ورفيعةة؛ فهةي الحافظةة للتةاريل والتةراث الحضةاري، وإذا كانةء القةراءة إحةدل نوافةذ المعرفةة وأداتهةا،    

 .فالكتابة هي أعظم ما أنتجه العقل البشري، ويذهب األنثروبولوجيون إلى القول بأن اإلنسان بدأ تاريخه الحقيقي باختراعه الكتابة

وهي من أهم أدوات التواصل في العصر الحديث، فمن خاللها ندون مذكراتنا، ومخططاتنا، ورسائلنا وبحوثنا، وحساباتنا ومواعيدنا،       

 .وشهادات ميالدنا ووثائقنا الرسمية

ةا فةي مراكةز التعلةيم بمراحلةه ا       لمختلفةة، بةل إن أهميةة الكتابةة تةزداد بعةد كما أنها األداة الرئيسة في التعليم والتعلم؛ لةذا تأخةذ مكان ةا مهم 

 .تخرجنا من مراكز التعليم إلى الحياة المهنية، وهنا يظهر مدل اكتسابنا وتمكننا من مهاراتها المختلفة

الكتابةة فةنن , وهما االتصال وتسةهيل عمليةة التفكيةر والتعبيةر عةن الةنفس, وإذا كانء اللغة تؤدي وظيفتين مهمتين في حياة اإلنسان          

ا ال بةد أن قادرة عن أداء هاتين الوظيفتين وتزيد، وبالرغم من أنه ينظر إليها في المداخل الحديثة لتعليم اللغة باعتبارها الفةن الرابةع، إال أنهة

يكةون قةد تكون سابقة الوجود للقراءة، فنحن نقرأ ما هو مكتوب، وفةي الوقةء نفسةه فةال يمكةن ل نسةان فةي لغةة مةا أن يكتةب كلمةة دون أن 

 .قرأها أو رآها

ومهارات الكتابة من خط وإمالء وتعبير كتابي، تعتبر من المهارات اللغوية الضرورية التي تحدد النجاح في األداء المدرسي، وهي مةن    

ونمةو القةدرات  أهم مقومات المناهج التربوية، فهي ضرورية لتعليم وتعلم كل المواد األخرل، والمعلم يركز عليها في تقييم مستول تطةور

-Abdul .اللغويةة والمعرفيةةة  لتالميةةذه، فالتلميةةذ الةةذي يعةةاني ضةةعفا فةةي مهةةارات الكتابةةة، قةةد يعةةاني أيضةةا ضةةعفا فةةي التحصةةيل الدراسةي

Khafaji, 2021).) 

 : مشكلة البحث

واتجاهةات عديةدة، لكةن فةي حقيقةة األمةر الكتابة كمادة تعليمية تبدو للمتعلم أول مرة أنها عبارة عن رسم وتخطيط حةرو  بأشةكال مختلفةة 

فخط هذه الرسوم أو األشكال ليس باألمر السهل، فهو يحتاج إلى مهارات أخرل يجب أن يكتسةبها ويةتحكم فيهةا، أبسةطها سةالمة الحةوا ، 

ا تسةبقها  -في سن مبكرة  -وأعقدها  تعلةم طريقةة خةط الخطةوط إدراك اليمين واليسار؛ لذا قد يستغرق تعليم كتابة الحرو  األبجديةة شةهور 

المستقيمة والمنحنية والمنكسرة والمتعرجة، ناهيك عن تعلم مفاهيم فوق وتحء ويمين ويسار؛ حتى يدرك الطفةل أيةن يضةع النقطةة وكيةف 

 .يكون اتجاه الحر 

إال أن , البةاحثين فةي تحديةدهاومما يزيد من تعقيد تعلم هذه المهارة هو احتوائها على العديةد مةن المهةارات الفرعيةة التةي اختلةف بعة      

والتعبيةر الكتةابي،  تنةدرج تحتهةا مهةارات فرعيةة عديةدة، وكةل , واإلمةالء, أغلبهم يتفقون على تحديدها في ثالث مهارات رئيسة هي الخط
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وكتابةة , توحة والمربوطةةمنها حسن كتابة التاء المف, مهارة قد تتطلب سنين إلتقانها، فمهارة اإلمالء مثال تندرج تحتها العديد من المهارات

وهةةذه المهةةارات قةةد تسةةتغرق المرحلةةة االبتدائيةةة بأكملهةةا وقةةد ال يتقنهةةا بعةة  التالميةةذ مةةع دخةةولهم المرحلةةة , الهمةةزة فةةي مواضةةع مختلفةةة

 .المتوسطة وحتى الثانوية

أهم األهدا  وطةرق التةدريس المسةتخدمة و, لذا جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أهم العوامل والشروط الالزمة لتعلم الكتابة

 . في تعليم مهاراتها الثالث الخط واإلمالء والتعبير الكتابي

 : أهمية البحث

وهو عوامل اكتساب الكتابة ومهاراتها وطرق تدريسها ، فهةو اسةتخالو واسةتنباط  ,  يستمد هذا البحث أهميته من الموضوع الذي يتناوله

ربيةة واألجنبيةة حةول طةرق تةدريس مهةارات اللغةة عامةة والكتابةة خاصةة، ويجةد فيةه المهةتم بمجةال طةرق من أهم األبحةاث والمؤلفةات الع

تدريس اللغةة العربيةة واضةطرابات اللغةة وصةعوبات الةتعلم، كةل مةا يهمةه حةول هةذه المهةارة الضةرورية واألساسةية للتعلةيم والةتعلم؛ لفهةم 

ألسةةلوب التعليمةةي المناسةةب للمةةتعلم، أو الطريقةةة العالجيةةة الموافقةةة لقةةدرات خصائصةةها وعواملهةةا ومكوناتهةةا؛ وذلةةك مةةن أجةةل اختيةةار ا

 .المتأخرين أو المضطربين لغوي ا

وسو  نتناول في هذه الورقة عوامل اكتساب هذه القدرة اإلنسانية ومهاراتها  في محورين رئيسين؛ أولها التعريف بالكتابة والعوامل       

مها وطرق تعليمها، أما المحور الثةاني فسةو  نخصصةه لمهةارات الكتابةة كةل مهةارة علةى حةدة؛ مهةارات المساعدة الكتسابها ومراحل تعل

, وقائمةة المهةارات, وطةرق التةدريس, واألسةس, واألهةدا , مةن حيةث التعريةف, الخط ومهارات اإلمالء وأخيةرا مهةارات التعبيةر الكتةابي

 .وبع  الضعف في هذه المهارات وأسبابه

 :الكتابة مفهوم. أوًل    

 (.1القلم، ) ".ن والقلم وما يسطرون" :قال هللا تعالى      

 (.1 -3)العلق، ". )علم اإلنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك األكرم" :وقال تعالى      

 :تعريفها لغة واصطالحا      

 (.161، 2111الخويسكي، . )تعر  الكتابة  لغة على أنها الجمع والشد، والتنظيم، كما تعني القضاء وااللتزام واإليجاب      

أما اصطالحا، فهناك من اقتصةر علةى تعريفهةا بةالحرو  والرسةوم الخطيةة التةي تتةرجم اللفةم، وهنةاك مةن اعتبرهةا أداة للتعبيةر عةن       

 :لتعريفات ما يليالفكر، ونذكر من هذه ا
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 Frederique et". )تمثيل للفكر واللغة عن طريق وحدات خطية، خاصة بمجتمع لساني معين" :ويعرفها قامو  األرطوفونيا بأنها      

al, 1997, p :  66 ) 

ا، وتترابط في حزمة واحدة" :ويعرفها فتحي يونس بأنها       أ بعضها قبل عملية الكتابةة يبد, عملية ذات خطوات متتالية يتبع بعضها بعض 

، ويعني هذا أن قطعة الكتابة سواء قطعة تعبير تقدم لمدر  اللغة، أو قصة قصيرة، ال يمكن أن تتصف بالكمةال، أي أنهةا يمكةن أن "نفسها

 (.87: ، و 2111عبد الباري، . )تكون موضعا للمراجعة والتنقيح عدة مرات

تناولء الكتابة، وهذا راجع إلى طبيعة هذا المفهوم المعقد والمتشابك من جهة، ومن جهة أخرل وهناك تنوع كبير في التعريفات التي       

لتعدد التخصصات العلمية التةي تناولتهةا مةن أدب ولغةة إلةى  لسةانيات وعلةم الةنفس وعلةوم التربيةة، فكةل تخصةص يعرفهةا حسةب مةا يخةدم 

 .موضوعه  وأغراضه

  :تعلم الكتابةالشروط والعوامل المساعدة على  -ثانيا 

ة، إن الطفل ال يكتسب لغته المكتوبة ويتقن مهاراتها بالطريقة نفسها التي يكتسب بها لغته الشفوية، فاكتساب اللغة المكتوبة قراءة وكتاب     

اعدة مةن يجب أن يخضع لعملية تعليم مقصودة ومنظمة، وال بد أن تتةوفر شةروط جسةمية ونفسةية لةدل المةتعلم، باإلضةافة إلةى عوامةل مسة

 :استقرار نفسي واجتماعي وغيرها من العوامل التي نتطرق إليها فيما يلي

 .نمو الحركة. 1      

 -إن الكتابة عبارة عن نشاط حركي معقد ومميز ينمو بصعوبة؛ حيث إنه يتطلب التحكم في عضالت اليد والتآزر الحركي والعصةبي       

 .)111 : ، و1997الناشف، . )العضلي لحركة األصابع وحركة العينين، وما يتطلبه األمر من سرعة ودقة

حية للفعل الخطي، أن الكتابة عملية حركية بالدرجة األولى، يتم أداؤها عن طريةق القيةام وكشف الفيزيولوجيون عبر دراساتهم التشري      

بعمليات حركية وعصبية وتمثيلية في منتهى التعقيد والحساسية، ويتوقف النشاط الحركةي علةى نضةج الجهةاز العصةبي العةام، واألعصةاب 

اليد، ومن المؤكد أن الفعل الخطةي يتبةع سةيرورة عصةبية وظيفيةة دقيقةة الحسية الحركية، واالنسجام العضلي للحساسية الحركية لعضالت 

. الةتحكم الفيزيولةوجي العصةبي، الةتحكم العصةبي، الضةبط الحركةةي :نجمةل خطواتهةا فةي ثةالث مراحةل متسلسةلة ومتعاقبةة ومتكاملةةة وهةي

 .)11 - 11 : ، و2113جعفري، )
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  :نمو الصورة الجسمية. 2      

لكي يدمج الطفل مختلف عناصر الكتابة، ويفهم كيةف يأخةذ الخةط مكانةه فةي الورقةة، يجةب أن يكةون لديةه وعةي   يقول شونتال تولون      

جيد لصورته الجسمية، وحسب بول شاليدر فالصورة الجسةمية هةي الصةورة ثالثيةة األبعةاد التةي يملكهةا كةل شةخص عةن نفسةه، وبالنسةبة 

عرفة اآلنية المباشرة التي نمتلكها عن جسمنا في حالة الثبات أو الحركة، والعالقة بةين مختلةف األعضةاء فيمةا بينهةا لبولش فيعرفها بأنها الم

 (.Toulon-Page, 2001, p : 27 . )وخاصة في عالقتها بالفضاء واألشياء المحيطة بنا

 .التوجه في الفضاء. 3      

ه بةةالمحيط وكيةةةف ينتقةةل بشةةكل سةةةلس فةةي فضةةةاء مةةنظم، ويكتشةةةف بشةةكل سةةةليم إن هةةذا الجسةةد يجةةةب أيضةةا أن يةةةدرك فةةي عالقاتةةة      

األعلى، األسفل، اليمين، اليسار، المستقيم والمنحني، الكبير والصغير، الةداخل والخةارج، والمسةافات بةين األشةياء، ويةتعلم أن يتقةدم  معرفة

ب عليةه أن يةتلفم بمةا يةرل ومةا يحةس ومةا يالحظةه علةى ويرجع إلى الوراء، والدوران حةول نفسةه، والقفةز والزحةف تحةء األشةياء، ويجة

 (Toulon- Page, 2001, p : 33 . )اآلخرين عند القيام بعمل ما

وتحديةد اتجاهاتهةا فةي الفضةاء الواسةع ...( الةوراء، واأليةام، واليمةين واليسةار، وفةوق وتحةء) :إن امتالك المفةاهيم اإلدراكيةة المكانيةة      

المحكم في فضاء الورقة الضيق، ورسم الرموز الخطية فوق خطوطها بنحكام وأطوال متناسبة مع بنيةة الحةرو  يمكن المتعلم من التوجه 

 (.13 : ، و2113جعفري، . )سواء أكان مستقال بذاته عن بنية الكلمة أم بداخلها

ا عةةن الةتعلم والتةدريب       ال يمكةةن تصةورها بعيةدا عةةن النمةو الحسةةي  كمةةا أنةه, ونمةو القةدرة علةةى اإلدراك المكةاني ال يمكةن تحقيقةةه بعيةد 

 .والعقلي لشخصية المتعلم، وال يمكن الفصل بينهما في العملية النهائية

 .القدرة على اإلدراك الزماني. 4      

فترة، تتميز بتسلسةل أحةداث وتغيةر وضةع، وهةو تركيةب ذهنةي يهةد  إلةى الةتحكم فةي " : يعر  نوربار سيالمي مفهوم الزمان، بأنه      

 (.Sillamy, 1989, p : 237". )الزائل

ا لكي تكتسب الكتابة إيقاعا شخصيا وسهال، أن تكةون المفةاهيم الزمانيةة مدركةة جيةدا لةدل الطفةل، فالماضةي والحاضةر        ومن المهم جد 

ومةن المهةم أن , طاع ودون نهاية، فهي مثل الكتابة في انسيابها، فكل حر  يتبع الحقه دون إخةالل فةي التنظةيموالمستقبل في تتابع دون انق

ا التتةابع المنطقةي لثحةداث  :يكون لدل الطفل تمثيل عقلي جيد للكلمات المفردة مثل ا، بعد غد، صباح، مساء ويفهةم جيةد  البارحة، اليوم، غد 

 (.Toulon Page, 2001, p : 33 . )ما في قصة ما، أو مختلف مراحل حدث
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 –وفي الواقع، ال يمكن فصل مفاهيم التوجه الفضائي والزمان لهذا نجدها في أغلب المراجع تحء مصطلح واحد هو التنظيم المكةاني       

 .انوباكتساب مفاهيم المكان يمكن اكتساب مفاهيم الزم, فالزمان والمكان مفهومان مرتبطان ومتداخالن, الزماني

زمةاني بةالا التعقيةد؛ فالطفةل لكةي يكتسةب ويةتعلم الكتابةة بشةكل جيةد يجةب  -والكتابة باعتبارها نشاط ا حركي ا فهي أيضا نشةاط مكةاني       

عليه أن يكتب رموزا موجهة بطريقة صةحيحة وموضةوعة فةي مكانهةا الصةحيح، ويحتةرم قةوانين الترتيةب والتسلسةل التةي تجعةل مةن تلةك 

 .جمل لها معنى ومدلول، وال يتم هذا إالا باكتسابه وتمكنه من المفاهيم المكانية والزمانيةالرموز كلمات و

وقد بين العديد من الدراسات في مجال صعوبات التعلم األكاديمية خاصة، أن نسبة مرتفعة مةن المضةطربين كتابيةا لةديهم بنيةة مكانيةة       

 .وزمانية سيئة

الحركةي ومةن  -التةي تعةد مةن عناصةر النمةو النفسةي( الصةورة الجسةمية، مفةاهيم المكةان والزمةان)الثالثةة  باإلضافة إلى هذه المفةاهيم      

ا مفهوم لةه أهميةة كبةرل بالنسةبة للنمةو النفسةي, الشروط األساسية الكتساب اللغة سواء الشفوية أو المكتوبة الحركةي واكتسةاب  -هناك أيض 

 . وتعلم الكتابة  خاصة وهو استقرار الجانبية

 .الجانبية واليد المفضلة في الكتابة. 5      

سيطرة حسةية وحركيةة لجانةب مةن جسةم اإلنسةان علةى الجانةب اآلخةر؛ مةن أجةل تنظةيم ثابةء للفضةاء " :يعر  سيالمي الجانبية بأنها      

. ل يتطلةب التركيةز والدقةةالمحيط، تتجلى من خالل تفضةيل الفةرد السةتعمال طةر  دون اآلخةر أو عةين دون األخةرل مةن أجةل القيةام بعمة

(Sillamy, 1996, pp :100-110.) 

الخصةائص العصةبية  والجينيةة، والظةرو  المحيطةة  :إن تفضيل الطفل الستخدام يد أو عين أو رجل معينة، تحكمه عدة شروط منها      

 .من تنشئة اجتماعية وتعلم وتدريب

ةا دون انتظةام قبةل أن ( من الميالد)يته، فهو يبقى مدة طويلة ويجب على الطفل أن يدرك يمينه ويساره ويعر  جانب       يستخدم جانبيه مع 

 (.(Toulon, Page, 2001, p : 33 . يختار استعمال اليمين أو اليسار، وهذا يتم في حدود سن السابعة

ر، إال أن هنةاك مةن األطفةال مةن ال فيسةتعملون اليسةا( % 11)، أمةا البقيةة (% 91حةوالي )ونجد أن معظم األطفال يستعملون اليمين       

أمةا البقيةة األخةرل , سنوات حتى يتوجهون إلى اسةتعمال اليمةين( 18-16)تتكون لديهم الجانبية خالل هذه السن حيث يستمر ذلك إلى غاية 

جةع إلةى اضةطرابات فيظهرون سوء تنظيم الجانبية، ويتجلى ذلك من خةالل صةعوبة القيةام بالحركةات الدقيقةة واضةطرابات الكتابةة التةي تر

 (.122 : ، و2117تغليء، . )الحركة الخطية
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وأخةذ هةذه المشةكلة باهتمةام ملفةء للنظةر أمةر ال مبةرر لةه، والكثيةر مةن , والكتابة باليد اليسرل مشكلة ملحوظة بين عةدد مةن التالميةذ      

ليد اليسرل إلى اليد اليمنى، وبالنسبة إلى عدد كبير مةن المعلمين عندما يالحظون تالميذ يكتبون بيدهم اليسرل يحاولون تغيير كتابتهم من ا

 (.117 : ، و2111الحسن، . )يصبح من الصعب تعليمهم الكتابة باليد اليمنى, هؤالء األطفال ممن تثبء كتابتهم باليد اليسرل

تخدام اليد اليسةرل وال يةدفع للكتابةة باليةد وبينء الدراسات أن الطفل الذي يبدأ باستخدام اليد اليسرل في الكتابة يجب أن يمرن على اس      

نةى اليمنى، أما بالنسبة لثطفال الذين يأتون إلى المدرسة ويغلب عليهم التأرجح بين اليد اليسةرل واليمنةى فيشةجعون علةى اسةتخدام اليةد اليم

 (.119 : ، و2111الحسن، . )ما دام غالبية النا  يستخدمون هذه اليد في الكتابة

 .ى اللغة الشفويةمستو. 6      

ةا مةن التطةور علةى مسةتول المفةردات وسةهولة التعبيةر،        إن مستول اللغة يتدخل في تعلم الكتابة؛ فاللغة المكتوبةة تتطلةب مسةتول عام 

وإعةادة  والمشاكل اإلمالئية المالحظة لدل األطفال والناتجةة عةن عةدم إدراكهةم السةليم لبنيةة الكلمةات كمةا لةدل الراشةد، يةؤدي إلةى توقفةات

كتابة وتردد في الفعل الخطي، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب مسار التخطيط، وكلما كان التحكم في اللغة ضةعيفا فةنن ترجمتهةا كتابيةا يكةون 

 Toulon . )وبهةذا انسةياب التفكيةر مباشةرة علةى الةورق, صعبا، وكما أن اللغة تترجم بشكل سهل التفكير فنن ترجمته الخطية تصبح آليةة

Page, 2001, p : 36.) 

أضف إلى هذا، إن النطق السليم ألصوات الحةرو  مسةتقلة بةذاتها أو داخةل بنيةة الكلمةات أو فةي المتصةل مةن الجمةل يكسةب الطالقةة       

، فقةد "أوزيةا "و" أجوريةاجيرا"اللغوية، مما ييسر الترجمة الخطية للمنطوق وكذا حةل مشةكالت التحليةل الخطةي بحسةب مةا توصةل إليةه 

الةبطء فةي الكتابةة، خلةط الحةرو   :رابات اللغةة الشةفوية تةؤدي إلةى بةروز أعةراة مشةوهة للكتابةة تتمثةل فةيأن اضط" أوزيا "أشارت 

المتشابهة شكال وقراءة وكتابة، التوقف عند كل حر  من حرو  الكلمة في الكتابة، باإلضافة إلى سوء تمييز الكلمةات فةي الجمةل وفصةل 

 (.63 - 62 : ، و2113جعفري، . )فة والوضوححرو  الكلمة الواحدة، والخربشة واختراق النظا

 .نضج الجهاز العصبي وسالمة الحواس. 7      

إن الكتابة هي نشاط حركي دقيق جد معقد، يكتسب بشكل صعب نوعا ما وفي مدة زمنية طويلة مقارنة بالكالم، وأصةبح مةن المعلةوم       

الحركةي ال يكةون إال بنمةو وتطةور  -ية لةتعلم الكتابةة، وهةذا التطةور النفسةيأن التطور النفسي الحركي للطفل هو دون شك الركيزة األساسة

 .والخبرة والتعليم والتدريب( السمع والبصر خاصة)الجهاز العصبي الذي يعتمد بدوره في نموه وتطوره على سالمة الحوا  
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    :الذكاء والنمو العقلي. 8      

لقد جاءت العديد من النظريات لتبرهن على أن النمو اللغوي ال يكون ويتطور دون قدر من النمو العقلي، بغ  النظةر عةن أيهمةا أسةبق    

أو أيهما أهم لآلخر، فندراك الطفةل لعالقةة الرمةز واإلشةارة فةي الشةكل المكتةوب ال يةتم دون تفكيةر وخبةرة سةابقة مةع الرمةوز وقةدرة علةى 

ها، كمةةا أن إدراك الطفةةل للعالقةةات المكانيةةة وإدراك تتةةابع الحةةرو  وفهةةم العالقةةة بةةين أصةةوات الكةةالم وأشةةكال الرمةةوز فهمهمةةا وتفسةةير

الناشةف، . )المستخدمة في الكتابة، والقدرة على التصور، كلها عمليات عقليةة ال يةتمكن منهةا الطفةل قبةل بلوغةه السادسةة مةن العمةر العقلةي

 (.111-111 : ، و1996

الةذي تتحةدد معالمةه ( la pensée conceptuelle( )أو المفةاهيمي)اتفق الباحثون أن امتالك الكتابةة يقةوم علةى نمةو الفكةر التمثيلةي و      

تسةمح لهةا , األولى حسب بياجي وفةالون مةا بةين السادسةة والسةابعة، وتتطلةب القةدرة التمثيليةة مسةتول عةال  مةن الةوعي والتفكيةر والمنطةق

, ع وأشيائه في مفةاهيم رمزيةة خاصةة، وذلةك بواسةطة الوظيفةة الرمزيةة التةي تعمةل علةى تخةزين النمةاذج الحسةية الغائبةةبتمثيل أفكار الواق

 (.19 : ، و2113جعفري، . )وتوجيهها بواسطة المصورات الحركية وفق متطلبات الواقع المعيش

ين مستول الذكاء ومسةتول الكتابةة، إال أنهةا تتفةق علةى أنةه يجةب ورغم أن هناك عدم اتفاق بين نتائج الدراسات التي تناولء العالقة ب      

 .أن يكون هناك مستول عقلي يصل إلى سء سنوات كحد أدنى، لكي يستطيع الطفل تعلم الكتابة والقراءة

 :السن. 9      

أن ذكرنا فالكتابة مهةارة حركيةة فةي أول  لقد اختلف التربويون وعلماء النفس في تحديد السن المناسبة لتعليم الطفل الكتابة، وكما سبق      

فمن البديهي أن يكون الطفل قد وصل سن ا يستطيع فيها تحريك يديه وذراعيه وأصابعه بشكل محكم ومتناسق وثابةء؛ لكةي يسةتطيع , األمر

 .التحكم في شكل خطه

ح أعمةارهم بةين الثالثةة والسادسةة مةن العمةر بناء على النموذج الخطي المقدم لمائة طفةل تتةراو -( TA. Simon)وأقرت سيمون ت       

مةةدل ضةةرورة تعلةةيم هةذا النشةةاط التعليمةةي فةةي سةةن الخامسةة، ذلةةك أن الكتابةةة حسةةب مةةا توصةلء إليةةه هةةذه الباحثةةة تحكمهةةا  –لتقليةد رسةةمه

لةدائرة والمربةع، وفةي سةن الخربشة في سن الثالثة، وتتميةز سةن الرابعةة برسةم األشةكال المغلقةة والمفتوحةة دون القةدرة علةى التمييةز بةين ا

وترميزها في قاموسه الذهني، وتتميز سن السادسة ...( المربع، المستقيم، الدائرة، المثلث، المنحنى)الخامسة يستطيع الطفل تمثيل األشكال 

. للخطةةوط لديةةه وذلةةك لنمةةو القةةدرة الترميزيةةة, بقةةدرة الطفةةل علةةى رسةةم المعةةين والصةةور المغلقةةة والنجةةاح فةةي إنجةةاز االختبةةارات الشةةكلية

 (.17-18 ، و2113جعفري، )
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من التجارب المعروضة على األطفال إلى أن سن السادسة تعد السن المناسبة لةتعلم الكتابةة، وذلةك لقةدرة " انهلدر"و" بياجي"وخلص       

  ، و2113جعفةري، . )األطفال على تقليد األشكال المعقدة ووعي العالقة التي تربطها وتميزها بدقةة، مثةل الزوايةا واألبعةاد واالتجاهةات

17.) 

  :الدافعية. 11      

قد تتوفر كل الشروط التي أتينا على ذكرها سابقا لدل الطفل، لكننا نجده ال يستطيع الكتابة وال حتى رسم بع  األشكال الهندسية، إن       

يةتعلم يجةب أن هذا يرجع إلى شرط مهم وأساسي أيضا في تعلم الكتابة وهو الدافعية والرغبة في الكتابة وتعلمها، فحتى يسةتطيع الطفةل أن 

يكةون لديةه دافةع حتةى يقةوم بالمحاولةة فةي الةتعلم مثةل حةب االسةتطالع والحةافز الكتسةاب الكفةاءة، والحاجةة إلةى الشةعور بالنجةاح، فالطفةل 

لم قد يبدي حب استطالع في عمل والده، ويظهةر رغبةة فةي أن يقلةده، فةنذا شةاهده يكتةب يحةاول تقليةده، وبالتةالي يتولةد لديةه الةدافع لةتع مثال

لةتعلم الكتابةة  الكتابة وممارستها، وكتابة المعلم أمام التالميذ في رياة األطفال أو أثناء تعليم المبتدئين القراءة والكتابة، يولد لديهم الدافعيةة

 (.128 : ، و2111الحسن، . )تقليدا لمعلمهم، فهو النموذج الذي يقلده األطفال في المدرسة ويتمثلون به

النضةةج العصةةبي وسةةالمة الحةةوا  خاصةةة السةةمع  :إن مةةن العوامةةل الضةةرورية واألساسةةية لةةتعلم واكتسةةاب الكتابةةة, وخالصةةة القةةول      

والبصر، والنمةو النفسةي الحركةي السةليم المتمثةل فةي اكتسةاب الصةورة الجسةمية والتوجةه فةي الفضةاء واكتسةاب مفةاهيم المكةان والزمةان، 

 .كي بصفة عامة ونمو وتطور المهارات اليدوية بصفة خاصةواستقرار الجانبية، باإلضافة إلى النضج الحر

متمثلةة فةي قةدر مةن النمةو , هذه الشروط التي تبةدو تكوينيةة فيزيولوجيةة يمكةن أن نضةيف لهةا شةروطا وعوامةل أخةرل عقليةة ونفسةية      

وامل تسهم األسرة والمدرسة بشكل كبير فةي العقلي ومستول من الذكاء والتذكر، واستقرار عاطفي ودافعية جيدة نحو تعلم الكتابة، هذه الع

توفيرها للطفل، وبالنظر إلى مجموع هذه العوامل والشروط، يمكن القول أنه مةن الصةعب تحديةد سةن واحةد لتعلةيم األطفةال الكتابةة؛ وذلةك 

، فال يستطيع طفل آخةر الختال  سن توافر هذه الشروط من طفل آلخر؛ ففي حين يستطيع طفل في الرابعة كتابة بع  الحرو  واألرقام

 .ذلك إال في سن السادسة أو السابعة

 .مراحل اكتساب الكتابة  -ثالثا       

يؤكد التربويون أن الطفل الصغير يظهر سلوكيات الكتابة المبكرة منذ سنوات حياته األولى، حتى أصبح يسةتخدم فةي أدبيةات الطفولةة       

ليةة لثطفةال فةي الكتابةة التةةي تسةبق عمليةة الكتابةة الفعليةة كمةا عنةد الراشةد، وتتطةور هةةذه ليصةف السةلوكيات األو" تفةتح الكتابةة"مصةطلح 

السلوكيات لتصةل إلةى الكتابةة المتعةار  عليهةا، وهنةاك عةدة تقسةيمات لمراحةل الكتابةة نةذكر منهةا تقسةيم سةولزباي وتقسةيم آخةر تقسةم فيةه 

 .مراحل اكتساب الكتابة حسب السن والخط المنتج
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 (:Sulzby 1985)قسيم سولزباي ت. 1      

 :، كتابة األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى سء فئات رئيسة وهي(Sulzby 1985)وقد صنفء سولزباي       

دونمةا وفيها يستخدم الطفل الرسم ل شارة إلى الكتابة، ويحاول الطفةل إنجةاح العالقةة بةين الرسةم والكتابةة  :الكتابة من خالل الرسم. أ      

إرباكهما، إذ يرل الطفل الرسم أو الكتابة كوسيلة اتصال لرسالة محددة وذات معنى، ويمكن لثطفال الذين يشاركون في الكتابة مةن خةالل 

وكأنها تحمل كلمات مكتوبةة، فةال يقصةد بالرسةم هنةا رسةم أشةكال متسةقة ومنتظمةة، وإنمةا رسةم خطةوط متقطعةة،  ,الرسم قراءة رسوماتهم

 .تكون عشوائيةوغالبا ما 

اتجةاه )يخربش الطفل ظانا أنه يكتب، وغالبا ما يبدو وكأنةه يكتةب، ويخةربش مةن اليمةين إلةى اليسةار   :الكتابة من خالل الخربشة. ب      

 .إذ يحرك الطفل قلمه كما يفعل الراشد، وتحاكي خربشة الطفل هذه كتابة الراشد( الكتابة في اللغة العربية

ومع ذلك تظهةر المالحظةة , تبدو األشكال في كتابة الطفل ألول وهلة كالحرو  :خالل صنع أشكال مشابهة للحروف الكتابة من. ج      

 .القريبة أنها تبدو فقط مثل األحر ، ولكنها ليسء أحرفا، بل مجرد أشكال مختلفة

ل السياقات المتعلمةة مةن األحةر  مةن مصةادر يستخدم الطف: الكتابة من خالل توليد وحدات ثم تعلمها مسبقا أو سالسل الحروف. د      

 .مختلفة مثل اسمه، ويغير أحيانا تسلسل الحرو ، أو يكتب األحر  نفسها بطرائق مختلفة أو يولد أحرفا بالطريقة العشوائية

خلق األطفال تهجئتهم الخاصة يظهر األطفال مبدئيا العديد من المستويات لثلفاظ المبتكرة، وي :الكتابة من خالل التهجئة المبتكرة. هـ      

بالكلمات عندما ال يصلون للتهجئة المتبعة أو المتعار  عليها التي يظهرهةا الراشةدون، ففةي اللفةم المبتكةر الةذي يخترعةه الطفةل، قةد يمثةل 

شةابهء كلماتةه مةع وأحيانةا ال تفصةل بةين الكلمةة والكلمةة مسةاحة معقولةة، وكلمةا نضةجء كتابةة الطفةل ت, حرف ا ما أو مجموعة من المقاطع

 .الكتابة المتعار  عليها، وقد يضيف الطفل أو يلغي حرفا أو أكثر

، 2119أحميةده، . )يكتب الطفل هنا بالطريقة المتعار  عليها، والتي تشةبه كتابةة الراشةد  :الكتابة من خالل اللفظ المتعارف عليه. و      

 (.111: و

 :التقسيم حسب السن ونوع الخط. 2      

، (1979)ويذهب كتاب آخرون إلى تقسيم مراحةل اكتسةاب الكتابةة حسةب السةن ونةوع الخةط المنةتج، ومةنهم عبةد الرحمةان مصةطفى       

    :كما يلي( 2112)والبجة 
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أو  وهي مرحلةة يطلةق عليهةا اسةم مرحلةة الرسةم التصةويري، :(ويطلق عليها مرحلة ما قبل التخطيط) :أ ـ مرحلة السنة األولى والثانية  

الصور اآلليةة لكتابةة الطفةل؛ حيةث تعةد فيهةا شةخبطة األطفةال علةى األبةواب والجةدران فةي المنةازل المنطلةق األول لةتعلمهم الكتابةة؛ وذلةك 

 .لكونهم يعبرون بها عن رغباتهم في إخراج الصور العقلية إلى عالم الواقع في محاولة منهم لتفسير تلك الشخبطة لآلخرين من حولهم

يبةدأ الطفةل فةي بدايةة هةذه المرحلةة بةالتخطيط غيةر   :(ويطلةق عليهةا مرحلةة التخطةيط التلقةائي) :رحلةة السةنة الثالثةة والرابعةةب ـ م     

المنتظم، وسبب ذلك إما أن الطفل يكون راغبا في محاكاة الكبار، أو يأتي ذلك عن طريةق الصةدفة؛ حيةث تكةون التخطيطةات فةي اتجاهةات 

سيس العقلية والجسمية، ثم يتطور التخطيط التقليدي غير المنظم عنةد الطفةل ليصةبح منظمةا بغة  النظةر عةن متباينة تعبر عن بع  األحا

 .كون هذه الخطوط رأسية أو أفقية أو مائلة

 رغبة الطفل في نقةل خبةرة مةا لآلخةرين، أو بدايةة ظهةور التعبيةر الرمةزي لةدل :ويمكن أن يمثل تعبير الطفل في هذه المرحلة معنيين      

الصغير، وفي هذه المرحلة يصل الطفل إلى نوع من التوافق الحركي بين أعضاء الجسم واليد، كما تظهر تخطيطات مقيدة ومقصودة تتبةع 

 .حركة اليد وأخرل متجانسة وتخطيطات أخرل غير متجانسة

مكتوبةة علةى مسةافة بعيةدة نوعةا مةا، مثةل في هذه المرحلة ينسل الطفل نموذجةا لكلمةة  :(سنوات 5 - 4)ج ـ مرحلة المحاكاة عن بعد      

ل الكلمة المكتوبة على السبورة، أو على بطاقة معلقة على الحائط، إال أنه يتخلل هةذا التقليةد بعة  األخطةاء، ألنةه يتطلةب انتقةال نظةر الطفة

ناصةر اللفةم المكتةوب ونسةةل مةن وإلةى النمةوذج المكتةوب، وهةي مهةارة أساسةية فةي تعلةم القةةراءة والكتابةة، كمةا يتطلةب مجهةودا لتحليةل ع

 .الصور المعلقة لكل عنصر من عناصر اللفم المكتوبة مع المحافظة على ترتيب كل العناصر

تبةدأ هةذه المرحلةة مةع دخةول األطفةال المةدار ، والتحةاقهم بالصةف األول، ويفتةرة أن   (سةنوات 7 - 5)د ـ الكتابة فةي المدرسةة       

قة، وقد أصبح على قدر من النضج العقلةي والجسةمي، ومةع هةذا فةنن علمةاء التربيةة ينصةحون دائمةا أن يكون الطفل قد أنهى المراحل الساب

 (.19 - 17 : ، و2111األسطل، . )تخصص مدة ال تقل عن ثالثة أسابيع كفترة للتهيئة

طفةل إذن يتفق الدارسون لتعليم الكتابة لثطفال أن بدايات الكتابة عند الطفل تكون في السنة األولى إلى الثانية من العمر، عندما يبةدأ ال      

في الخربشة على الجدران واألبةواب، ثةم يكتسةب الطفةل تةدريجيا القةدرة علةى تخطةيط أشةكال منظمةة ومفهومةة، ومنهةا يسةتطيع تعلةم خةط 

 .واألرقام والكلمات الحرو 

ا في ظهور هذه المحاوالت األولى للكتابة وتطويرها، خاصة منهةا المسةتول الثقةافي        ويؤدي المحيط الذي يعيش فيه الطفل دورا رئيس 

ون أو واالقتصةةادي لثسةةرة، فالطفةةل الةةذي يعةةيش فةةي أسةةرة يكةةون فيهةةا األب واألم متعلمةةين واإلخةةوة كةةذلك فهةةو دائمةةا يشةةاهدهم إمةةا يقةةرؤ

 .يكتبون، وبهذا يحاول تقليدهم باعتباره سلوكا مقبوال لدل هؤالء الكبار
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كمةةا أن تةةوفر األقةةالم وأقةةالم التلةةوين والكةةراريس واألوراق والقصةةص المصةةورة المخصصةةة للتلةةوين والكتابةةة لثطفةةال الصةةغار،       

 .من طفل محروم من هذه اإلمكانيات والظرو وااللتحاق بالروضة، تجعل الطفل يهتم بنشاط الكتابة ومستعدا له، أكثر 

 .طرق تعليم الكتابة -رابعا       

على الرغم من أن الطفل يحاول في بداية سنواته األولى قبل دخوله المدرسة أن يكتب ويخةط، إال أن كةل تخطيطاتةه تكةون بعيةدة عةن       

تدريب مقصود ومنظم، وهذا يتم في الغالةب إمةا فةي الروضةة، أو حتةى الكتابة المتعار  عليها لدل الراشدين، لذا يجب أن يخضع لتعليم و

دخوله المدرسة، وقد ذكر المهتمون بهذا المجال العديد من المراحل والطرق لتعلةيم الكتابةة لثطفةال نةذكر منهةا ثةالث طةرق معروفةة لةدل 

 .التربويين وهي طريقة مراحل الكتابة، والطريقة التحليلية والطريقة التركيبية

    :فنجد رجب فضل هللا يذكر ثالث مراحل لتعليم الكتابة لثطفال وهي  :طريقة مراحل الكتابة .1

    :أ ـ مرحلة التمهيد 

والمطلةوب فةةي هةةذه المرحلةةة تةةدريب األطفةةال علةةى الةةتحكم الحركةةي عةةن طريةةق أنشةةطة الرسةةم والتخطةةيط فةةي منضةةدة الرمةةل  

وألعاب الفك والتركيب والبناء، والكتابة في الهواء ورسةم الخطةوط بالطباشةير والتمرينات الرياضية لليدين والكفين واألصابع، 

ورسم الدوائر ووضةع النقةاط علةى الخطةوط المرسةومة وعمةل األشةكال باسةتخدام الصلصةال، واللعةب بنشةارة الخشةب ولصةق 

 .لنضج العضلي العصبيالصور وتجميع األشكال، وهذه كلها أنشطة يقوم بها األطفال من خالل ألعاب لغوية تسهم في ا

 :ب ـ مرحلة تعليم الكتابة    

فةي تعلةم  -وبعد أن يكون قد نطةق بالجمةل والكلمةات المرسةومة، وثةم تجريةد هةذه الجمةل أو الكلمةات إلةى حةرو   –وفيها يبدأ الطفل       

 .والكلمة مأخوذة من جملة قرأها وفهم معناها ,كتابة الحر  المشتق من كلمة لها معنى لديه

ر وتعليم الكتابة بهذا الشكل يستمد من استخدام الطريقة التحليلية في القراءة، ويتم باستخدام الطريقةة التركيبيةة، وهةذا هةو الشةكل األكثة      

شيوعا، حيث يركز الطفل على رسم الحر  بكل مكوناته، مميزا بين شكله في أول الكلمةة، وفةي وسةطها وفةي آخرهةا، ويفةرق بينةه وبةين 

متقاربةة معةه فةي الشةكل، ويحتةاج الطفةل فةي هةذه المرحلةة إلةى التةدرج والتةدريب المسةتمر، بالصةبر فةي تعليمةه حتةى يسةتغرق الحرو  ال

حتةةى يعتادهةةا األطفةةال، ويجةةدون فرصةةا ( المتصةةلة)الحةةرو  جميعهةةا وفةةي جميةةع أوضةةاعها، كمةةا يجةةب التركيةةز علةةى الكتابةةة المشةةبكة 

 .الستخدامها في حياتهم
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مةن ثةم ينبغةي االهتمةام بنمسةاك القلةم بشةكل صةحيح، ووضةع الورقةة بأسةلوب , مرحلة تتكون لةدل األطفةال عةادات الكتابةةوفي هذه ال      

 .مريح، والجلسة الصحيحة أثناء الكتابة،  كما أن هذه المرحلة فرصة لغر  بع  العادات السليمة المتصلة بالنظام والنظافة والدقة

 :ج ـ مرحلة النضج في الكتابة     

إمالء، خط، تعبير تحريري، ويهد  تعليم كل فرع منهةا  :وفي هذه المرحلة يبدأ تدريس الكتابة بالشكل المعرو  في العمل المدرسي      

 .إلى تنمية المهارات الكتابية المتصلة به

يحدد لنا المدة الزمنية التي تتطلبهةا على الرغم من أن رجب فضل هللا قد فصل في هذه المراحل وما يجب أن يتعلمه الطفل، إال أنه لم       

، 1997فضةل هللا، . )كل مرحلة، أي كم من الوقء يجب أن يتدرب الطفةل فةي المرحلةة األولةى حتةى يسةتطيع االنتقةال إلةى المرحلةة التاليةة

 (.123-122 : و

ن مشةهورتين هةي الطريقةة التحليليةة وهناك طرق عديدة أيضا ذكرت في األدب التربوي حةول طةرق تعلةم الكتابةة نةذكر منهةا طةريقتي      

 (.منتسوري)، والطريقة التركيبية لـ (دكرولي)للمربي 

  :الطريقة التحليلية. 2     

وتعتمد هذه الطريقة على ربط الكلمات المكتوبة باألشياء المحسوسة لهذه الكلمات، ويمر تعلةم ( دكرولي)ونادل بهذه الطريقة المربي       

 :يقة بأربع مراحلالكتابة في هذه الطر

ضع تفاحة في الطبق، فينفذها  :يلقي المعلم على التالميذ بع  األوامر المتصلة بأشياء محسوسة من مدركاتهم، مثل :المرحلة األولى      

 .األطفال ثم تكتب هذه األوامر على لوحة خاصة بخط كبير وتعلق أمام التالميذ في الصف

ل إلى المقارنة بين ما كتب على اللوحات، وما يكتبه المعلم على السبورة مةن هةذه الكلمةات، ومثةال ذلةك أن ينتقل الطف :المرحلة الثانية      

 .يضع الطفل اللوحات المكتوب عليها في صندوق، ومن ثم يكتب إحدل الكلمات على السبورة، ومن ثم يستخرج تلك اللوحة من الصندوق

هةذه المرحلةة كتابةة مةا يشةاهدونه أثنةاء در  المالحظةة، بحيةث يبةدأ المعلةم فةي تعلةيم األطفةال  يطلب من التالميةذ فةي :المرحلة الثالثة      

مةن  الكتابة غيبا، فيقوم بكتابة الكلمات المراد تعلمها على السبورة، ويطلب من التالميذ النظر إليها لفترة وجيةزة، ثةم يقةوم بمحوهةا ويطلةب

 .قوم بتكرار ذلك عدة مرات حتى يتمكن التالميذ من كتابة الكلمات المطلوبة بشكل صحيحالتالميذ كتابتها غيبا من ذاكرتهم، على أن ي

هنا يعطي المعلم التلميذ عددا من الجمل التي تحتوي على كلمات ناقصة الحرو  أو جمل ناقصةة الكلمةات، ويطلةب  :المرحلة الرابعة      

 (.11 : ، و2111األسطل، . )منه تكملتها
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تعتمد على الربط بين الكتابة والقراءة بحيث ال يمكن تعليم كتابة جملةة، أو كلمةة، إال بعةد تعلةم ( ديكرولي)ول، إن طريقة وخالصة الق      

 .قراءة تلك الجمل، أو الكلمة والتطبيق السليم لها

 : الطريقة التركيبية. 3     

وتبرر منتسوري ذلك بأن قدرة , بحيث تعتمد على تعليم الكتابة مثل القراءة عكس الطريقة التحليلية( منتسوري)وقد نادت بها المربية       

الطفل على وضع الحرو  التي تتكون منها الكلمات بجانب بعضها أكبر من قدرته علةى قةراءة وفهةم هةذه الكلمةة، وتةتلخص هةذه الطريقةة 

المعلم بكتابة بع  األسةماء واألشةياء المألوفةة لةدل التالميةذ علةى بطاقةات بخةط كبيةر، ثةم يتعةر  الطةالب النطةق السةليم لهةذه في أن يقوم 

الحةرو ، ويطلةب مةةنهم قةراءة هةةذه الحةرو  بةةبطء، ثةم االنتقةةال إلةى قةراءة تلةةك الحةرو  بشةةكل سةريع للوصةةول إلةى نطةةق الكلمةة كاملةةة 

األسةطل، . )كلمة تحء األشياء التي تدل عليها، وبعد إتقان الكلمة ينتقل إلى قراءة الجمل بالطريقةة نفسةهاوبعد ذلك توجد ال, ومعرفة معناها

 (.12 - 11 : ، و2111

وكمةةا أن هنةةاك طرقةةا عديةةدة لتعلةةيم الكتابةةة، فهنةةاك العديةةد مةةن الوسةةائل المسةةاعدة والميسةةرة لتعليمهةةا، كاألنشةةطة اليدويةةة فةةي ريةةاة       

ال  -ن والصلصال، والصور والرسوم والقصص، إلى الحاسوب وتخطيط القرآن الكريم، وقةد أثبتةء ذلةك دراسةات عديةدة األطفال، والعجي

وبينء أثر بعة  هةذه الوسةائل أو األنشةطة فةي تعلةم الكتابةة أو إحةدل مهاراتهةا مةن خةط أو إمةالء أو تعبيةر  -يسعنا ذكرها في هذه الورقة 

 .كتابي

  مهارات الكتابة -خامسا      

إن تعليم الكتابة يتم عبةر مراحةل متدرجةة مةن تعلةيم البسةيط إلةى المعقةد، وهةذه المراحةل قةد تتطلةب سةنوات التعلةيم االبتةدائي بأكملهةا،       

طر  التلميةذ لكةي يةتمكن فةي وحتى يتم تعليم الكتابة بشكل سليم وفعال، فقد قسمء إلى مهارات أساسية يجب العناية بتدريسها وإتقانها من 

مهةارات الخةط وإجادتةه، مهةارات اإلمةالء والكتابةة الصةحيحة، وأخيةرا مهةارات  :األخير من التواصل الكتابي الجيد، وهةذه المهةارات هةي

 .التعبير الكتابي عن األفكار والمعلومات بوضوح ودقة

( 2112)ي تسمية وتصنيف مهارات الكتابة، فنجد مثال علي مصطفى وقد اختلف المهتمون بطرق تدريس اللغة العربية والتربويون ف      

يقسمها إلى مهارات عامة، تلزم اإلنسان في كل أنماط الكتابة الشخصةية واألدبيةة والعلميةة والوظيفيةة ومهةارات خاصةة، تلةزم لنةوع معةين 

 .من أنواع الكتابة
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"  كاتةب، ومهةارات خاصةة يحتاجهةا كةل مةن أراد القيةام بةأداء معةين للكتابةة مهةارات عامةة يجةب توفرهةا لةدل كةل" :فيقول مصطفى       

مهارة فرعية في المهارات العامة وعند التدقيق في هذه المهارات نجد أنها تنقسم تحء ثالثة محةاور رئيسةة هةي الخةط  28وذكر مصطفى 

 .واإلمالء والتعبير الكتابي، فقد كان تقسيم مصطفى تحليال لهذه المهارات

حسةةب المجةةاالت المهنيةةة والعلميةةة والثقافيةةة المختلفةةة , فقةةد ذكةةر سةةتا وثالثةةين قةدرة أو مهةةارة مختلفةةة: بالنسةةبة للمهةةارات الخاصةةة أمةا      

 (.161- 161 : ، و2112مصطفى، )

الفةار  ،(1997)، فضةل هللا (1997)، مجةاور (2117)، والهاشمي (2118)، عطية (1997)، الزيات (2111)أما الديلمي والوائلي       

مهارات الخط، مهارات اإلمالء أو التهجي واستخدام عالمات الترقيم، مهارات التعبير  :، فقد قسموا مهارات الكتابة إلى(2111)وغطاشة 

 .الكتابي

  نتناول هذه المهارات الثالثة بشكل من التفصيل فيما يلي      

 : ـ الخط 1      

، فال نستطيع الفصل بينهما، وهو الجانب الملمو  المحسةو  القابةل للقيةا  الموضةوعي، وإن إن الخط والكتابة وجهان لعملة واحدة      

الخط الواضح والجميل يسهم في وصول المعنى من الرسالة المكتوبة إلى القارئ بشكل صحيح، حتى أن جمال الخط قد يحفز القارئ علةى 

 .القراءة وربما محاولته تجويد خطه

 :أ ـ تعريفه      

بأنه رسم هندسي متعار  عليه، عبةارة عةن دوائةر، ومنحنيةات، ونقةاط، وخطةوط مسةتقيمة، مةع التةزام مةا تواضةع " :عرفه فضل هللا      

 (.171 : ، و1997فضل هللا، ". )عليه العلماء من أشكال هندسية محددة في رسم الحرو 

 (.133 - 132 : ، و2111عبد الباري، : )وقد ذكر عبد الباري عدة تعريفات للخط كما يلي     

 .ـ بأنه مهارة حركية وفنية يستعين بها الكاتب لنقل األفكار بوضوح وبسرعة وبجمال لآلخرين      

 .ـ أنه وسيلة االتصال التي يصب الكاتب من خاللها ما لديه من أفكار ومعلومات وبيانات على الورق      

 .ـ بأنه صناعة من جملة الصنائع البشرية تتميز بالجمال والوضوح والسرعة      

 :ب ـ األهداف والمستويات في تدريس الخط      
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 .إن لتدريس الخط في المدرسة أهدافا متعددة، لكن يبقى الوضوح والسرعة والجمال في الخط من أهمها      

الوضوح، والسرعة، والجمةال، ولةيس هنةاك  :تحقيقها تعليم الخط في ثالثة أهدا  رئيسة هي وحدد الباحثون األهدا  التي يرمي إلى      

والبع  يرل أن الوضوح هةو األهةم , ويقول علي مجاور البع  يرل إعطاء األهمية األولى للسرعة, اتفاق بين المربين أيهم أكثر أهمية

كثةر تالؤمةا مةع العمليةة التعليميةة، فةنذا مةا أحةس المةدر  بةأن التالميةذ يكتبةون ومن ثم يجب االهتمام به أوال، وهذا الرأي فيما يبدو هو األ

 (.213 : ، و1997مجاور، . )بوضوح، يتجه بعد ذلك إلى السرعة

هو رسم الحرو  رسما ال يجعل للبس محال، وهي مراعاة التناسب بين الحرو  طوال واتسةاعا، وعلةى البعةد بةين  :الوضوح. 1. ب      

مسافات ثابتة، وعلى اتباع قواعد رسم الحرو ، وتطبيةق أصةول الكتابةة السةليمة فةي وضةع الةنقط والهمةزات، ومراعةاة حجةم  الكلمات في

 (.173 : ، و1997فضل هللا، . )الحر ، وكيفية اتصاله بغيره، وبيان أجزائه، وميله، واستقامته، وطوله وقصره

لو استطعء : جموعة من العوامل المتشابكة، ولقد حسم أحد المدرسين األمر فقالوعلى هذا فالوضوح مستويات عديدة، وهو نتيجة م      

 (.281 : ، و2111مذكور، . )أن أقرأ المكتوب بسهولة، إذا فالخط واضح جيد

 .ويذكر مجاور ثالثة معايير يمكن الحكم بها على مستول الوضوح في الكتابة     

في السنة السادسة ابتدائي وما بعدها، ويمكن للمدر  وبخبرته ونظرته أن يعةر  مسةتول  وضوح كتابة التالميذ للقارئ وبخاصة. 1      

 .هذا الوضوح

 .ما يالحم على هذه الكتابة من القراء أنفسهم. 2      

 (.218 - 216 : ، و1997مجاور، . )رأي التلميذ نفسه فيما يكتب. 3      

 (.173 : ، و1997فضل هللا، . )سر بسرعة مناسبةوهي إرسال اليد في سهولة وي :السرعة. 2. ب      

إن السرعة تعتبر في المرتبة األولى من األهمية بالنسبة للكاتب أما الوضوح فأهميته لكل من الكاتب والقارئ على السواء، والسةرعة       

 .للكاتب توفر له الوقء والوضوح يبرز أفكاره

وفي بع  البحةوث التةي أجريةء لتعةر  مةدل السةرعة أو متوسةطها فةي سةنوات الدراسةة المختلفةة، وقةد كةان المعيةار متوسةط عةدد       

الحرو  التي تكتب في كل سنة دراسية في الدقيقة الواحدة، وقد استعملء هذه الطريقة في بع  مدار  القاهرة بالمرحلة اإلعدادية، وقةد 

فةي السةنة الثالثةة، أمةا  82فةي الثانيةة، ليصةل إلةى  61في السةنة األولةى إلةى  61يزداد مع السنوات الدراسية من  لوحم أن متوسط السرعة
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 - 211 : ، و1997مجةاور، . )حرفا فةي الدقيقةة، كةل هةذا دون نقةص فةي الوضةوح أو أسةس الجمةال 121الكبار فيمكنهم أن يصلوا إلى 

216.) 

الصعب قياسه، والحكم على الخط بأنه جميل مسألة تختلف من شخص آلخر، فما أراه خطا جميال قةد أما الجمال فمن  :الجمال. 3. ب      

 .يراه آخر أنه عادي أو واضح فقط

لةيس مةن السةهل مقياسةه إال معيةار الةذوق واإلحسةا  بةه، ولةيس معنةى ذلةك أن نحكةم فةي الحكةم كتابةة التالميةذ " :ويقول عنه مجةاور      

باألنماط الفنية والقواعد التي وضعها علماء الخط وفنانوه، والجمال من غير شك أمر مرغوب ومحبب ولكن ال يمكن أن يتةوفر لكةل فةرد؛ 

وإن كةان هةةذا ال يمنةع مةن أن ينظةر إلةى الجمةال بمعيةار يةتالءم ومسةتويات التلميةةذ , معينةةألنةه يتوقةف علةى اسةتعدادات خاصةة ومهةارات 

سهل الةذي المتعلم، ومعنى هذا أن ننظر إلى الجمال الفني في الخط بالنسبة  لتالميذ المرحلة االبتدائية وتالميذ المرحلة اإلعدادية بالمعيار ال

 (. 211 : ، و1997مجاور، . )الفن الخطي يتطلب من المتعلم جهدا وال إلماما بقواعد في

 :وقد حدد مجاور معايير يمكن أخذها بعين االعتبار للحكم على الخط بأنه جميل وهي      

 .فالكتابة المنظمة المرتبة يبدو فيها عنصر الجمال واضحا، كما أن التنظيم في ذاته من أهم مقومات الجمال في أي شيء :التنظيم. 1      

معنى هذا أن يكون هناك تناسق فيما يكتبه الكاتب المتعلم، فال نكتب كلمة غير مالئمة مع غيرها من الكلمات ويبدو حر   :الوحدة. 2      

 .أكبر أو أصغر من أمثاله

قصةود فال يكتب حر  أبرز من حر  آخر أو يكتب حر  بخط يغاير بقية حرو  الكلمة وهكةذا، والم :في عملية الكتابة التوازن. 3      

 .أن تكون عملية الخط كعملية التلوين في الرسوم ال يليق أن يكون هناك عدم انسجام أو تالؤم فيما بينهما

 (.211 - 211 : ، و1997مجاور، . )بمعنى أن يأخذ القارئ بالخط ويتأثر به :التأثير في القارئ. 1      

 :ج ـ طرق تدريس الخط وخطواته      

لسابقة يجب أن تكون هنةاك طةرق منظمةة ومدروسةة لتعلةيم الخةط لثطفةال، مةراعين فيهةا كةل جوانةب الشخصةية، ولتحقيق األهدا  ا      

وأولها الخصائص الجسمية الفيزيولوجية، ثم بعدها تكون المادة المتعلمة مما يميلون إليه ويرغبون في كتابته، وبةذلك فهنةاك مجموعةة مةن 

    :ي منهااألسس يجب مراعاتها عند تدريس الخط العرب

 .طريقة الجلو ، نوعية المقعد، اإلضاءة، التهوية، نوع المداد، ونوع الورق :مراعاة البيئة الفيزيائية المحيطة بالفرد من حيث. 1   
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اسةب اختيار القلم المناسةب الةذي سةيكتب بةه الطالةب، وذلةك عةن طريةق إبعةاده عةن األقةالم الجافةة والخشةنة، أو األقةالم التةي ال تتن. 2      

 .وحجم يد الطالب

اختيار المادة التي تقدم للتالميذ لكتابتها، وكلما كان ما يكتبه التلميذ مما يحب كتابته ويرغةب فيةه كةان ذلةك أدعةى للتطةور والنجةاح . 3      

 .والتقدم

 .لتعلم المطلوبالتكرار، فالخط عملية ال بد أن يأخذ التكرار دوره؛ إذ بدونه ال يمكن أن يصل التلميذ إلى ا. 1      

 .البدء بتعليم الكلمات والوحدات الكبرل بدال من الحرو . 1      

 .أن يكون المعلم نموذجا في أدائه. 6      

 .التشجيع على الكتابة في غير أوقات حصة الخط. 8      

طريقةة تجزئةة الحةر ، طريقةة  :ثالثةة -وذلةك باسةتخدام طريقةة واحةد , ويحدد فضل هللا طريقة لتدريس الخةط لثطفةال مةن المبتةدئين      

 (. 171 : ، و1997فضل هللا، .) الحر ، طريقة الكلمة

 يمكةن التقيةد بطريقةة محةددة للتةدريس فةي رغم أن المختصين في طرق التدريس حددوا طرقا مختلفة لتعليم الخط، إال أننا نقةول أنةه ال      

أية مادة تعليمية، وذلك الختال  األهدا  التي يصةفها المدرسةون واخةتال  خصائصةهم وخصةائص المجتمةع، والتالميةذ، وحتةى الوسةائل 

 .المتوفرة للتدريس

ن رسةم الحةرو  والكلمةات علةى نحةو ويتفق التربويون على أن تدريس الخط يتم على مراحل متدرجة من السهل إلى الصعب، أي مة      

 .صحيح إلى القدرة على االسترسال في الكتابة دون تقليد نموذج ودون أخطاء، وهذا مع مراعاة سن التلميذ وقدراته الجسمية والعقلية

لمرحلةةة أن تعلةةيم الخةةط يستحسةةن أن يكةةون فةةي أولةةه سةةهال متةةدرجا نحةةو الصةةعوبة، وهةةذا يكةةون فةةي ا( 1997)ويؤكةةد علةةي مجةةاور       

 .االبتدائية واإلعدادية، أما الخط بمفاهيمه الفنية فميدانه المرحلة الثانوية

؛ ألن التلميذ ما زال في طةور النمةو علةى (االبتدائي والمتوسط)ولهذا فمن الصعب تقييم جودة الخط وجماله في مراحل التعليم األولى       

منصةف أن نحكةم علةى خطهةم، وهةم ال يحكمةون السةيطرة علةى قبضةاتهم وحركةات كل األصةعدة الجسةمية والنفسةية والعقليةة، فلةيس مةن ال

 .أيديهم وأصابعهم
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 :اإلمالء. 2     

إن كان وضوح الخط من األهدا  األساسية في تعليم الكتابة للمبتدئين، فنن صحة وسالمة الكتابة من األخطةاء ال يقةل أهميةة، فالخطةأ       

الرسالة المكتوبة، وإذا كانء القواعد النحوية وسيلة لتقويم اللسان والقلةم مةن الزلةل فةنن القواعةد اإلمالئيةة  اإلمالئي يشوه الكتابة ويعيق فهم

 .وسيلة لتقويم القلم وصحة الكتابة من الخطأ

 :أ ـ تعريفه      

لكلمةات، واالنتبةاه إلةى صةورها واإلمالء هو الرسةم الصةحيح للكلمةات، والكتابةة الصةحيحة تكتةب بالتةدريب والمةران المةنظم ورؤيةة ا      

ومالحظة حروفها مالحظة دقيقة، واسةتخدام أكثةر مةن حاسةة فةي تعلةيم اإلمةالء، لتنطبةع صةور الكلمةات فةي الةذهن، ويصةبح عنةد الطالةب 

لةى أن مهارة في كتابة الكلمات بالشكل المطلوب، وقد يعر  اإلمالء على أنه تحويل األصوات المسموعة المفهومةة إلةى رمةوز مكتوبةة ع

توضع هذه الحرو  في مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك الستقامة اللفم وظهور المعنى المراد، ويعتبر اإلمالء مقياسا دقيقةا لمعرفةة 

 (.121 : ، و2118عاشور والحوامدة، . )المستول الذي وصل إليه الصغار في تعلمهم

عمليةةة إتقةةان رسةةم الحةةرو  والكلمةةات عنةةد كتابتهةةا لتصةةبح مهةةارة يكتسةةبها المةةتعلم بالتةةدريب : ويعرفةةه عبةةد الرحمةةان الهاشةةمي بأنةةه      

 (.171 : ، و2117الهاشمي، . )والمران، وتحتاج إلى عمليات عقلية، جمالية، أدائية تسهم فيها البيئة المدرسية والثقافية

 :ب ـ مهارات اإلمالء     

 :المهارات اإلمالئية التي ينبغي أن يتقنها تالميذ التعليم األساسي( 1979)يحدد فضل هللا       

 (.باأللف، بالواو، بالياء)ـ مهارات المد       

 (.الرفع، النصب، الجر)ـ مهارات التنوين       

 .ـ مهارات رسم األلف اللينة      

الهمةزة المتطرفةة علةى  -الهمةزة المتوسةطة علةى السةطر، واأللةف، والةواو، والنبةرة -الكلمةة الهمةزة فةي أول: ـة مهةارات رسةم الهمةزة      

 .السطر، واأللف، والواو، والياء

الفاصةةلة، الفاصةلة المنقوطةة، النقطةةة، عالمةة االسةتفهام، عالمةةة التعجةب، النقطتةان الرأسةةيتان،  :ـة مهةارات اسةةتخدام عالمةات التةرقيم      

 .طة، القوسان، الشرطتانعالمة التنصيص، الشر
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 .ـ مهارة رسم الكلمات التي بها حرو  تنطق وال ترسم أو التي بها حرو  ترسم وال تنطق      

 (111 : ، و1997فضل هللا، . )ـ مهارات الرسم القرآني      

 :المهارات التالية( 2111)ويضيف لها ماهر شعبان عبد الباري       

 .وصل والقطعـ التمييز بين همزتي ال      

 .الشمسية والقمرية( الـ)ـ التمييز بين       

 (.111 : ، و2111عبد الباري، . )ـ التمييز بين التاء المفتوحة والمربوطة      

ويختلف تناول هذه المهارات فةي المةدار  االبتدائيةة مةن بلةد عربةي إلةى آخةر، لكةن يبقةى االتفةاق علةى التةدرج مةن المهةارات السةهلة       

إلةى المهةارات الصةةعبة والتةي يتفةق أغلةب المدرسةين بأنهةا مهةارات كتابةة الهمةةزة ... ارات المةد والتنةوين والتةاء المفتوحةة والمربوطةةكمهة

 .بأنواعها

 :ج ـ أنواع اإلمالء وطرق تدريسها

يتنوع اإلمالء بتنوع هدفه ووظيفته، فهناك من يقسمه إلى أربعة أنواع هي اإلمالء المنقول، واإلمالء المنظةور، اإلمةالء االسةتماعي،       

واإلمةةالء االختبةةاري، وهنةةاك مةةن يضةةيف لهةةا نوعةةا خامسةةا وسادسةةا همةةا اإلمةةالء االسةةتباري واإلمةةالء التعليمةةي، نتنةةاول األنةةواع األربعةةة 

 .التي يتفق عليها العديد من التربويين والمختصين في طرق تدريس اللغة العربيةالرئيسة 

 :اإلمالء المنقول. 1. ج       

ويكون بعرة نص على السبورة أو في بطاقات خاصة أو في كتاب معين، ثم يقرأ هذا النص وينةاقش، ويتةولى المعلةم تحليةل بعة        

يبةةدأ التالميةةذ بعةةد ذلةةك بنقةةل الةةنص فةةي كراسةةات خاصةةة، ويجةةب هنةةا مراعةةاة أن تكةةون القطعةةة الكلمةةات وتهجئتهةةا وتوضةةيحها شةةفهيا، ثةةم 

المختةارة مالئمةة إلدراك التالميةذ ومسةتول نضةجهم، فضةال عةن اتصةال هةذا الةنص بحيةاة التلميةذ وبيئتةه، ويصةلح هةذا النةوع مةن اإلمةةالء 

 (.121 : ، و2111الدليمي والوائلي، . )للصفو  األولى والثانية

. أمةةا الصةةفان األول والثةةاني فةةال يخصةةص لهمةةا حصةةص إمةةالء, أمةةا الهاشةةمي فيقةةول أن هةةذا النةةوع مةةن اإلمةةالء يناسةةب الصةةف الثالةةث   

 (.176 : ، و2117الهاشمي، )
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ل فةةنن هةةذا ال يعنةةي عةةدم اسةةتخدامه فةةي المراحةة, عنةةدما نقةةول أن هةةذا النةةوع يسةةتخدم فةةي المراحةةل التعليميةةة األولةةى"ويضةةيف عطيةةة       

الدراسية التالية، فهو ضروري في كل المراحل الدراسية في غير درو  اإلمالء، لذا فنن التدريب علةى النسةل، أو النقةل أمةر مهةم للةتمكن 

 (.231 : ، و2118عطية، ". )من الكتابة؛ لما له من دور مهم في تثبيء صور الكلمات في أذهان المتعلمين

وبما أن النقل يكون بتعويد الطفل النظر إلى الكلمات وتقليد نسخها على , عتمد على المالحظة والمحاكاةمن مزايا اإلمالء المنقول أنه ي      

 (.131 : ، و2118عاشور والحوامدة، . )الدفاتر فهذا بدوره يقوي انتباه الطلبة ومالحظتهم

 :اإلمالء المنظور. 2. ج       

ها وفهمها وهجاء بع  كلماتها، ثم تحجب عنهم، وتملةى علةيهم بعةد ذلةك، وهةذا النةوع ومعناه أن تعرة القطعة على التالميذ لقراءت      

 (.176 : ، و2117الهاشمي، . )يناسب الصف الرابع ويمكن أن يدر  للصف الخامس

إلةى الةنص لترسةل  ويمكن للمعلم في هذا النوع من اإلمالء أن يبقي على بع  الكلمات الصعبة جزئيا أمام التالميةذ زمنةا كافيةا للنظةر      

صور الكلمات في أذهانهم، ويأتي هذا النوع من اإلمةالء بعةد أن يكةون المعلةم قةد ثبةء مةن أن تالميةذه تةدربوا بصةورة كافيةة علةى اإلمةالء 

 (.122 : ، و2111الدليمي والوائلي، . )المنقول

اإلمالئةي، كمةا أنةه يعتبةر خطةوة متقدمةة فةي سةبيل التهيةؤ ومن مزايا هذا اإلمالء أنه يسةاعد التالميةذ علةى الةربط بةين النطةق والرسةم       

 .لمعالجة الصعوبات اإلمالئية

 (:المسموع)اإلمالء الستماعي . 3ج ـ       

إن هذا النوع من اإلمالء ينتقل بالمتعلمين من االعتماد علةى حاسةة البصةر، وتةذكر الصةور البصةرية إلةى حاسةة السةمع، والةربط بةين       

 (.231 : ، و2116عطية، . )ة للكلمات، وصورها التي يفترة أنها قد علقء في ذاكرتهم من خالل قراءتها سابقاالرموز الصوتي

إن هذا النوع من اإلمالء تدل تسميته عليه، فالنص ال يعرة على التالميذ بل يكتفي المعلم بقراءتةه علةى مسةامعهم ثةم تنةاقش معانيةه       

ميةذ وتراكيبه اللغوية التي تضمنها، وعلى المعلم أن يقرأ القطعة اإلمالئية قراءة جهرية نموذجية قبل البدء بمناقشةتها، وبعةد أن يعةر  التال

 (.123 : ، و2111الدليمي والوائلي، . )فحول هذا النص يملى عليهم، وهذا النوع يصلح لتالميذ الصفين الخامس والساد 

 :اإلمالء الختباري. 4 -ج       

غةرة منةه ويعني أن يكتب الطلبة قطعة إمالئية يمليهةا علةيهم المعلةم مةن دون أن يسةبق لهةم أن رأوهةا، أو سةمعوها قبيةل التمليةة، وال      

 (.119 : ، و2118عطية، . )اختبار قدرات الطلبة على الكتابة الصحيحة ومدل استيعابهم القواعد اإلمالئية وتطبيقاتها
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 :على مجموعة من األسس منها –كفرع من فروع الكتابة  -كما يعتمد تدريس اإلمالء بصفة عامة 

 .ـ حصر الكلمات الصعبة والتطبيق عليها      

 .ـ استخدام السبورة في كتابة الجديد      

 .ـ االهتمام باإلمالء في كل الواجبات المدرسية      

 .ـ االستفادة من األخطاء اإلمالئية لمناقشة القاعدة      

 .ـ المحاكاة والتكرار، وطول المران وكثرته      

 .امةـ القيا  على األشباه والنظائر يمهد الستنباط القواعد الع      

، 2117الهاشةمي، . )ـ جلو  التالميذ جلسة مريحة وصحيحة، وإمساك القلم بالشكل السليم واالهتمام بةالخط الجيةد والتنظةيم والنظافةة      

 (.191 :و

 .ـ العناية بالعالج الفردي لضعا  التالميذ      

 .ريريةـ االهتمام بالمعنى قبل التهجئة عن طريق ربط اإلمالء باألعمال التح      

 .ـ تناول اإلمالء تناوال عمليا يحقق المنفعة للتالميذ      

 .ـ تأكيد فهم النص المكتوب من طر  التالميذ      

 .ـ القراءة الجهرية للنص اإلمالئي      

 (.191 : ، و2117الهاشمي، . )ـ التركيز على الميسر من القواعد اإلمالئية واالبتعاد عن الشاذ منها      

 :د ـ األخطاء اإلمالئية وأسبابها      

رغةم مةا توليةه المدرسةة مةن اهتمةام كبيةر بهةذه المهةةارة الكتابيةة، والطةرق التدريبيةة المختلفةة، والوسةائل التوضةيحية المسةاعدة، تبقةةى       

 .األخطاء اإلمالئية تظهر في كتابات التالميذ سواء في المرحلة االبتدائية أو حتى لدل طلبة الجامعة

 :ومن األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات التالميذ في كل المراحل التعليمية      

 (.على الياء، والواو، واأللف، والسطر)ـ أخطاء كتابة الهمزة المتوسطة بأشكالها المختلفة  1      
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 .ـ أخطاء في كتابة الكلمات التي تتضمن حروفا تنطق وال تكتب مثل أسماء اإلشارة وغيرها 2      

 (.على الياء، والواو، واأللف، والسطر)ـ أخطاء في كتابة الهمزة المتطرفة بأشكالها المختلفة  3      

 ...كتابة الفتحة ألف أو هاء :ـ كتابة الحركات حروفا مثل 1      

 .ـ إسقاط األلف التي ترد بعد واو الجماعة في األفعال وكتابتها بعد واو الجماعة في جمع المذكر السالم المضا  1      

 .ـ كتابة الضاد ظاء، والظاء ضاد 6      

 .ـ كتابة التاء المربوطة مفتوحة والتاء المفتوحة مربوطة 8      

 .ـ كتابة التنوين نونا 7      

 .ـ إسقاط همزة الوصل 9      

 .التعريف عندما يسبقها حر  جر( الـ)ـ إسقاط الالم من  11      

 .التعريف عندما يسبقها حر  جر( الـ)ـ إسقاط الهمزة من  11      

 .ـ الخلط بين همزة القطع والوصل 12      

 (.111-119 : ، و2118عطية، . )ـ الخلط بين الحرو  المتقاربة في الصوت 13      

، الصةوالي Ferris ،2112 Pray 2111، 1997، الضةامن 1998، فرحةات 1977، سةعيد 1977الخةولي )ويذكر أمين بركات عن       

2113 ،2113 Chandler )أسباب الضعف في اإلمالء: 

 .مية إجباريةـ تدريس اإلمالء يقوم في كثير من البلدان العربية على أسا  فلسفة اختيارية ال فلسفة تعلي 1      

ـ تدريس الكتابة اإلمالئية ال يقوم على أسا  علمي يقسم إلى مراحل تعليمية تمتد مةن مرحلةة مةا قبةل المدرسةة إلةى نهايةة المدرسةة  2      

 .المتوسطة، بحيث يتم توزيع المهارات اإلمالئية والخطية وقيم الكتابة وعاداتها السليمة على هذه المراحل العمرية

أساليب تدريس اإلمالء تقتصر غالبا على اإلمالء المنقول والمنظور واالختباري، ولم تمتد هةذه األسةاليب إلةى طةرق أخةرل ثبةء ـ  3      

 .نجاحها في بع  اللغات األجنبية ويمكن استخدامها في تعليم الكتابة العربية، من مثل أساليب التعلم الذاتي والفردي واإلرشادي
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للكتابة ودورها في تدريس الكتابة اإلمالئية لم تلتفء إليهةا منةاهج الكتابةة الحاليةة رغةم جةدواها وأهميتهةا فةي تعلةيم  ـ فكرة االستعداد 1      

 .الكتابة اإلمالئية

دون االهتمةام لظةواهر إمالئيةة كثيةرة منهةا المةد , ـ اقتصار تركيز قواعد اإلمالء في التدريس على الهمزات بأنواعها واأللةف اللينةة 1      

 .والتنوين وإبدال الحرو  المتقاربة وقلب الحركات وعالمات الترقيم وغيرها

 (.6 - 1 : ، و2117بركات، . )ـ تعليم الكتابة اإلمالئية ال يراعي مبدأ الفهم قبل الكتابة 6      

ء قةد بينةء انخفةاة مسةتول األداء ويمكننا القول أن أغلب الدراسات التي تناولء اإلمالء بشكل عام أو الخطةأ أو الضةعف فةي اإلمةال      

 .اإلمالئي لدل التالميذ في مختلف المراحل التعليمية بما فيها المرحلة الجامعية

أما عن أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعا لدل التالميذ فهي رسم الهمةزة بمواضةعها الةثالث، وأن نسةبة الخطةأ تقةل كلمةا ارتفةع المسةتول       

ثير متغيةرات الجةنس والصةف والتحصةيل الدراسةي، وتحفةيم القةرآن فةي إتقةان المهةارات اإلمالئيةة والتقليةل مةن التعليمي، باإلضافة إلى تةأ

 .األخطاء

طريقة التدريس الشائعة، قلةة شةرح قواعةد اإلمةالء للكلمةات : أما عن أسباب األخطاء اإلمالئية  حسب التربويين فبعضهم يرجعها إلى      

منهةا مةا يعةود للمعلةم، ومنهةا مةا , الموضوع اإلمالئي، والبع  اآلخر يةرل أن هنةاك العديةد مةن األسةباب الصعبة على السبورة، قلة حجم

 .يتصل بالتلميذ، ومنها ما يعود لخصائص اللغة العربية، وطريقة التدريس، ومنهج اإلمالء المتبع

 :ـ التعبير الكتابي 3      

إن التعبير بصفة عامة بشكليه الشفهي والكتابي هو الهد  األساسي لتعليم اللغة، فكل فنون اللغة ومهاراتها تصب فةي التعبيةر، وعلةى       

هذا فالقراءة واالستماع والحديث والنحو والصر  وصحة اإلمالء وجودة الخط كلها وسائل لغاية واحدة هي التعبيةر الكتةابي الجيةد، فةنحن 

لى التلميذ أو الطالب بأنه يتقن اللغة العربية، إذا كان قادرا على التعبير الكتابي بأسلوب صحيح وأفكار متسلسةلة منطقيةا، وعبةارات نحكم ع

ومفردات متنوعة، وال يكفي جمال خطه أو صحة إمالئه لكي نحكم على جودة تعبيره، والتعبير الكتابي باعتباره إحدل صور الكتابةة، يعةد 

 .الفرد بغيره ووسيلة للفهم واإلفهام، وهو أسا  التفوق الدراسي في المجال اللغوي وسيلة اتصال

 :تعريفهأ ـ       

هةو الكةةالم المكتةوب الةذي يصةةدره المرسةل كتابةة، ويسةةتقبله المسةتقبل قةراءة، ويسةةتخدم غالبةا فةي مواقةةف " :(2118)ويعرفةه عطيةة       

 (.288 : ، و2118عطية، . )"التباعد بين المرسل والمستقبل زمانا ومكانا
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عبارة عن اتصةال الفةرد بغيةره بشةكل كتةابي، وهةو النةوع السةائد والمةألو  فةي المةدار  بشةكل " :(2111)ويعرفه الدليمي والوائلي       

 ". عام، ومن مهاراته وضوح الصيغة في العبارات والتراكيب وسالمة الكلمات والجمل من األخطاء اإلمالئية والنحوية

فةةق المهتمةةون بتةةدريس اللغةةة العربيةةة أن أهةةدا  التعبيةةر الكتةةابي تةةرتبط ارتباطةةا وثيقةةا بأهةةدا  اللغةةة العربيةةة؛ ألنةةه المحصةةلة النهائيةةة يت   

لدراسةةتها،  كمةةا تختلةةف أهةةدا  التعبيةةر الكتةةابي مةةن مرحلةةة تعليميةةة إلةةى أخةةرل فأهةةدا  تدريسةةه فةةي المرحلةةة االبتدائيةةة تختلةةف عنهةةا فةةي 

ية والثانوية، وكذلك حسب طبيعة هؤالء التالميذ واحتياجاتهم للكتابة، واتجاهاتهم وميولهم نحوها، واستعداداتهم الشخصية المرحلة اإلعداد

وظروفهم الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، لذا نجد أهدا  تةدريس التعبيةر الكتةابي تختلةف مةن بلةد عربةي آلخةر، كةذلك األنشةطة الكتابيةة 

 .رسالة، أو قصة أو كتابة الخطابات والملخصات والمذكرات والتقارير وغيرها التي تمثله من كتابة

 :ب ـ مهارات التعبير الكتابي ومقومات التعبير الجيد    

 :مهارات التعبير إلى أربعة أقسام تتدرج تحتها مهارات فرعية هي كما يلي( 1991)ويقسم الهاشمي       

استخدام كلمات عربية فصيحة، تجنب األلفاظ العامية، نبةذ األخطةاء الشةائعة أثنةاء الكلمةات، رسةم ) :ـ مهارات ترتبط بالمفردات وفيها      

 (.الكلمات رسما إمالئيا صحيحا، الصياغة الصرفية الصحيحة

 اسةتخدام أدوات الةربط بدقةة، اكتمةال أركةان الجملةة، سةالمة التركيةب النحةو، صةحة ) :مهارات ترتبط بالتركيب واألسلوب وفيها

 (.األساليب المستخدمة

 (.صحة األفكار والمعلومات، وضوح األفكار، استيفاء عناصر األفكار، ترابط األفكار وتسلسلها)ـ مهارات ترتبط باألفكار وفيها       

استخدام نظام الفقرات، استخدام فكةرة لكةل فقةرة، وضةوح الخةط، اسةتخدام عالمةات التةرقيم، سةالمة ) :ـ مهارات ترتبط بالتنظيم وفيها      

 (.81 - 83 : ، و2118الحالق، (. )الهوامش وتناسقها

تنظةيم الفقةرات  :أن هناك لوازم أخرل يجب توافرها في التعبير الكتابي زيةادة علةى األسةلوب والفكةرة وهةي( 2118)ويضيف عطية       

العبارات وإتقان عالمات الترقيم ووظائفها ومواضع كل منها، زيادة على حسن الخط، ونظافة الورقة، لذا يرل عطيةة مةن المالئةم تةذكير و

مدر  اللغة العربية بعالمات الترقيم ومواضع استخدامها، ال سيما أنه أجرل دراسةة علةى خريجةي قسةم اللغةة العربيةة حةول مةدل تمكةنهم 

 .م، فوجد أن هناك ضعفا واضحا لديهم في مستول تعاملهم مع هذه العالماتمن عالمات الترقي

 :إن مهارات التعبير الكتابي ومقومات التعبير الجيد سو  تتضح أكثر عند عرة أنواع التعبير الكتابي فيما يلي      
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 :ج ـ أنواع التعبير الكتابي      

يقسةم التعبيةر الكتةابي مةن حيةث الموضةوع إلةى تعبيةر وظيفةي وإبةداعي، وكالهمةا ال يقةل أهميةة عةن اآلخةر، رغةم أن بعة  المنةةاهج       

 .الخاصة بتدريسها ترتكز على أحدهما وتهمل اآلخر

  :التعبير الكتابي الوظيفي. 1. ج      

كتابةةات  :ل المدرسةة وخارجهةا، أي أنةه كتابةة تتصةةل بمطالةب الحيةاة مثةلوهةو الةذي يةؤدي غرضةا وظيفيةةا تقتضةيه حيةاة المةتعلم داخةة      

فضةل هللا، . )الخطابات الرسمية، أو التقارير أو البرقيات، وهو نوع من التعبير ال يمكن االستغناء عنه ألنه يرتبط باحتياجات حياتية يومية

 (.119 : ، و1997

الرسةائل والخطابةات ذات  :ي يستخدم في المواقف ذات الطةابع الةوظيفي الكتةابي مثةلويضيف محسن عطية أن التعبير الكتابي الوظيف      

الطابع المصلحي، البرقيات، تقارير العمل، ملء استمارة معلومات، كتابةة الطلبةات إلةى الجهةات الرسةمية ألغةراة الحصةول علةى أمةور 

الجمةال إنمةا يرمةي إلةى تحقيةق المقاصةد الوظيفيةة بأقصةر الكةةالم يحتةاج إليهةا الفةرد وغيرهةا، وهةو ال يسةتلزم التصةنع والتزويةق وال ينشةةد 

 (.229-227 : ، و2118عطية، . )وأيسره، وأكثره وضوحا عند المتلقي، ويمكن صاحبه من قضاء حاجاته اليومية

ي، يتضةح أن الضةعف ومن خالل نتائج بع  الدراسات حول مهارات التعبير الوظيفي، ومن خالل تجربة الباحثة فةي التعلةيم الجةامع      

العجةز في التعبير الكتابي الوظيفي ال يقتصر فقط في المرحلة االبتدائية أو الثانوية بينما يتعداه إلى طلبة الجامعةة؛ حيةث نلمةس لةدل الطلبةة 

ات وحسةب مةا توصةلء إليةه بعة  الدراسة –والضعف في كتابة التقارير والملخصات العلمية وحتى طلب خطي بسيط، وهذا راجةع ربمةا 

إلى عدم تحديد مهارات التعبير الكتابي الوظيفي ومجاالته في منهاج اللغة العربيةة فةي التعلةيم الجزائةري فةي كةل أطةواره،  -في هذا المجال

 .كل مجال لمرحلة تعليمية معينة، والتركيز على مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي فقط، وإهمال تدريس هذه المهارات من طر  المعلمين

 :التعبير الكتابي اإلبداعي. 2. ج      

يةةتم عةةن طريقةةه التعبيةةر عةةن المشةةاعر األحاسةةيس والخةةواطر بأسةةلوب أدبةةي مشةةوق ومثيةةر، مثةةل كتابةةة الشةةعر والقصةةص والمقةةاالت       

 (.111 : ، و1997فضل هللا، . )األدبية، وهو ينمي الخيال ويساعد على اإلبداع ويحافم به المتعلم على جمال اللغة وينمي تذوقه لها

، هو الذي يكون غرضه التعبير عن األفكار والمشاعر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بأسلوب أدبةي عةال  " :وامدة أنهويقول عاشور والح      

بقصد التأثير في نفو  القةارئين والسةامعين، بحيةث تصةل درجةة انفعةالهم بهةا إلةى مسةتول يكةاد يقتةرب مةن مسةتول انفعةال أصةحاب هةذه 
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متطلبات الحياة وشؤونها المادية واالجتماعية، فنن التعبير اإلبداعي يعةين الطالةب علةى التعبيةر عةن اآلثار، وإذا كان التعبير الوظيفي يفي ب

 (.213 - 212 : ، و2118عاشور والحوامدة، . )نفسه ومشاعره تعبيرا يعكس ذاته ويبرز شخصيته

الصةور الخياليةة، والتعبيةر عةن األفكةار واألحاسةيس ويعتمد هذا النوع من التعبيةر علةى العبةارة المنتقةاة، واللفةم المصةقول واسةتخدام       

 بطريقة فنية تتصف بالجمال ورقة األسلوب ورشاقته، ويتجلى التعبير اإلبداعي في نظم الشعر، وكتابة المقاالت الذاتيةة، وكتابةة المةذكرات

 .(81 : ، و2118الحالق، . )الشخصية، وكتابة القصص العاطفية والمسرحيات والرسائل الوجدانية

ولما كان التعبير اإلبداعي يقوم على جمال الفكرة، وأسلوب عرضها والتةأثير فةي القةارئ، فننةه يرتكةز علةى عنصةرين األول الفكةرة،       

والثاني األسلوب، فأما األفكار فتأتي من تجارب الطةالب وسةعتها، ومسةاحة قراءاتةه، واطالعةه، ومشةاهداته، أمةا األسةاليب فهةي واأللفةاظ 

فكار، بها تنتقل من الكاتب إلى القارئ، ومصدرها القراءات المتنوعة لكتاب مبدعين متنوعين، زيادة إلى تقصي فنون األدب مةن أوعية األ

 (.213 : ، و2118عطية، . )وغيرها, والمسرحيات, والندوات, كالمحاضرات, خالل وسائل متعددة

وعيةه الةوظيفي اإلبةداعي علةى تةدني مسةتول التالميةذ فةي هةذه المهةارات، وتجمع أغلب الدراسات التي تناولةء مهةارات التعبيةر الكتةابي بن

ويرجعون السبب في ذلك إلى عدم وضوح أهدا  تدريس التعبير الكتابي في مراحةل التعلةيم المختلفةة، وعةدم تحديةد المهةارات والمجةاالت 

 .متعلقة بالتلميذالالزمة لكل مرحلة تعليمية، باإلضافة إلى طرق التدريس المستخدمة وعوامل أخرل 

 :د ـ مداخل تدريس التعبير الكتابي      

إن تنوع مهارات التعبير الكتابي ومجاالته يجعلنا نتساءل ما طرق التدريس المناسبة والفعالة لبلوغ األهدا  المرجوة مةن طةر  المعلمةين 

ات تةدريس التعبيةر الكتةابي فةي المةدخل التقليةدي والمتعلمين، وقد تعددت هذه الطرق وتنوعء حسب اتجاهات البةاحثين، ونةذكر أوال خطةو

والمتضمنة في التمهيد والمقدمة واختيار الموضوع، ثم معالجة الموضوع على السبورة، ومناقشة التالميذ بأسئلة تتعلةق بموضةوع التعبيةر 

خةص الموضةوع، ثةم مطالبةة التالميةةذ وتبةرز أفكةاره الرئيسةة والجزئيةة، وتهةتم بتوليةد األفكةار والمعةاني المرتبطةة بالموضةوع، وتةدوين مل

 .بكتابته في المنزل، ثم تصحيحه من قبل المعلم

مجموعةة مةن المةداخل المسةتخدمة فةي تةدريس التعبيةر الكتةابي ( 2111)نقةال عةن حسةني عصةر ( 2111)وقد ذكرت سلمى عةزازي       

 :منها

مةةن قواعةد اللغةة يعةين علةى الةتمكن مةن الكتابةة علةى نحةو أفضةةل ويقةوم علةى مسةلمة مؤداهةا أن الةتمكن : مةدخل قواعةد كتابةة العبةارة      

 .وأوضح
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 .أن الكتابة عمل ذاتي شخصي قبل أن يكون وظيفيا ذا غرة :يقوم على أسا  :مدخل السير الذاتية وجمهور التالميذ      

مرحلةة المسةودات، مرحلةة الةنص  :يقوم على أسةا  أن أفضةل أسةلوب للكتابةة هةو تجزئتهةا إلةى مراحةل :مدخل تجزيئي عملية الكتابة     

 .المبدئي للموضوع، ومرحلة التنقيح والضبط

هةةذا باإلضةةافة إلةةى المةةداخل الحديثةةة المسةةتعملة فةةي التةةدريس بصةةفة عامةةة، منهةةا الةةتعلم التعةةاوني، حةةل المشةةكالت، الةةتعلم ل تقةةان، ملفةةات 

 .وغيرها ,اإلنجاز

الةةتعلم التعةةاوني، وحةةل المشةةكالت،  :إذن، مةةن خةةالل نتةةائج الدراسةةات السةةابقة، يمكننةةا القةةول أن اإلسةةتراتيجيات الحديثةةة للتعلةةيم مثةةل      

أن وغيرها، أثبتء فعاليتها في تدريس وتنميةة مهةارات التعبيةر الكتةابي أكثةر مةن األسةاليب التقليديةة، لةذا فمةن األجةدل ... والعصف الذهني

يُدرب المعلمون على هذه اإلستراتيجيات التعليمية الحديثة، لكةي نحسةن مةن مسةتول التالميةذ والطلبةة فةي مهةارات التعبيةر الكتةابي خاصةة 

 .والمهارات اللغوية بصفة عامة

ي، ورغةم تعةدد مجةاالت إن مما ال شك فيه أن للتعبير الكتابي أهميةة كبةرل فةي حيةاة المتعلمةين، بةل هةو مةن مقومةات نجةاحهم التعليمة      

اسةةةتخدامه سةةةواء فةةةي التعبيةةةر الةةةوظيفي، أو اإلبةةةداعي، إال أنةةةه يبقةةةى االتفةةةاق علةةةى أن المهةةةارات األساسةةةية للتعبيةةةر الكتةةةابي تتةةةدرج فةةةي 

 .وتتدرج تحء كل منهما عدة مهارات, مهارات الشكل، ومهارات المضمون :مستويين

دائية لبع  هذه المهارات لكي يتمكن من إتقان مهارات التعبير الكتابي في المراحل ومن الضروري أن يكتسب تالميذ الصفو  االبت      

التعليمية المتقدمة، ورغةم األهميةة التةي توليهةا المنةاهج التعليميةة للتعبيةر بشةقيه الشةفوي والكتةابي، والحجةم السةاعي المخصةص لهةا، يبقةى 

ل التعليمية المختلفة، وذلك قد يرجع لعدة أسباب منها أسةباب ترجةع للمعلةم الضعف وعدم التمكن مسيطرا على أغلب كتابات تالميذ المراح

وطرق التدريس والتصحيح التي يستخدمها، أو إلى التلميذ وقلة اهتمامه ودافعيته للمادة أو ضعف محصوله اللغوي، أو إلى عوامةل أخةرل 

 .منها الظرو  الثقافية واالقتصادية واالجتماعية لثسرة والمجتمع

 : ةخاتم

من خالل ما استعرضناه في هذه الورقة، تبين لنا أن الكتابة عملية معقدة ومتشابكة الجوانب من حيث هي مادة تعليميةة، أو مةن حيةث       

 .كونها قدرة لغوية ومعرفية يمتلكها اإلنسان، تتطلب نضج واكتساب العديد من المهارات والقدرات النفسية والجسمية

وحاولء المناهج والمقررات الدراسةية الخاصةة بتعلةيم اللغةة العربيةة، تخصةيص حصةص مسةتقلة لمهاراتهةا مةن خةط وإمةالء وتعبيةر       

كتابي؛ وذلك ليركز المعلم ويهتم بها في برنامجةه وطةرق تدريسةها، ولتفكيةك بعة  مةن تشةابكها وتسةهيل وتبسةيط لكيفيةة تلقينهةا وتعليمهةا 

 .للتالميذ
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ضعف وعدم تمكن التالميذ من المهارات األساسية للكتابة خاصة  -وهذا ما بينته نتائج الدراسات في هذا المجال -أنه من الواضح  إال      

وذلك في كل أطوار التعليم من االبتدائي إلى الثانوي وحتى الجامعي، وترجةع هةذه الدراسةات سةبب ذلةك , مهارات اإلمالء والتعبير الكتابي

 .وتارة للتلميذ وضعف محصوله اللغوي وظرو  أسرته ومجتمعه, م وطرق تدريسهتارة إلى المعل

 : مقترحات البحث

من خالل المعلومات التي استعرضناها في هذه الورقة نقدم بعة  المقترحةات العمليةة لتحسةين مسةتول المتعلمةين فةي الكتابةة، ومقترحةات 

 .ابةنظرية لتطوير وإثراء البحث العلمي في مجال مهارات الكت

رسم الخطوط والتلوين والقص والكتابةة علةى الرمةل وغيرهةا، فةي مرحلةة : إدراج مواد تعليمية خاصة بتعليم مهارات ما قبل الكتابة مثل -

 .والتركيز في هذه المرحلة على الحرو  والكلمات والنصوو في مرحلة متقدمة, الروضة لتهيئة الطفل للكتابة مع دخوله المدرسة

مع التركيز على مهارات الخط واإلمالء البسيطة في المراحةل االبتدائيةة األولةى، , راسية لكل مهارة من مهارات الكتابةتخصيص مادة د -

وعلى مهارات التعبيةر ومهةارات اإلمةالء المتقدمةة فةي المراحةل األخيةرة مةن التعلةيم االبتةدائي وحتةى المرحلةة المتوسةطة، والوصةول الةى 

 .وظيفي في المرحلة الثانوية مهرات التعبير اإلبداعي  وال

تشجيع وتحفيز التالميذ واألطفال على الكتابة بتصميم كراريس مبهجة وذات تصاميم ممتعة، وتخصيص جوائز تشجيعية لتحفيزهم على  -

 .سواء على جمال الخط أو سالمة الرسم اإلمالئي أو البراعة في التعبير الكتابي, الكتابة

 : ذا الموضوع  من أجل إثرائه وتوسيع المعرفة في مجال تدريس مهارات اللغة العربية من خاللكما نقترح مواصلة البحث في ه

دراسة الموضوع  من جانبه غير السةوي بدراسةة كةل مةن مشةكالت أو صةعوبات أو اضةطرابات الكتابةة فةي المراحةل العمريةة المختلفةة  -

 .سواء الطفولة أو حتى الشيخوخة

 .النفسية واالجتماعية والمعرفية على تعلم مهارات الكتابة وإتقانهادراسة تأثير بع  العوامل  -

 .اقتراح برامج تعليمية لمعالجة الضعف أو الصعوبات في مهارات الكتابة  -

 .دراسة مهارات الكتابة لدل ذوي االحتياجات الخاصة وصعوباتها واقتراح برامج تعليمية وعالجية مناسبة -
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 : قائمة المراجع والمصادر

 . القرآن الكريم

. 29، مجلة كلية التربية، العدد أثر أنشطة الكتابة اليومية في تطوير الكتابة المبكرة لدى أطفال الروضة(. 2119)أحميدة، فتحي محمود 

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة

سادس وعالقتةه بةتالوة وحفةظ القةر   مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف ال(. 2111)األسطل، أحمد رشاد مصطفى 

 .، رسالة ماجستير مودعة بكلية التربية قسم المناهج وطرائق التدريس، الجامعة اإلسالمية بغزةالكريم

دراسةةة تحليليةةة مستعرضةةة لاخطةةاء اإلمالئيةةة الشةةائعة لةةدى تالميةةذ الصةةفوف مةةن األول  لةةى الخةةامس . (2117)بركةةات، زيةةاد أمةةين  

انية . طولكرماألساسية في مدينة   (. العلوم التربوية)مجلة دراسات عما

برنةةامج عالجةةي مقتةةرح فةةي تنميةةة المكتسةةبات األوليةةة ورفةةع مسةةتوى القةةراءة والكتابةةة لةةدى التالميةةذ (. 2117)تغليةةء، صةةالح الةةدين 

 . ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سطيفالمعسرين قرائيا وكتابيا

 .الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية. أ اللغوي في المدرسة األساسية الجزائرية مشكالت وحلولالخط(. 2113)جعفري، نسيمة ربيعة 

ان، دار الثقافة للنشر والتوزيع طرق تعليم القراءة والكتابة،(. 2111)الحسن، هشام   .عما

ةةان، دار المسةةيرة للنشةةر 1ط . اللغةةة والتفكيةةر الناقةةد، أسةةس نظريةةة و سةةتراتيجيات تدريسةةية(. 2118)الحةةالق، علةةي سةةامي علةةي   ، عما

 .والتوزيع والطباعة

، وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند العةرب( الستماع، التحدث، القراءة، الكتابة)المهارات اللغوية (. 2117)الخويسكي، زين كامل 

 .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية

ان، دار الشروق 1ط . اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها(. 2111) الدليمي، طه علي حسين والوائلي، سعاد عبد الكريم عبا  ، عما

 .للنشر والتوزيع

ةان، دار المسةيرة 2، طأسةاليب تةدريس اللغةة العربيةة بةين النظريةة والتطبيةق(. 2118)عاشور، راتب قاسم والحوامدة، محمد فةؤاد  ، عما

 .للنشر والتوزيع والطباعة

ان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة1، ط المهارات الكتابية من النشأة  لى التدريس(. 2111)عبد الباري، ماهر شعبان   .، عما

تصور مقترح لمنهج في اللغة العربية قائم على الوعي األدبي لتنمية مهارات التعبير الكتابي لدى (. 2111)عزازي، سلول محمد أحمد 

، رسالة دكتوراه فلسفة في التربيةة تخصةص منةاهج وطةرق تةدريس اللغةة العربيةة، كليةة التربيةة بةدمياط، جامعةة تالميذ المرحلة اإلعدادية

  http://www.tarbiaa.com/vb/showthread، منشورة في الموقع اإللكتروني  2111المنصورة، 

، مصةةر، مركةةز التجاهةةات الحديثةةة لتةةدريس اللغةةة العربيةةة، فةةي المةةرحلتين اإلعداديةةة والثانويةةة(. 2111)عصةةر، حسةةني عبةةد الهةةادي 

 .اإلسكندرية للكتاب

ان، دار المناهج للنشر والتوزيع1ط . تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(. 2118)عطية، محسن علي   . ، عما

ان، دار الشروق للنشر والتوزيع1ط  اللغة العربية،الكافي في تدريس (. 2116)عطية، محسن علي   .، عما

 .، مصر، عالم الكتب1، ط التجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية(. 1997)فضل هللا، محمد رجب 

ط، القةاهرة، دار . ، دتدريس اللغة العربيةة فةي المرحلةة الثانويةة أسسةه وتطبيقاتةه التربويةة(. 1997)مجاور، محمد صالح الدين علي 

 .الفكر العربي

 .، القاهرة، دار الفكر العربيتدريس فنو  اللغة العربية(. 2111)مدكور، علي أحمد 

ان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة1ط  مهارات اللغة العربية،(. 2112)مصطفى، عبد هللا علي   . ، عما

 .، القاهرة، دار الفكر العربي1، ط الكتابة عداد الطفل للقراءة و(. 1997)الناشف، هدل محمود 
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Abstract 

The study aimed to identify the trends of Islamic education teachers in the Dhofar Governorate 

of the Sultanate of Oman towards teaching the topics of the Islamic Faith. The study adopted the 

qualitative approach using interviews within focus groups, on a sample consisting of (14) teachers, and 

through analyzing the data, the teachers ’attitudes were classified into four axes: what is related to the 

topics of the Islamic faith, and what is related to the methods of teaching the Islamic faith and its 

teaching aids, and what is related to the teacher, and what is related to the student, The results showed 

that most of the teachers ’attitudes were not positive towards teaching the Islamic Faith in all axes. 

Key words:  Attitudes of Islamic Education Teachers - Islamic Faith - Teaching the Islamic Faith. 
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية في محافظةة فاةار بسةلطنة عمةان نحةو تةدروع مواةوعات الع يةد  

ُمعلًمةا ومعلمةة، ( 51)عينة مكونة من اإلسالمية، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي باستخدام الم ابالت امن المجموعات المركز ، على 

ما وتعلق بمواوعات الع يد  اإلسةالمية، ومةا وتعلةق بلسةالي  : ومن خالل تحليل البيانات ُصنات اتجاهات المعلمين في أربعة محاور، هي

معظةم اتجاهةات المعلمةين كانةت تدروع الع يد  اإلسالمية ووسائله التعليمية، وما وتعلق بالمعلم، وما وتعلةق بالطالة ، وأفهةرت النتةائج أن 

 .غير إوجابية نحو تدروع الع يد  اإلسالمية في جميع المحاور

 .تدروع الع يد  اإلسالمية -الع يد  اإلسالمية –اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

وعد علم الع يد  اإلسالمية أشرف العلوم وأجلها؛ حيث و وم على التوحيد المطلق هلل تعالى، وهو مستمد من ال رآن الكروم والسةنة 

أن جبروةل عليةه السةالم سةلل  عمةر بةن الخطةا  النبووة، وورتكز على ستة أركان تضمنها الحدوث النبوي الصحيح المشةهور مةن حةدوث 

 (.23ص, 2002، مسلم(" أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بال در خيره وشره: "لعن اإلومان ف ا النبي 

وهذه األركان كلٌّ ال وتجزأ، وهي مرتبطة بعضها ببعض، فكل من كار بواحد  منها، أو بجزء من لوازمها مما ثبت صراحة فةي 

، فالع يةد  اإلسةالمية تم ةل قاعةد  اإلومةان وأصةله، (10ص ,2001, الخطي )إومانه بباقي األركان ال رآن الكروم أو السنة النبووة، فال و بل 

؛ حيةث تتجلةى أهميةة الع يةد  اإلسةالمية فةي تحروةر اإلنسةان مةن (15ص, 5111، األشة ر)وهي اروروة لإلنسان ارور  الماء والهواء 

ليد األعمى، وتربية الضمير، وتهذو  األخةال  والسةلو ، وهةي األسةاس فةي بنةاء العبودوة لغير هللا تعالى، وتحرور الع ل من األوهام والت 

شخصية اإلنسان، وتنظيم عالقاته في المجتمع، ولذلك جعل اإلسةالم الع يةد  أساًسةا ل بةول األعمةال، ومصةدًرا النب ةا  التشةروعات والةنظم، 

 (.18-19ص ,2001, سمار )وم ياًسا للصوا  والخطل 

ع يد  اإلسالمية تتضح األهمية في تعليمها وتدروسها، الذي وعد ارور  ملحة، ومطلبًا ال غنى عنه؛ لما لها من وبمعرفة أهمية ال

جةراء  -وتةزداد هةذه األهميةة فةي العصةر الحةالي الةذي وشةهد فيةه العةالم اإلسةالمي. آثار فةي توجيةه سةلو  الاةرد وتصةرفاته التوجيةه السةليم

العدوةةد مةةن التحةةدوات، خصوًصةةا تلةةك التةةي تتعلةةق بةةاالنحراف الاكةةري، األمةةر الةةذي وتطلةة  مةةن  -جياالناجةةار المعرفةةي والت ةةدم التكنولةةو

، كةةذلك فةةلن الع يةةد  (2052, الجهنةةي)المؤسسةةات التربووةةة الوقةةوف فةةي وجةةه هةةذه التيةةارات الاكروةةة التةةي تهةةدم أركةةان الع يةةد  اإلسةةالمية 

ودركه الع ل، فكل هذه األمور قد تشكل صعوبة لدى معلةم التربيةة اإلسةالمية عنةد  اإلسالمية تتناول عالم الغي  الذي ال تلمسه الحواس وال

أداء مهمتةه المتم لةة فةي ترسةيا مبةادي الةدون اإلسةةالمي، وغةرس الع يةد  الصةحيحة فةي ناةوس الطلبةةة، وهةذا بةدوره قةد وةؤدي إلةى تكةةوون 

 .اتجاهات سلبية لدى المعلم نحو تدروع مواوعات الع يد  اإلسالمية

اء على ما سبق فلنه ونبغي أن نجد فةي العمليةة التعليميةة المعلةم الحضةاري المعاصةر، الةذي وتسةم بالشخصةية المرنةة المناتحةة وبن

علةى ال  افةات األخةرى فةي فةةل تةوازن قيمةي، وتكيةا مةع معطيةةات المتغيةرات ال  افيةة المختلاةة، وهةذا وتطلةة  إومةان المعلةم بلهميةة أدائةةه 

 (.2020, الزعبي)معارفه ومهاراته، واكتسا  اتجاهات إوجابية نحو مهنته السامية  لرسالته التربووة، وتنمية

ونظًرا ألهمية االتجاهات في إمكانية التنبؤ بسلو  الارد، فلن اكتسا  المعلم للمعةارف والمهةارات التدروسةية، وتكةوون النزعةات 

اإلوجابية نحو التدروع تعد شروطًا أساسية لااعليته في الموقةا التعليمةي؛ حيةث إن هةذه النزعةات تشةكل حل ةة الوصةل بةين تلةك المعةارف 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 11 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

والجةدور بالةذكر أن هةذه النزعةات تعكةع االتجاهةات ( Jsockett ،2001)للمعلم ال در  علةى تنايةذ العمليةة التعليميةة  والمهارات التي تتيح

 . ,Welch)2050)المتعل ة بتلك المعارف والمهارات 

 (:169ص, 2002، الزغول والمحاميد( )113، ص2002, البكري وعجور)وتشتمل االتجاهات على ثالثة مكونات أساسية هي 

وودل على شعور الارد واناعاالته المتعل ة بمواوع االتجةاه، الةذي وةؤثر فةي اسةتجابة الاةرد ل بةول هةذا المواةوع أو : ـ المكون العاطاي5

 .رفضه

 . وودل على المعلومات والمعارف التي ومتلكها الارد فيما وتعلق بمواوع االتجاه: ـ المكون المعرفي2

 .دادات السلوكية المرتبطة باتجاهات الارد نحو مواوع ما، وم ابرته على أدائها بشكل فعالوودل على االستع: ـ المكون السلوكي3

وومكن أن تظهر االتجاهات لدى المعلم من خالل السلوكات اللاظية وغير اللاظية عنةد تااعلةه مةع الطلبةة فةي الموقةا التعليمةي،  

، ممةا وةؤدي إلةى Mitchell& Price, (2014 (NCATE,2008))لم والتةي بةدورها تةؤثر فةي اكتسةابهم للمعرفةة، ودافعيةتهم نحةو الةتع

, العةزام)تغيير سلوكهم ومواقاهم نحةو المواةوعات التةي ودرسةونها، وبالتةالي فةلن هةذا كلةه وةؤثر علةى المخةرل النهةائي للعمليةة التعليميةة 

ست رار وال بات لدى الراشةدون، إال أنهةا لهةا ؛ حيث إن االتجاهات تتصا بلنها مكتسبة وليست فطروة، وإن كانت تتسم ب در من اال(2052

 (.240ص 2052, مخائيل)صاة ال ابلية للتغيير عن طروق تااعل الارد مع البيئة المحيطة 

ومن المعروف أن األفراد الذون ومتلكون اتجاهات إوجابية نحو أمر ما، فلنهم وكونون أسرع في التكيةا مةع مجةتمعهم، ووح  ةون 

ع من حولهم، وفي قبولهم المهام التي توكل إليهم، وهذه اإلوجابيةة تنمةي المخةزون المعرفةي لةدوهم؛ حيةث إنهةا تعطةيهم ت دًما في عالقاتهم م

 .(Al-Qaisi , 2021)(145ص ,2005, قطامي وقطامي)فرصة لتطوور خبراتهم وتعدول سلوكهم 

المنوط به، فلم وعةد دوره قاصةًرا كمةا سةبق علةى تل ةين وتتضح أهمية االتجاهات بالنسبة لمعلم التربية اإلسالمية من خالل الدور 

الطلبة مجموعة من المعلومات في مجال تخصصه، وإنما هو مطال  بلن وكون مربيًا ومرشًدا وموجهًا لهم، بحيث ونمي قدراتهم وميةولهم 

على خير وجةه ال وكاةي أن وكةون ُملًمةا بجوانة  ولكي و وم المعلم بعمله . المختلاة، ووطبق األسالي  التربووة الحدو ة في المواقا التعليمية

فكلمةا كةان المعلةم  ا , (5153, عبدالحميةد)المعرفة في تخصصه، وإنما ونبغي أن ومتلك ميواًل واتجاهات إوجابيةة نحةو المةاد  التةي ودرسةها 

لةون ك يةًرا مةن أفكةاره فةي الحيةا ، وبةذلك اتجاهات إوجابية كان  ا قبول وفاعليةة لةدى الطلبةة، وبالتةالي وتةلثرون بمةا لدوةه مةن اتجاهةات وون 

 (.2052, المجيدل والشروع)وتح ق عنصر التااعل الذي هو من خصائص التدروع الاعال 

وقد أشارت نتائج العدود من الدراسات إلى وجود عالقة موجبة بين االتجاه نحو تدروع الماد  الدراسية واألداء التدروسي للمعلم، 

، وعبةةد العزوةةز (Ahmad et al( )2053)وأحمةةد وآخةةرون , (2055)، والرواحةةي (2002)، والعياصةةر  (5153)كدراسةةة عبةةدال ادر 
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( Korkmaz & Unsal)، وكوركمةاز وأنسةال (2053(( Iqbal, et al)، وإقبةال وآخةرون (Abedalaziz, et al( )2053)وآخةرون 

 .إلوجابية نحوها؛ حيث اتا ت اآلراء على أن جود  أداء المعلم مرتبط باتجاهاته ا(2020)

وعلى الرغم من أهمية االتجاهات في البحوث التربووة، إال أنةه ولحةأ أن الدراسةات التةي تناولةت مجةال التربيةة اإلسةالمية قليلةة، 

فتوجةةد بعةةض الدراسةةات التةةي تناولةةت اتجاهةةات معلمةةي التربيةةة اإلسةةالمية نحةةو مهنةةة التةةدروع وعالقتهةةا بةةبعض المتغيةةرات، ومةةن هةةذه 

 :الدراسات

التةةي هةدفت إلةى الكشةةا عةن اتجاهةةات معلمةي التربيةة اإلسةةالمية بسةلطنة عمةان نحةةو مهنةة التةةدروع ( 2055)الرواحةي  دراسةة

وعالقتهم بلدائهم التدروسي في اوء متغيري النوع وسنوات الخبر ، واعتمةد الباحةث المةنهج الوصةاي باسةتخدام م يةاس اتجةاه مكةون مةن 

معلًمةا ومعلمةة، وأفهةرت نتةائج الدراسةة أن اتجاهةات المعلمةين كانةت إوجابيةة علةى الم يةاس ( 10)ف ر ، طبق على عينة مكونة من ( 13)

 .ككل

التي سعت إلى تعرف اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسةطة نحةو مهنةة التةدروع ( 2055)ودراسة المطيري 

طبيةق اسةتبانة ل يةاس االتجاهةات، واسةتبانة أخةرى ل يةاس الراةا الةوفياي وعالقتها بالراا الوفياي، واستخدم الباحث المنهج الوصةاي بت

معلًما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إوجابية بين اتجاهات المعلمين نحو مهنتهم ودرجة الراا ( 512)على عينة مكونة من 

 .الوفياي

الا ه في كلية الشروعة في الجامعة األردنية نحةو  التي هدفت إلى تعرف اتجاهات طلبة تخصص( 2052)ودراسة حماد وآخرون 

طالبًةا وطالبةة فةي مسةتوى ( 513)ف ر ، وزعةت علةى ( 31)مهنة التدروع، واعتمد الباح ون المنهج الوصاي باستخدام استبانة مكونة من 

الطلبةة  وي الت ةدورات المرتاعةة  البكالورووس، وأفهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه إوجابي متوسط نحو مهنةة التةدروع، كمةا أن اتجاهةات

في ال انووة العامة كانت أقل من الذون حصلوا على ت دور منخاض، ولم تظهر النتائج وجود فرو  دالة إحصائيًا في اتجاهات الطلبةة تعةزى 

 .لمتغيري الجنع والمعدل الجامعي

بةد األردنيةة لالسةةاة التربيةة اإلسةةالمية، دراسةةة هةدفت إلةى الكشةةا عةن درجةةة تبنةي معلمةي محةةافأ إر( 2052)وأجةرى البدارنةة 

ف ةر ، وُزعةت علةى عينةة مكونةة ( 51)استخدم الباحث المنهج الوصاي بتطبيةق اسةتبانة مكونةة مةن . وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التعليم

درجةة مرتاعةة، ووجةود فةرو  معلًما ومعلمة، وأفهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات المعلمين نحةو مهنةة التعلةيم كانةت إوجابيةة ب( 533)من 

دالة إحصائيًا بين اتجاهاتهم تعزى لمتغير الجنع لصةالح اإلنةاث، والمؤهةل الدراسةي لصةالح البكةالورووس، والتخصةص لصةالح تخصةص 

 .التربية اإلسالمية
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 : وتوجد بعض الدراسات التي تناولت اتجاهات معلمي الماد  نحو تخصصهم، منها

التةةي سةةعت إلةةى معرفةة اتجاهةةات معلمةةي التربيةةة اإلسةةالمية نحةو مةةواد تخصصةةهم وعالقةةة  لةةك بةةلدائهم ( 5123)دراسةة الغامةةدي          

استخدم الباحث المنهج الوصاي بتطبيق م يةاس اتجةاه، وبطاقةة . التدروسي في المرحلة ال انووة من وجهة نظر مدوري المدارس والمشرفين

معلًمةةا ألخةةذ رأي مةةدوروهم ومشةةرفيهم، وأواةةحت نتةةائج الدراسةةة أن اتجاهةةات ( 10)التدروسةةي للمعلمةةين، واختيةةر  مالحظةةة ل يةةاس األداء

المعلمين في معظم محاور الم ياس كانت ال تتسم باإلوجابية أو حظيت بلوجابية منخاضة، وكانت العالقة بين اتجاهات المعلمةين نحةو مةواد 

 .اطية دالة إحصائيًا بناء على آراء المدورون والمشرفينتخصصهم وأدائهم التدروسي عالقة ارتب

إلةةى ت ةةووم األداء التدروسةةي لمعلمةةي التربيةةة اإلسةةالمية فةةي مةةاد  التوحيةةد لطةةال  المرحلةةة ( 2052)وهةةدفت دراسةةة ال حطةةاني 

معيةاًرا للجةود  موزعةة ( 58)المتوسطة في اوء معاوير الجود ، واعتمد الباحث المنهج الوصاي باستخدام بطاقة مالحظةة اشةتملت علةى 

اإلعداد والتخطةيط، والتةدروع، وإدار  الصةا، والت يةيم والت ةووم، ومهنيةة المعلةم، وطب ةت أدا  الدراسةة علةى : على خمسة مجاالت، وهي

حةو مةاد  معلًمةا، وأواةحت نتةائج الدراسةة أن األداء التدروسةي للمعلمةين فةي اةوء معيةار امةتالكهم التجاهةات إوجابيةة ن( 12)عينة بلغت 

 . التوحيد وتدروسها جاء بدرجة مرتاعة

والحأ من الدراسات الساب ة أن جميعها استخدمت المنهج الكمي الوصاي، في حين أن الدراسة الحالية استخدمت المنهج النوعي 

لبة كلية التربيةة، وتناولةت التي تناولت ط( 2052)الكياي، وتكونت العينة في جميع الدراسات من المعلمين، باست ناء دراسة حماد وآخرون 

تناولت اتجاهةاتهم نحةو مةواد ( 5123)معظم الدراسات اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو مهنة التدروع، في حين أن دراسة الغامدي 

اتجاهةات التي تناولت اتجاهاتهم نحو مةاد  التوحيةد، ووتضةح مةن  لةك قلةة الدراسةات التةي تناولةت ( 2052)تخصصهم، ودراسة ال حطاني 

 معلمي التربية اإلسالمية نحو الماد  ككل، أو نحو فرع من فروعها، ونظًرا ألهمية الع يد  اإلسةالمية، فةلن الدراسةة الحاليةة تسةعى للكشةا

 .عن اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو تدروسها

 مشكلة الدراسة وسؤالها

اهات إوجابية لضمان أداء دوره على الوجه األم ةل، ونظةًرا لمةا تتصةا أشارت العدود من الدراسات إلى أهمية امتال  المعلم اتج

به مواوعات الع يد  اإلسالمية من تجرود وارتباطها بعةالم الغية ، وفةي فةل التحةدوات التةي تواجههةا فةي الوقةت الحةالي، فلنهةا قةد تشةكل 

، ومن هةذا المنطلةق فةلن مشةكلة تجاهات سلبية نحو تدروسهاصعوبة لدى المعلم في تدروسها، وهذا قد وجعل معلم التربية اإلسالمية وكّون ا

 :الدراسة تتحدد في اإلجابة عن السؤال اآلتي

 ـ ما اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية بمحافظة فاار بسلطنة عمان نحو تدروع الع يد  اإلسالمية؟
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 هدف الدراسة

ظةة فاةار بسةلطنة عمةان نحةو تةدروع مواةوعات الع يةد  تسعى الدراسةة إلةى تعةرف اتجاهةات معلمةي التربيةة اإلسةالمية بمحاف

 .اإلسالمية

 أهمية الدراسة

 :وؤمل أن تايد الدراسة الحالية في اآلتي

ـ ت دوم صور  واقعية التجاهةات معلمةي التربيةة اإلسةالمية نحةو تةدروع مواةوعات الع يةد  اإلسةالمية لمتخةذي ال ةرار، والمسةؤولين عةن 

 .ي أثناء الخدمةبرامج إعداد المعلم وتدروبه ف

ـ تكوون تصور شامل إلعداد م ياس التجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو تدروع الع يد  اإلسةالمية؛ حيةث إن هةذه الدراسةة تعةد تمهيةًدا 

 .إلجراء دراسة كمية

 .ـ فتح المجال أمام الباح ين إلجراء دراسات أخرى مماثلة في باقي فروع ماد  التربية اإلسالمية

 :دراسةحدود ال

تدروع مواوعات الع يد  اإلسالمية المتضمنة في كت  التربية اإلسالمية الم رر  على الصاوف من الخةامع إلةى : ـ الحدود المواوعية

 .ال اني عشر

معلمةو التربيةةة اإلسةالمية ومعلماتهةا الةذون ودرسةةون فةي أربةع مةدارس حكوميةة تابعةةة للمدوروةة العامةة للتربيةة والتعلةةيم : ـة الحةدود البشةروة

 . بمحافظة فاار بسلطنة عمان

 .م2020الاصل الدراسي ال اني : ـ الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة

, إبةراهيم" )داد لالستجابة التي تُ ِّر أو ترفض موقاًةا معينًةا، أو التةي تؤوةد أو تعةارة قضةية مةاحالة استع"وعرف االتجاه بلنه : ـ االتجاهات

 (.67ص, 2001

االسةةتجابة التةةي وبةدوها معلةةم التربيةةة اإلسةةالمية نحةةو تةدروع مواةةوعات الع يةةد  اإلسةةالمية علةةى األسةةئلة : ووُعةرف إجرائيًةةا بلنةةه

 .الموجهة إليه في الم ابلة
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جملة األصول والح ائق اإلومانية أو الع دوة التي جةاء بهةا الشةرع، ودعةا اإلنسةان إلةى اإلومةان بهةا إومانًةا و ينيًةا ال "هي : ـ الع يد  اإلسالمية

 (.20، ص2053, نافع(" شك فيه وال رو 

اليوم اآلخةر مةن البعةث والنشةور، توحيد هللا واإلخالص له سبحانه، واإلومان به، وبرسةله، وبكتبةه، وبمالكتةه، وبة"وتُعرف بلنها 

ومن الجنة والنار وغير  لك من أمور اآلخر ، واإلومان بال در خيره وشةره، وأنةه سةبحانه قةّدر األشةياء، وعلمهةا وأحةاط بهةا، وكتبهةا عنةد 

 (.17، ص2053, الاالح" )سبحانه وتعالى

، الم ةرر  (ال ةاني عشةر -الخةامع)سالمية للصاوف مةن مواوعات الع يد  المتضمنة في كت  التربية اإل: وتُعرف إجرائيًا بلنها

 .من وزار  التربية والتعليم

 الموثوقية 

ُعرات البيانات بعد جمعها وكتابتها على المشاركين في الم ابالت، لالطالع عليها وإعطةاء انطباعةاتهم وتعلي ةاتهم، فلةم وغيةروا 

ها، وبعد  لةك قةام باحةث آخةر بمراجعةة هةذه البيانةات بصةور  مسةت لة، ثةم قةام شيئًا مما ورد في البيانات المكتوبة، وعبروا عن رااهم عن

 .الباح ان بترميزها كل على حد ، وكانت نتائج التحليل مت اربة، وبناء على  لك تم االتاا  فيما بينهما على الترميز النهائي للبيانات

 :إجراءات الدراسة

 :، قام الباح ان باإلجراءات اآلتيةمن أجل تح يق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤالها

  .ـ تحدود عينة الدراسة

 .ـ الحصول على المواف ة إلجراء الم ابالت مع عينة الدراسة

 ـ إجراء م ابلة استطالعية مع مجموعة من معلمي التربية اإلسالمية بلحدى مدارس الحل ةة ال انيةة مةن التعلةيم األساسةي؛ للتلكةد مةن فاعليةة

 .جمع البيانات المطلوبة لتح يق هدف الدراسة أسئلة الم ابلة في

 ـ م ابلة المعلمين عينة الدراسة بعد التلكد مةن الظةروف المالئمةة إلجةراء الم ابلةة بتحدوةد الزمةان والمكةان، وقةد تمةت جميةع الم ةابالت فةي

 (.دقي ة 21)المدارس في قاعة مصادر التعلم، وكانت مد  كل م ابلة ساعة وربع 

ت المعلمةةين التةةي جةرت فةةي أثنةاء الم ةةابالت، واطالعهةةم عليهةا بعةةد تةدوونها، وأخةةذ توقيعةةاتهم عليهةا؛ لةةرفض المشةةاركين ـة تةةدوون اسةتجابا

 .التسجيل الصوتي للم ابلة

اعتمد الباح ةان األفكةار واآلراء التةي فهةرت مةن البيانةات التةي جمعةت مةن الم ةابالت، ومةن ثةم التوصةل إلةى المحةاور : ـ تحليل الم ابالت

 :الخطوات اآلتية يسية التجاهات المعلمين نحو تدروع مواوعات الع يد ، و لك باتباعالرئ
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 . ـ تاروغ الم ابالت على أورا  بحيث تكون آراء كل معلم في كل م ابلة مناصلة عن األخرى

 .ـ ال راء  المتعم ة لكل كلمة وعبار  وردت في الم ابالت

 .ـ اعتماد الترميز لكل استجابة

 .البيانات بواع األفكار المتشابهة، أو التي تجمعها قواسم مشتركة امن عناوون أولية مشت ة من هذه البياناتتصنيا  ـ

ـ إعاد  قراء  البيانات وكتابتها بعد تصنياها بشكل مرت  وفق محاور اشت ت من العناوون الساب ة، وهذا ما وطلق عليه التصنيا المحوري 

فةي ( أسةالي  التةدروع)، ومحةور (الوسةائل التعليميةة)ور المت اربة، فعلى سبيل الم ال ُدمج محةور ، وقد ُدمجت بعض المحا[41، ص26]

 (.أسالي  التدروع ووسائله التعليمية)محور جدود ُعنِون   

 .ةـ توايح اتجاهات المعلمين نحو تدروع الع يد  اإلسالمية من خالل نتائج الدراسة وتاسيرها، في اوء نتائج الدراسات الساب 

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهج النوعي الذي وركز على وصا الظواهر واألحداث والاهم العميق لها، و لةك بهةدف التوصةل إلةى نتةائج 

 .(42، ص2053, قندولجي(تم ل الواقع الح ي ي

 أداة الدراسة

الدراسةةة مةةن معلمةةي التربيةةة مةةع عينةةة ( Focus groups)اسةةتخدمت الدراسةةة الم ةةابالت مةةن خةةالل المجموعةةات المركةةز  

هةت إلةى المجموعةة ككةل، وُدونةت إجابةات األفةراد عةن األسةئلة بصةور  ( 8)اإلسالمية، بتطبيق الم ابلةة شةبه المنظمةة تضةمنت  أسةئلة ُوجه

ة مةن فردوة بحيث تم ل رأي صاحبها، وقد استدعت الم ابلةة فةي بعةض األحيةان إلةى توجيةه أسةئلة محةدد  الستيضةاح بعةض اآلراء الم دمة

 .المشاركين

 عينة الدراسة

اختيةةرت العينةةة فةةي هةةذه الدراسةةة بالطرو ةةة ال صةةدوة؛ حيةةث اختيةةر المعلمةةون األك ةةر اسةةتعداًدا لإلجابةةة عةةن أسةةئلة الم ابلةةة ممةةن 

وعملةون  إناث، وهم( 2) كور، و( 2)معلًما ومعلمة، منهم ( 51)ومتلكون خبرات مختلاة في مجال تدروع التربية اإلسالمية، وبلغ عددهم 

مدارس حكومية للحل ة ال انية من التعليم األساسي تابعة للمدوروة العامة للتربية والتعلةيم بمحافظةة فاةار بسةلطنة عمةان، مدرسةتين ( 1)في 

للبنين، ومدرستين للبنات؛ حيث وم ل معلمو التربية اإلسالمية في كل مدرسة مجموعةة مركةز ، وجميةع المعلمةين عينةة الدراسةة حاصةلين 

ى درجة البكةالورووس فةي التربيةة تخصةص التربيةة اإلسةالمية، ومةنهم معلمةي ن بمسةمى معلةم أول، وتتةراوح سةنوات الخبةر  التدروسةية عل

 :سنة، والجدول اآلتي وواح بيانات عينة الدراسة( 58 -1)لجميع عينة الدراسة من 
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 بيانات عينة الدراسة (:1)جدول

 سنوات الخبرة المؤهل العلمي الوظيفيالمسمى  النوع االجتماعي نوع المدرسة

 58 بكالورووس معلم أول  كر (52 -1)الصاوف 

 1 بكالورووس معلم  كر

 8 بكالورووس معلم  كر

 1 بكالورووس معلم  كر

 50 بكالورووس معلم   كر (50 -1)الصاوف 

 1 بكالورووس معلم  كر

 1 بكالورووس معلم  كر

 52 بكالورووس معلمة أولى أن ى (52 -1)الصاوف 

 8 بكالورووس معلمة أن ى

 2 بكالورووس معلمة أن ى

 1 بكالورووس معلمة أن ى

 55 بكالورووس معلمة  أن ى (1 -1)الصاوف 

 2 بكالورووس معلمة أن ى

 2 بكالورووس معلمة أن ى
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

مةا : المعلمين حول اتجاهاتهم نحو تدروع مواوعات الع يد  في أربعةة محةاور، هةيمن خالل تحليل البيانات ُصنات استجابات 

ق وتعلق بمحتوى دروس الع يد  اإلسالمية، وما وتعلق بلسالي  تدروع الع يةد  اإلسةالمية ووسةائله التعليميةة، ومةا وتعلةق بةالمعلم، ومةا وتعلة

 .يد  اإلسالميةبالطال ، وتضمن كل محور مجموعة من االتجاهات حول تدروع الع 

 :ما وتعلق بمحتوى دروس الع يد  اإلسالمية: أواًل 

وجد معظم المعلمين صعوبة فةي تةدروع مواةوعات الع يةد  م ارنةة بتةدروع بةاقي فةروع مةاد  التربيةة اإلسةالمية، و لةك بسةب  

 ، األمةةر الةةذي وكسةة  هةةذه التجروةةد الةةذي وطغةةى علةةى هةةذه المواةةوعات، وارتباطهةةا بعةةالم الغيةة  الةةذي وصةةع  شةةرحه وإفهامةةه للطالةة

المواوعات سمة الجمود، وقلة ال در  على اإلبداع واالبتكار في تدروسها، وورى جميع المعلمين أن بعض الا رات المتضمنة فةي الكتةا  

المدرسةي فةةي دروس الع يةد  تحتةةال إلةى المزوةةد مةةن التواةيح، وبنةةاء علةى  لةةك فةةلنهم وةرون أن الحصةةص الدراسةية المخصصةةة لةةدروس 

ع يد  وفق الخطةة الدراسةية للمةاد   الصةادر  مةن وزار  التربيةة والتعلةيم غيةر كافيةة، كةذلك فةلن مواةوعات الع يةد  تعةرة فةي الكتةا  ال

المدرسي بشكل سردي غير جا   للطال ، وومكن أن وعزى  لك إلى أن بعض الا رات تعةرة فةي الةدرس كمةا وردت فةي مصةادرها ال 

 .مااهيم والمصطلحاتسيما أمهات الكت  دون توايح لل
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وأشار أحد المعلمين إلى أنه لةو ُخيّةر بةين تةدروع درس فةي الع يةد  ودرس آخةر فةي أي فةرع مةن فةروع المةاد ، الختةار الةدرس  

اآلخر، و كرت بعض المعلمات وجود بعض األلااف الوارد  في الكتةا  المدرسةي التةي وصةع  علةى الطالة  فهمهةا، خصوًصةا إ ا تكةرر 

 .أللااف في الا ر  ناسهاوجود م ل هذه ا

بينما ورى معلم واحد ف ط أنه ليع هنا  فر  بين تدروع مواوعات الع يد  اإلسالمية وباقي فةروع المةاد  األخةرى؛ حيةث إنةه  

، -حسة  رأوةه -و وم بعرة المعلومات المتضمنة في الكتا  المدرسي، وال وحبذ التطر  إلى أوة معلومات أخرى ومكن أن تربةك الطالة 

وإن كانت مرتبطة بمواوع الدرس، وومكن تاسير  لك ب ناعة المعلم في االكتااء بالمعلومات الوارد  في الكتا  المدرسةي فةي أثنةاء  حتى

التحضير الذهني للدرس، وعدم الحاجة إلى االطةالع علةى مصةادر معرفيةة أخةرى لتجدوةد معلوماتةه، بحجةة خبرتةه الطوولةة فةي التةدروع، 

 .ها ألك ر من خمع سنواتوتدروسه للمواوعات ناس

وأشار جميع المعلمين أنه من السهل الربط بين مواوعات الع يد  اإلسالمية؛ لتكرار بعةض المواةوعات فةي صةاوف دراسةية 

مختلاة، في حين وجد معظم المعلمين صعوبة في ربط مواوعات الع يد  اإلسالمية بالاروع األخرى للماد ؛ حيث إنها تعرة في الكتا  

في وحدات دراسية مناصلة، بينما خالا آخرون هذا الرأي؛ فهم ورون أنه من السهل ربط مواوعات الع يد  اإلسالمية بغيرهةا المدرسي 

من فروع الماد ، وخاصة ال رآن الكروم، والحدوث النبوي، والسةير  النبووةة؛ ألن مواةوعات الع يةد  قائمةة علةى النصةوص الشةرعية مةن 

ة، ومدعمة ببعض المواقا والشواهد من السير  النبووة، وتتضمن في بعض األحيان أحكاًما شرعية فيما وتعلق ال رآن الكروم والسنة النبوو

 .بالا ه اإلسالمي، وهذا وتطل  التمكن من الماد  العلمية لدى المعلم

 :ما وتعلق بلسالي  تدروع الع يد  اإلسالمية ووسائلها التعليمية: ثانيًا

الع يد  اإلسالمية تات ر إلى التنووع في أسالي  تدروسةها، وورجعةون  لةك إلةى الطبيعةة التجرودوةة  ورى بعض المعلمين أن دروس

لمواوعات الع دوة التي ال تساعد المعلم على التنووةع فةي أسةالي  عراةها، وأن أك ةر األسةالي  التدروسةية اسةتخداًما هةو أسةلو  الحةوار 

ولة تطبي ةةه، ومالءمتةةه لمواةةوعاتها مةةن وجهةةة نظةةرهم، ومحاولةةة الةةربط بةةين تلةةك لسةةهوالمناقشةةة، الةةذي وعتمةةد علةةى السةةؤال والجةةوا ؛ 

المواوعات وبعض المواقا الحياتية في بعض األحيان، واستخدام بعةض إسةتراتيجيات الةتعلم النشةط مةن حةين إلةى آخةر لتح يةق التااعةل 

روع مواةوعات الع يةد  اإلسةالمية، واسةتخدام األسةالي  بين المعلم وطلبته، في حين ورى البعض اآلخر أنه ومكن التنووةع فةي أسةالي  تةد

 .الحدو ة في التدروع إلثار  دافعية الطلبة نحو التعلم

و كر أحد المعلمين األوائل رًدا على الةرأي ال ةاني بةلن المعلةم أصةبح وركةز علةى اسةتخدام اإلسةتراتيجيات الحدو ةة فةي التةدروع، 

لمواةوع الع يةد ، مبةرًرا رأوةه بشةغا المعلمةين الزائةد فةي اسةتخدام الت نيةات الحدو ةة فةي  على حسا  اختيار األسلو  التدروسي المناس 
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الموقا التعليمي، بصرف النظر عن فاعليتها في تح يق أهداف الدرس، وفي الم ابل أشار أحد المعلمين بضرور  توفيا التكنولوجيةا فةي 

 .الحصول على المعلومات بشكل أسرع تدروع الع يد ، وخصوًصا أن تطور وسائل االتصال سهّل طرو ة

أما بالنسبة الستخدام الوسائل التعليمية والت نيات الحدو ة في تدروع مواوعات الع يد ، فةلن غالبيةة المعلمةين مةن عينةة الدراسةة 

ال وجدون صعوبة في توفياها في الموقةا التعليمةي، ولكةن اسةتخدامها و تصةر علةى عةرة عناصةر الةدرس، وعةرة بعةض النصةوص 

الوارد  في الدرس، فيما عدا  لك فلن استخدامها غير مجٍد حس  رأوهم؛ حيةث إن مواةوعات الع يةد  لهةا طبيعتهةا الخاصةة التةي ال ومكةن 

 .عراها من خالل وسيلة أخرى غير االستعانة باألدلة الع لية والن لية، التي ومكن عراها بسهولة دون استخدام وسيلة تعليمية

ات إلى قلة جدوى توفيةا الوسةيلة التعليميةة فةي دروس الع يةد ، معللةة رأوهةا بةلن جميةع مواةوعات حيث أشارت إحدى المعلم

ير الع يد  اإلسالمية نظروة مجرد ، فتجد صعوبة في توصيل المعلومة الغيبية بطبيعة الحال، فما بالك بلوجاد الوسيلة المناسبة للدرس، ووش

بشكل مبسط  دون استخدام الوسيلة التعليمية؛ حيث أنه وعتمد على  كر األدلة الشةرعية مةن  أحد المعلمين إلى أنه ومكنه شرح درس الع يد 

 ال رآن الكروم والسنة النبووة، وربط مواوع الع يد  بحيا  الطال  من خالل  كر أم لة من الواقع قدر اإلمكان لتوصيل المعلوم، ووستدر 

ة في الموقا التعليمي؛ ألنهةا اةمن بنةود اسةتمار  ت يةيم أداء المعلةم فةي الزوةار  الصةاية، حدو ه بلن المعلم مجبر الستخدام الوسائل التعليمي

 .ولو لم وكن م تنًعا بجدواها

وومكن تاسير هذا االتجةاه لةدى المعلمةين ب لةة الةدورات والبةرامج التدروبيةة الم دمةة لمعلةم التربيةة اإلسةالمية، والمتعل ةة أسةالي   

ى وجه الخصوص، وكياية توفيا ت نيات التعليم في عرة مواوعاتها، وهنا ونبغي أن تظهر مهار  المعلةم تدروع الع يد  اإلسالمية عل

في اختيار أسلو  التدروع المالئم لطبيعة كل مواوع من مواوعات الع يد  اإلسةالمية، واالسةتعانة بالوسةائل التعليميةة وت نيةات التعلةيم 

ما أن استخدام ت نيات التعليم وساعد المعلم على ت رو  المعلومات المجرد  إلى أفهةام الطلبةة، الحدو ة بما وتناس  وهذه المواوعات، ال سي

وووجد جًوا من المتعةة فةي الحصةة، وإثةار  الدافعيةة للةتعلم لةدى الطلبةة، وإوصةال المعلومةة لهةم بسةهولة ووسةر، عةالو  علةى تةوفير الوقةت 

 . ية المخصصة لدروس الع يد خصوًصا للعلم الذي وشعر بعدم كااوة الحصص التدروس

 :ما وتعلق بالمعلم: ثال ًا

ورى غالبية المعلمين أن أك ر التحدوات التي تواجههم في أثناء تدروسهم مواوعات الع يد  اإلسالمية، هةي صةعوبة التعامةل مةع 

خةرى، والغةزو الاكةري، وبعةض األسةئلة الم دمةة مةن قبةل الطلبةة حةول بعةض المواةوعات الع دوةة، وخصوًصةا تلةك المتعل ةة بالع ائةد األ

د االنحرافات الع دوة المنتشر  في وسائل اإلعالم المختلاة، ووسائل التواصل االجتماعي، التي وغل  عليهةا الطةابع الخالفةي الجةدلي، ممةا قة

الع يةد  ب ضةاوا  وشعره بعةدم ال  ةة عنةد حضةور زائةر للموقةا التعليمةي، األمةر الةذي وجعةل المعلةم قةد ال وظهةر اهتماًمةا فةي ربةط مواةوع
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المجتمع ومشكالته، تجنبًا إلتاحة الارصة للطلبةة لتوجيةه تلةك األسةئلة، وبالتةالي لةن تتح ةق بعةض األهةداف التربووةة المنشةود  للطالة  مةن 

 . تدروع مواوعات الع يد  اإلسالمية

 Baphometالبافوميةت : م ةلأن الطال  في بعض األحيان و دمون مواوعات لم وسمع بها من قبةل، : حيث  كر أحد المعلمين

، وال داس األحمر؛ و لك بسب  ك ر  استخدامهم لمواقع التواصل االجتمةاعي وإقبةالهم عليهةا، فغالبًةا مةا وؤجةل المعلةم (رمز عبد  الشيطان)

 .سالرد على األسئلة المتعل ة بم ل هذه المواوعات، أو وتهر  عن اإلجابة مبرًرا بلن هذه المواوعات غير مرتبطة بالدر

وأشةةارت إحةةدى المعلمةةات بلنهةةا ال تحبةةذ حضةةور زائةةر معهةةا فةةي الحصةةة فةةي أي درس مةةن دروس الع يةةد ، خشةةية أن تعةةرة 

 .الطالبات أسئلة في الموقا التعليمي وال تستطيع اإلجابة عنها، مما قد وا دها هيبتها أمام الجميع

أفكار الطلبة ومواقاهم الحياتية فيما وتعلق بلمور الع يد ، ال سيما أن وفي الم ابل ف د  كر أحد المعلمين أنه وجد المتعة في مناقشة 

ك ر  استخدام الطلبة لمواقع التواصةل االجتمةاعي بشةكل وةومي، جعلهةم وطلعةون علةى العدوةد مةن األفكةار والسةلوكات التةي تنةاقض مبةادي 

أك ر اسةتعداًدا للتةلثر بمغروةات الحيةا  المختلاةة، ( التعليم األساسيمرحلة الحل ة ال انية من )الع يد  اإلسالمية، فالطال  في مرحلة المراه ة 

وهنا وبرز دور معلم التربية اإلسالمية فةي منةع الطالة  مةن االنجةراف وراء تلةك المغروةات، و لةك بالتمسةك بتعةاليم الةدون اإلسةالمي، مةن 

 .قضاوا المجتمع التي تالمع حيا  الشبا  المسلمينخالل الربط بين مواوعات الع يد  اإلسالمية المتضمنة في المنهال الدراسي و

وومكن أن تعزى التحدوات الساب ة التي أشار إليها غالبية أفراد عينة الدراسة إلى قلة خبر  المعلم في التعامةل مةع الكةم الكبيةر مةن 

، نتيجة التغييرات والتطةورات المختلاةة فةي المعلومات المتعل ة ب ضاوا الع يد ، التي وتل اها الطال  في العصر الحالي من مختلا المصادر

مجال الت نية واالتصاالت، وهذا وحّمل معلم التربية اإلسالمية مسؤولية جسيمة لغرس الع يد  الصةحيحة فةي ناةوس الطلبةة، ومواجهةة تلةك 

في اوء مبادي الع يد  اإلسةالمية  التحدوات من خالل تعوودهم  مهارات التاكير المختلاة، كتحليل تلك المعلومات ون دها، وت وومها، و لك

واوابطها الشرعية، إلى جان  ارور  متابعة المعلم أهم المستجدات في المجتمع المحلةي والعةالمي، ومةدى تلثيرهةا علةى ع يةد  الطالة  

 .وسلوكه، واست مارها في تدروع مواوعات الع يد ، لتح يق األهداف التعليمية المنشود 

 :ما وتعلق بالطال : رابًعا

ورى جميع المعلمين أن مشةاركة الطلبةة وتاةاعلهم فةي الموقةا التعليمةي فةي درس الع يةد  قليلةة م ارنةة بمشةاركتهم فةي الةدروس 

األخرى، و لك بسب  طبيعة مواوعات الع يد  التي وغل  عليها الطابع التجرودي، إاافة إلى المواوعات المتعل ة بعالم الغي ، التةي ال 

 .ابها سوى التصدوق بما جاء به الوحي من آوات ال رآن الكروم وصحيح السنة النبووةسبيل إلى فهمها واستيع
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وأشةةارت إحةةدى المعلمةةات إلةةى اقتصةةار المشةةاركة الصةةاية للطالبةةات فةةي حصةةة الع يةةد  علةةى الطالبةةات المجيةةدات فةةي المسةةتوى 

ما هو موجود في الكتا  المدرسي، ونةدر  مشةاركة ب يةة التحصيلي، وهذه المشاركة ت تصر على اإلجابة عن األسئلة التي ت دمها المعلمة ب

 .الطالبات من تل اء ناسها، ووغل  على حصة الع يد  الرتابة والملل، وتات د الحصة لحماس الطالبات الذي تجده في باقي حصص الماد 

تها فةي صةاوف دراسةية فةي و كرت معلمة أخرى بلن معظم دروس الع يد  اإلسالمية معروفة لدى الطالبات؛ ف د سبق لها دراسة

مراحل تعليمية مضت، والمواوعات الجدود  قد تكون محصور  في بعض المصةطلحات الع دوةة، وهةذا مةا وسةب  تةدني مسةتوى التااعةل 

 .في الحصة، وقلة دافعية الطال  للتعلم

تاةاعاًل ال بةلس بةه مةن الطلبةة، وأشار أحد المعلمين أنه عند استخدامه لبعض إستراتيجيات التعلم النشةط فةي حصةة الع يةد ، وجةد 

ولكنه شعر أن الموقا التعليمي ف د الطابع الوجداني الذي و وم على است ار  الجوانة  الروحيةة فةي ناةوس الطلبةة؛ حيةث كةان التركيةز مةن 

 .قبل الطال  على تطبيق االستراتيجيات لكسر الروتين الذي وغل  على الحصة

حصةةص الع يةةد ، وغلبةة الرتابةةة والملةةل عليهةةا إلةى الطرو ةةة الت ليدوةةة فةةي عةةرة وومكةن أن  ورجةةع اةةعا مشةةاركة الطلبةة فةةي 

ر فةي العةام الدراسةي  مواوعات الع يد  في الكتا  المدرسي دون تجدود وذكر باست ناء كتةا  التربيةة اإلسةالمية للصةا العاشةر الةذي طُةوه

، إاةافة إلةى تركيةز المعلةم علةى Infogrphicsافيةك م، وُعرات بعض مواوعاته الع دوةة باسةتخدام رسةومات اإلناوجر2051/ 2058

الجان  النظري في شرح الدرس الع دي، دون االهتمام بتوفيا األنشطة الصاية التااعلية المناسبة لمواوعات الع يد ، وقلة فةتح المجةال 

هةا؛ لةئال تحةدث مشةكالت مةن إثةار  للطال  للتعبير عن أفكاره وآرائةه فةي مواةوعات الع يةد ، باعتبارهةا مسةلمات وال حاجةة للوقةوف علي

قضاوا فكروة شائكة، وهذا بدوره وضعا روح التاكير والن د لدى الطال ، فكل هذه العوامل تؤثر سلبًا علةى دافعيتةه، وتااعلةه فةي الموقةا 

 .التعليمي

تجاهةات المعلمةين نحةو التةي أشةارت إلةى أن ا( 5123)تتاق مع دراسة الغامةدي  -بشكل عام -ومما سبق وتبين أن نتائج الدراسة 

التي أشةارت إلةى امةتال  المعلمةين اتجاهةات إوجابيةة نحةو مةاد  ( 2052)مواد تخصصهم ال تتسم باإلوجابية، وتختلا مع دراسة ال حطاني 

 .التوحيد

 

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 44 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :التوصيات

 :في اوء نتائج الدراسة أوصى الباح ان باآلتي

اإلسالمية المتضمنة في كت  التربية اإلسالمية عند تطوور المنةاهج الدراسةية، ـ ارور  التجدود في طرو ة عرة محتوى دروس الع يد  

بمةا وسةةاعد المعلةم علةةى التنووةع فةةي أسةالي  تدروسةةها، واالسةةتعانة بالت انةة الحدو ةةة، وتشةجيع الطلبةةة علةى المشةةاركة والتااعةل فةةي الموقةةا 

 .التعليمي

وتعلق بلسةالي  تةدروع الع يةد  اإلسةالمية، وكيايةة توفيةا ت نيةات التعلةيم الحدو ةة فةي  ـ ت دوم برامج تدروبية لمعلمي التربية اإلسالمية فيما

 .تدروع مواوعاتها

 .ـ إقامة حل ات ن اشية لمعلمي التربية اإلسالمية تتناول الع يد  اإلسالمية وال ضاوا المعاصر  في حيا  الطال 

 .العوامل التي قد تؤثر في تغيير هذه االتجاهات وانعكاسها على أداء المعلمـ إجراء دراسات ت ييمية مستمر  التجاهات المعلمين؛ لتعرف 
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Abstract 

         The research aims to illustrate the concept of educational technology and its manifestations. It 

highlights the benefits and disadvantages of educational technology, and to learn how systematically 

employ information technology in education. Itidentifies the concept of sustainable development, its 

elements and basic principles. It also identifies how education integrates sustainable development into 

strategic political policies , the importance of The employment of technology in education and its role 

in achieving sustainable development  through the definition of information technology, the 

educational process, and the role of information technology in that, also the systematic employment of 

information technology in education, its importance and the desired benefits of educational technology, 

the definition of sustainable development, the difference between sustainable development and 

comprehensive development , Its goals and the basic principles of sustainable development (equity, 

empowerment, good governance and accountability, solidarity), the elements of sustainable 

development (the economic dimension, the social dimension, and the environmental dimension), the 

areas of sustainable development, and the integration of education for sustainable development into 

policies, strategies and programs, and also integrate education for sustainable development In curricula 

and textbooks.The descriptive and analytical approach was adopted, by referring to the theoretical 

literature related to the research topic, and by referring to previous and related studies (Arabic, local, 

and foreign ones), which dealt with the research topic, and a set of recommendations was formulated, 

the most important of which is the need to raise awareness of the importance of employing technology 

in education to achieve sustainable development. 

 

Key words: Education technology, Sustainable development. 
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 الملخص

ريسدلف  لبودحع  لدو ئحلتدف يجيحبحلفدل لبوالددفا , يهدف  لبحثدإ ىبدو يح دفه م هدحو يجيحبحلفدل لبوالدفا رلبلتدليب لبودده يحدفر  لفهدل     

رلبلحدلئ  , رياب  م هحو لبويلفة لبلسوفلمة ر يلصبيل, رمابئة كف فة لبوحظفف لبليهجه بوجيحبحلفل لبلالحملت ئه لبوالفا, ر فحبهل

رأيلفة يحظفدف لبوجيحبحلفدل ئده لبوالدفا , كف فة ئمج لبوالفا بلويلفة لبلسوفلمة ئه لبسفلسلت لإلسوبليفجفة لبسفلسفة ربفلن, لألسلسفة بهل

, رلب ددبب بددفل لبويلفددة لبلسددوفلمة رلبويلفددة لب ددلملة, رلب حلتددف لبلبلددح  مددل يجيحبحلفددل لبوالددفا, رئرريددل ئدده يثافددم لبويلفددة لبلسددوفلمة

ر يلصدب لبويلفدة لبلسدوفلمة , (لبوودلمل, حسل لإلئلر  رلبلسدلعبة, لبولجفل, لإلنصل )بلويلفة لبلسوفلمة رأيفلئهل رلبلحلئ  لألسلسفة 

رئمددج لبوالددفا مددل ألددة لبويلفددة لبلسددوفلمة ئدده , رمجددلتت لبويلفددة لبلسددوفلمة, (رلبحاددف لبحف دده, رلبحاددف لتلولددل ه, لبحاددف لتصوصددلئ )

 .ل ئمج لبوالفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة ئه لبليليج رلبجوب لبفرلسفةرأيو  , رلبحبلمج, رلإلسوبليفجفلت, لبسفلسلت

رلببلدحإ ىبدو لبفرلسدلت ,  رذبد  بدلببلحإ ىبدو لألئل لبيتدب  لبلوالدم بلح دحإ لبحثدإ, ريا ل وللئ لبليهج لبحص ه لبوثلفلده     

مل أيلهل , ريا صفلغة مجلحإ مل لبوحصفلت, إلبوه يطبصت ىبو مح حإ لبحث, (رلألليحفة, رلبلثلفة, لباببفة)لبسلباة ذلت لبصلة 

 . برر  لبوح فة بأيلفة يحظفف لبوجيحبحلفل ئه لبوالفا بوثافم لبويلفة لبلسوفلمة

 

 .لبويلفة لبلسوفلمة, يجيحبحلفل لبوالفا: الكلمات الدالة
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 :المقدمة

مفددة  ,شدهف لبادبن لبثددلبه يتفدبلت كففدب  ئدده مجدلتت لبثفددل  كلئدةا مدل أببليددل لبلجدلتت لبوجيحبحلفددة لبوده ظهدبت ب ددجة يلتدة    

 لبوده أرئاهدل مجلح دة  مدل  لبوطدحرلت  لبثفيفدة  رلبوثدفيلت  لبجفيدف ا  لبوده  ندوج   يهدل, رلإلنوبنت,  لبهحليف  لبيالبةا  رلبثلسحل

ل رئاددلت  مددل جددالا ئرر يجيحبحلفددل لتيصددلتت رلبلالحمددلت ئدده يددفئم  يالشدده لبثددحللم لبلجلنفددة رلبمملنفددةا ملددل رئددب ليصددلت  سددبيا 

رياددف لبثلسددحل مددل أحددفا رأئوددة لبلسددوثفجلت لبوجيحبحلفددةر رذبدد  ألندد  مصددفر , ريسددهفة  للفددة لبوحلصددة, لبلالحمدلت رلألجحددلر

 .ة لإلنوبنترأئل  باليصلا رلبوحلصة  حب شحج, رنلصة بلفالئة, بللابئة

ل ريلئي ددل رمسددؤربفة كحددبل ئدده يثافددم لببأسددللا لب جددب        رلبواددفو , رألن مؤسسددلت لبوالددفا ياددف مؤسسددلت للولل فددة يددؤئ  ئرر 

ئدنن لبوالدفا ئده , رلبلحللنة بدفل لبث دلظ  لدو لبهحيدة لبةليفدة رلتن ودلا  لدو لبلجولدي لبادلبله, رييلفة لتصوصلئ لبلابئه, لبوجيحبحله

لع لبالبا لبلوافو ي هف يتفبلت ريثحتتر نوفجة بلوطحرلت لبوجيحبحلفة رلبلالحمليفة رلبثولرية لبلالصب  رسحة يحظف هدل للفي أنث

ل  لدو رلد  لبوصدح , يحظف  ل أمفة ر لدو  جدذ ذبد  , رباة يةل يلفة لبوثف  لبثافاه بلؤسسلت لبوالفا ئه لبلجولالت لألصة يافم 

, رلبالة  لو محلكحدة لبلسدوجفلت لبثفيفدة بلدل يودفو مصدلبثهل ريثادم أيدفلئهل لبلي دحئ , لبوطحرأجةت لبلجولالت لبلوافمة بأسحلل 

ل ئده لباللفدة  رنوفجة بةب  ظهدبت لبجففدب مدل لألسدلبفب رلبحسدلتة لبجفيدف  ئده لبوالدفا بلدل ئفهدل يجيحبحلفدل لبوالدفاا لبوده أحدفجت يتففدب 

لبوالدفا يسدل ف ئده لبوالدم  ئده  للفدة لبوالدفار رذبد  مدل ألدة لبوثسدفلر ىذ يادف  ئوجيحبحلفدل, رئرر كة مل لبلالدا رلبلدوالا, لبوالفلفة

ل بللللرسلت لبوالفلفة بطبياة ذلت متمل  لفم رصدف ظهدب م هدحو  يجيحبحلفدل لبوالدفا بل وحدلر  , يحظفف يجيحبحلفل لبوالفا يثحت  مهل 

رلسدووفلو مصدلئر لبدوالا لبح دبية رغفدب لبح دبيةا , لإلنسدلنه للفة موجلملة ياحو  لو يطحفم يفجدة مدل لبالدحو رلبلابئدة  دل لبدوالا 

ريسدها يجيحبحلفدل , ريؤكف ن لط لبلوالا رئبئيو  بليهجفة أسلحل لبليتحملت بوثافم لأليفل  لبوالفلفةا رلبوحصة بدوالا أكفدب ئل لفدة

ليتحمدة لبوالفلفدةا ريسدها ئده نلةلدة ري دجي  لدو لبوحلصدة بدفل أطدبل  لب, لبوالفا ئه يحئفب بف دة يالفلفدة غيفدة رموادفئ  لبلصدلئر

لبوالفا ريافيل  ئه صحر  مافلريةا كلدل يسدها ئده ى دفلئ لفدة مدل لبلاللدفل رلبلواللدفل صدلئريل  لدو لبوالمدة مدي لبوايفدةا موسدلثفل 

 (.(Tantawi,2021بأحفا مهلرلت لباصب 

رأئل يحظفف يجيحبحلفل لبوالفا ىبو يطحر مدةية رسدبيي ئده لباللفدة لبوالفلفدةا  رأجدب ذبد  ئده طبيادة أئلع لبلالدا رلبلدوالار ىذ       

 .رئه يثافم لبويلفة لبلسوفلمة, أجبت لبوجيحبحلفل ئه لبثفل  رلبالة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ر دفو , ل لبوده ك د ت  دل حلبدة لبوداف رلبوبيدة ئده ميتحمدة لبوالدفا بدفييليجلل م جلة ية  لبفرلسة ئده ظهدحر للتثدة كحررند     

 : رلبلاصحئ بهل ييل, لليمية لبفرا لباببفة بوحظفف لبوجيحبحلفل ئه لبوالفار رذب  بواف لبحيفة لبوثوفة لبلوالاة بوجيحبحلفل لبوالفا
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 . اف مسوحل لبجحلئر لبح بية ئه لسووفلو لبوجيحبحلفل ئه لبوالفا -0

 . فو رصحا شحجة لإلنوبنت ر اف يتطفوهل بلافيف مل لألملكل -2

 . فو ىئرلك أيلفة يحظفف لبوجيحبحلفل ئه لبوالفا بوثافم لبويلفة لبلسوفلمة -3

 :أسئلة الدراسة

 :يساو ية  لبفرلسة بإلللبة  ل لبوسلؤتت لبولبفة

 مل م هحو يجيحبحلفل لبوالفا رمتليب ؟ -1

 لبوالفا ر فحبهل؟مل ئحلتف يجيحبحلفل  -2

 كفف يلجل لبوحظفف لبليهجه بوجيحبحلفل لبلالحملت ئه لبوالفا؟ -3

 ر يلصبيل رمحلئتهل؟, مل م هحو لبويلفة لبلسوفلمة -4

 كفف يلجل ئمج لبوالفا بوثافم لبويلفة لبلسوفلمة ئه لبسفلسلت لإلسوبليفجفة لبسفلسفة؟ -1

 افم لبويلفة لبلسوفلمة؟لبوجيحبحلفل ئه لبوالفا بوثكفف يلجل يحظفف  -6

 : األهمية النظرية والتطبيقية

بلبلحإ ىبو مح حإ لبفرلسة  يف صفدلمها بدنلبلع , يجلل أيلفة ية  لبفرلسة نتبي ل ئه يحئفب مبلي  لله بلحلحففل رطلحة لبالا      

 . ئرلسلت  للفة يويلرا مح حإ يجيحبحلفل لبوالفا ر الصو  بوثافم لبويلفة لبلسوفلمة

بهة  لبفرلسة ئوجلل ئه رئي لبوحصفلت بصيلإ لبابلر لبلوحبفل بوطحيب نتدلو لبوالدفا ريحظفدف يجيحبحلفدل أما األهمية التطبيقية      

 .لبوالفا بهف  يثافم لبويلفة لبلسوفلمة

 : أهداف الدراسة

 :يهف  ية  لبفرلسة ىبو يثافم لللة مل لأليفل  لبوه يولفة ئفلل يله

 .فل لبوالفا رلبلتليب لبوه يحفر  لفهليح فه م هحو يجيحبحل -0

 .يسلف  لبوحع  لو ئحلتف يجيحبحلفل لبوالفا ر فحبهل -2

 .مابئة كف فة لبوحظفف لبليهجه بوجيحبحلفل لبلالحملت ئه لبوالفا -3

 .رلبلحلئ  لألسلسفة, رلبايلصب, يابيف لبويلفة لبلسوفلمة مل حفإ لبل هحو -4

 .ل ئه لبوالفا بوثافم لبويلفة لبلسوفلمةيحظفف لبوجيحبحلفيح فه كف فة  -1
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 : محددات الدراسة

يح ددفه : رذبدد  مددل جددالا, يوثددفئ يددة  لبفرلسددة ئدده يثلفددة ىشددجلبفة أيلفددة يحظفددف يجيحبحلفددل لبوالددفا بوثافددم لبويلفددة لبلسددوفلمة     

رلبودده يثددحا ئرن يثافددم لبويلفددة , ريح ددفه لبافددحل لبودده يوالددم بوجيحبحلفددل لبوالددفا, م هددحمه يجيحبحلفددل لبوالددفا رلبويلفددة لبلسددوفلمة

 .ا لببلحإ ىبو لألئل لبيتب  رلبفرلسلت لبسلباة لبثفيفة لبوه يطبصت بلح حإ يجيحبحلفل لبوالفارذب  مل جال, لبلسوفلمة

 :  منهجية الدراسة

ليحاددت يددة  لبفرلسددة لبلدديهج لبحصدد ه لبوثلفلدده بلحفلنددلت رلبلالحمددلت لبودده يددا للاهددل مددل كددة مددل لألئل لبيتددب  رلبفرلسددلت       

 (.لبفرلسلت لألليحفة, لبفرلسلت لبلثلفة, لبفرلسلت لباببفة): لبلففلنفة لبثفيفة لبوه ي لة

 : التعريفات اإلجرائية

 :يوحيو لبفرلسة لبلصطلثلت لآليفة

كة مل يحصة ىبف  لبالا لبثدفيإ ئده لبجلندب لبوايده لبدة  يودفو لبوالدفاا : "بأنهل (2106) بئهل سافف  ربببلر   :تكنولوجيا التعليم

 ". ب  رلأللهم  رلآلتت بهف  يطحيب لبيتلو لبوببح  لبوالفلهي ل ة بفل لبايصب لبح رأنهل

, يحظفف لبوببحيفل بلحسلتة لبوايفة ربوجيحبحلفل لبلالحملت رلتيصلا:  لو أنهل تكنولوجيا التعليما ئووحيو لبفرلسة م هحو أما إجرائيًا

 .رياحيا لباللفة لبوالفلفة مل موولف لحلنحهل, ريي فة, ريطحيب, ئه يوطف 

غلبح ل مل ي فب مصطله يجيحبحلفل لبوالفا ىبو لسوفللر يايفلت لبثلسحل ريجيحبحلفل لإلنوبنت رلبلدحلرئ لبوده يحئبيدل  دلبا لبحيدبا     

 .رغفبيل مل لبحبمجفلتا بوحئفب يجببٍة يالفلفٍة ئبيفٍ  رسهلٍة رمفسب ٍ , رلأللهم  لبلححفة, كلبهحليف, بلإل لئة ىبو لأللهم  لبةكفة

ي لة لبلصطله أيّة أئل  أر مللرسة أر ىسوبليفجفة مبيحطة بلبوجيحبحلفل يلجل أن يُسووفو بف ا لكوسلل لبلالر  رلبلهلرلت كلل      

رنالهددل ىبددو لبلواللددفل أر لبفلرسددفلا ريلفددة يجيحبحلفددل لبوالددفا  لبفرلسددة رلبلللرسددة لألجالصفددة لبلولفلددة ئدده يسددهفة لبددوالا ريثسددفل 

 (.2104,أبح لبلجف)لألئلع

 لإللبلعلت رلبي لطلت لبوه يثفا ئلجة لب صة لبفرلسها رلبوه يهف  ىبدو ىكسدلل: "بأنهل (2104) بئهل سهة : العملية التعليمية

لبلواللفل مابئة  نتبيدةا أر مهدلر    للفدةا أر ليجليدلت ىيجلبفدةا ئهده نتدلو مابئده يوجدحن مدل مدفجالتا رمالبجدةا رموبلدلتا 

لباالصدة بفيهدلا رربطهدل  لبجدة يده لباللفدة لبويسدفافة  بويتدفا لبلالحمدلت رئهلهدل ري سدفبيلا رىيجدلئئلبلفجالت يدا لبلواللدحنا  رلبلا

 ".بلبلالحملت لبسلباةا أمل لبلوبللتا ئوولفة ئه يوبيج طلحة أك لع مواللفل

رلبلدوالا رلبليهدل ا ب دجة محلشدب أر   للفة ي ل لفة ييسفافة بفل لبلالدا: ا ئووحيو لبفرلسة م هحو لباللفة لبوالفلفة  لو أنهلأما إجرائيًا

 .غفب محلشبر مل ألة يثافم أيفل  يالفلفة بن لئة مابئة لفيف  أر يصثفه مابئة بفل لبطلحة
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لر بهدف  ىحدفلا يادفيالت : التنمية  حلر   ل  للفة يتفب ماصحئ  أر مسوهفئة تسوتالا كدة مدحلرئ لبلجولدي لبلولحدة لسدوتالت  لفدف 

, مل جالا ىحفلا بيلع أيفيحبحله مادفل يدوالعو مدي لبحلصدي لتلولدل ه, ب لبلجولي لألسلسفة رلب ب فة كلئةريتفبلت رل فة ئه لحلن

, رلباددفر   لددو لبلحددلئل , رلبددح ه لتلولددل ه رم ددلركة لأليددلبه بجلنددب لبثجحمددة, لبددة  يددبيح  بلتيجليددلت رلبلحلصددف لتلولل فددة

 (.2104,لبسحصه)لع  لو لبوحافة لبفلجلفة رلبولرلفة رلباو, رلت وللئ  لو لبةلت, رلبوي  ة لتلولل فة

 للفددة يلحفدة لحوفللدلت لأللفددلا لبثلبفدة رلبلسدواحلفة ئرن لبوالفددة مدل شدأن مبرنددة لبوصدلتة لبفل لدة بلثفددل  أر : التنميةة المسةتدامة

ئرن أن يجدحن ذبد   لدو حسدلل , يوا بلحلحد  يلحفدة حللدلت لبثل دب, ريه نل  مل لبوافو رلببصه, يجلمة ريللس  لبيتا لتلولل فة

 (.2106,لبتلمف )أر يواف صفريهل  لو يلحفة حللليهل لألسلسفة , لأللفلا لبالئمة

 :الهدف األول

 المفهوم والمظاهر ... تكنولوجيا التعليم 

ا رللئلئت أيلفددة يبّكدم يجيحبحلفدل لبوالدفا  لدو لألئرلت رلبحسدلت  لبوجيحبحلفدة لبودده يسدل ف ئده نادة لبلابئدة ريحلئبهدل ريطحيبيدل   

ريطحفم ىلبلعلت لبحصلية رلبثللية لبلحيفة  لدو لبوحل دف , لسووفلو يجيحبحلفل لبوالفا رلبوالفا  ل باف باف يابض لبالبا بجلتثة كحررنل

ل رلبوالفا  ل باف يح لبوفلر لبححفف تسدولبلر لباللفدة لب, لبجسف  والفلفدةا رلبوه أحلبت بفرريل ىبو أن يجحن لبوالفا لبحلليه مليح  

ل بلفة يةل لتنوالا ئه أسلحل لبوالفا , لألمب لبة  جلم م لكة كففب  رللهوهل لباللفة لبوالفلفة  دل بادف, ئه رصٍت با يجل لبالبا مسواف 

بوطدحيب  رلسووفلو لبحلصي لبُلاّمل رلبحلصدي لتئوبل ده. مولفلة بافو لليمية لبحيفة لبوثوفة رلبلحلرئ لبح بية بلفة يةل لتنوالا لبل للئ

  :يالفا لبلالا مي يلافل ئررس م فف ا رئه لبحصت ن س  ملواة رلةلبة بلطلبب

ىبفد  بادا لألمفلدة بدفل لبلادب رلبدوالا مدل جدالا لسدووفلو لألبادلل كدأئل  يالفلفدةا أ  ئمدج يجيحبحلفدل لألبادلل ئده  يجلي يطحفم -0

ل أكفب ىجلر  ري ل لفة  .(2101,فلئ لبحت)لب صحا لبفرلسفة بجاة لبوالفا مح ح  

 IBM مدل شدبكة  Watson ببندلمج ئفلل يوالم بلبةكلع لتصطيل ها تحظ ييحملن أن ىحفل لبجلمالت ئه أسوبلبفلا لسووفمت -2

سدؤلا ئده  31111إلن لع جفمة لسو دلرية طالبفدة لئوبل دفةا ر لفد ر أرسدة لبلسو دلررن لتئوبل دفحن بدفرريا حدحلبه أكفدب مدل 

ل لألشهب لبفالجة لألربوا ملل  .أيلا بللسو لريل لبثافاففل لبلس حبفل مالبجة لباوليل لألكفب ياافف 

دل محصدي  -3 رلبدة  يثودح  باحدة لببيل دفلت لبلجلنفدة ProwdigyGame.com يسووفو ماليدفل لبطدالل رلبلفّرسدفل رلأليدلبه أيو 

أئرلت يجيحبحلفدل لبوالدفاا ي دلة لبيصدلته باددا لبلوحلئادة مدي لبليدليج لبفرلسدفة لبلوول دةا رياددّفو يدةل لبلحصدي نصدلته بالسدو لئ  مددل 

 :لألئجلر ميهل
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o أر لبثدللم لبلبلدلنه لباتدفاا أر  لسوج دل  لبلحلصدي لب دهفب  مفدة محيدو ىمحدليب سدوفت :لبدةيلل ئده رحدالت مففلنفدة لئوبل دفة

 .لبلحلصي مسحا ل” ليلر “لتطالإ  لو لببحالت لبلففلنفة لب الفةا رذب  بلسووفلو يجيحبحلفل 

o ي ّجي ية  لبلتلمبلت لبوالفلفة لبطالل  لو لبافحر  لو مالحملت رمالبجوهل مل جدالا لبحثدإ  :لبل لركة ئه لجوحلرلت لبحيب

ر ر ي لبطاّلل أملو سؤلا أر حلبة مافيةا ريجلف ها بجلي أئبة ححا لبلح حإ مل جدالا  لبلسولب ئه ص ثلت لبحيب لبلوول ةا مفال 

 .لبوثام مي  ئه مصلئر لبحيب

o ذلت صدلة بلح دحإ لبحثدإا أر مسدل ف  لبطدالل ئده صديي مل دلت بدحئ كلسدت  مفدة ي دتفة مل دلت بدحئ كلسدت :بحّإ لبصدحيهل

 (.2101,لبصلئب)جلصة بها بوسهفة لبلبللاة رلسوجللا لبفررسا رىشبلك لبلواللفل لبلسولافل بوطحيب مهلرلت ىبفل فة لفيف  

 :الهدف الثاني

 تَعليمالفوائد المرجوة من تكنولوجيا ال

ت ش  أن أية رسفلة أر أئل  يالفلفة يُسل ف ئه ياميم لب ها بفل لبطالل يه أمب مثحّة رمبغحل مل صحة لبطلبب رلبلفرسا بجل مدي 

ذبدد ر صددف ياددلرض باددا لبلاللددفل رلبوحددبلع ليجليددلت يطحفددم أئرلت ريطحفاددلت يجيحبحلفددل لبوالددفا ئدده كددة للنددٍب مددل لحلنددب نتددلو 

 .وجيحبحلفل مصفر ىبهلع بلطالللبوالفاا بل وحلر أن لب

ل  برري ل بوحلف  لبطلحدة نثدح ئهدا أئودة بجلفدي لبل دليفا لبوده ي دللهل لب صدة  بجل يحاو لبوجلمة لبوجيحبحله لبصثفه مي لبوالفا أمب 

 (.2102,صلرر )

 :مزايا تكنولوجيا التَعليم وعيوبها

 :ىن يجيحبحلفل لبوالفا بهل ممليل ر فحل  فيف  يولفة ئفلل يله

  ىيصلا لبلالحملت رلب برحلت بلطالل بطبياة أبس : 

ييددلك لبافيددف رربلددل لبل ددلت مددل لبلحل ددفي لبيتبيددة لبودده ياددلنه لبلفرسددحن مددل صدداحبة شددبحهل ريحسددفطهل بلطدداللا بجددل ب وددة 

لبيتبيدة رربطهدل لبابرض لبوافيلفة رلب برحلت لبحصبية أر حوو لبسلافة مل جالا لب لشةا يسوطفي لبلفرس يحسدف  يلد  لألئجدلر 

 .(2102, فف ررس)ربلبولبه يثسفل مسوحل لب ها ئلجة لب صة, بلبثفل  لباللفة

 ربلبولبه لبثصحا  لو ياففا أئوة رأئلع أئوة تحا ل, يسل ف يجيحبحلفل لبوالفا ئه  للفة يوحي لبطالل: 
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  MyStudentsProgress كددة مددل يددحئب لبافيددف مددل ميصددلت لإلنوبنددت لألئرلت لباللمددة بووحددي ىنجددلللت لبطدداللا رياوحددب 

أئل   ملولل    لو لإلنوبنت يوفه بللفرسفل رلآلبلع مولباة لبلسوحل لبوالفله ألبيدلتهاا  theTeacherCloud Progress Trackerر

ل يطحيب ببلمج موصصة يوفو يةل لبتبض   (.2102,ئ لذ)كلل يلجل بللفرسة أيو 

 لاة لبوالا  للفة ملواة بلبيسحة بلطالل:   

ياوده ماتدا لبطدالل رصو دل طدحيال  ئدده يصد ه لإلنوبندت رمحلصدي لبوحلصدة لتلولدل ه ميددة سدٍل محجدبٍ ا ربلبودلبه يلجدل أن يصددبئها 

ل  .لإلنوبنت  ل  للفة لبوالاا ربجل يلجييل لسووفلو مفلها باولع باا لبحصت  لو لإلنوبنت بتبٍض لفٍفا ريح لاة لبوالا ملوا 

دل بلبيسدحة بلطداللا كلدل يلجييدل ىن دلع مجلح دة لسووفلو يايفة شلشة لبللذ رلب ل ملوا  ابرض لبوافيلفة  حب لإلنوبنت يجاة لبوالا أمدب 

 .(2102, حف لبجبيا)جلصة  لو ئفسححك إلئلر  نالشلت ئالبة ححا باا لبلحل في لبوه ياللهل لبطالل ئه لب صة

 يجيحبحلفل لبوَالفا يجاة لبوالا  ل باف أكفب سهحبة مل أ  رصت موو: 

دل بدحت يجيحبحلفددل  ل ئدده رصويدل لبثدلبها رطحا  رلبادبرض لبوافيلفددة  ذشلشدلت لبللد يادف لبدوالا  دل بادف أحددف أكفدب أسدلبفب لبدوالا شدفح  

بجدلن يدةل مسدوثفال  حفدإ يثدة لبدفررس لتئوبل دفة  دل بُادف (  Courseraر Udemy مفدة)رميصلت لبوالفا  لو شحجة لإلنوبندت 

مجلن لبلثل بلت لبوالففية شف  ل ئ ف  لا ئهه يوفه بلطالل ييتفا رصوها بطبياٍة ييلسحهاا كلل يلجيها مل لجوفلر لبلحل دفي رلبلادلر  

  .(2102,لببل ه)يهولحن بهللبوه 

 :عيوب تكنولوجيا التعليم

 حّسيت يجيحبحلفل لبوالفا مل لبيتلو لبوالفله ب جٍة ملفما ربجل يةل ت يي ه رلحئ آجلر سف ة بلبيسحة بلحااا ت يوحصف لآلجلر لبسدلحفة

لبوده يجدب  لدو لبلدفّرس مالحتوهدل صحدة ىئجدلا بوجيحبحلفل لبوالفا  لو يجلبفف يحللف لبوايفلت أر صفلنوهلا ىنلل ييلك بادا لألشدفلع 

 :ية  لبوايفلت ىبو ص ّ 

 صف يجحن مل لبصاب  لو لبطالل باف ببمجة  احبها  لو  :صف ت يهوّا لبطاّلل ئفلل باف بلألن طة لبوه ت يسووفو يجيحبحلفل

ا ئه حلا طلب  لبلفّرس كولبة مالا بلسووفلو لبجلحفحيب لبوللريل بلسووفلو لبوجيحبحلفلا أن ياحمحل بلألن طة بفرن يايفةا مفال 

رلسووفلو لبلحلصي لبوايفةا رىرسلا لأللحبة  ل طبيم لبحبيف لإلبجوبرنها رباف مّف ا حصة جطأ مل ئه لأللهم  لبوايفةا ييل مل 

 .لبصاب أن يُايي لبلفّرس لبطالل بأن ياحمحل بلبحللب بال يجيحبحلفل

 ليجب يفريب كلئر يفريسه تسووفلو لبوايف ييلك مفّرسحن موودبمحن بدلبوالفاا ياحمدحن  :لت ئه لبوالفاا ريةل يثول  رصو ل كحفب 

بوافيا لبلثوحل ن س  مية بفأرل بلبوفريذر رمل لبّصداب لالهدا يواللدحن طبيادة يدفريذ لفيدف ا نليفد   دل لبحصدت لبودلتي ئده 

لسل لت يفريذ يحمفةا بفذ بفي  لب 6 للفة يالفلهاا ىذ بفل لبلالا يابيح ل   .طلصة رلبحصت بفوالّا يح أيو 

https://www.community.arageek.com/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3
https://www.community.arageek.com/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3
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 بدفا لسدووفلو ألهدميها بلحثدإا يلفدة بادا لبطدالل ىبدو لبوسدلفة رىرسدلا رسدلتة  :صف يجدحن لبوجيحبحلفدل مصدفر ىبهدلع بلطدالل

حودو لبطّلبدب !. نصفة بحاودها أر لسدووفلو رسدلتة لبوحلصدة لتلولدل ه ئلجدة لبثصدةا أر لبلادب ئده باحدة لفيدف  نّمبهدل بلوّدح

بللفما ئايفمل ييوهه مل رللح   لو لبجهللا صف ي ّجدب ئده ىبادلع نتدب   لدو ببيدف  لإلبجوبرنده أر ىرسدلا رسدلبة نصدفة لبجفف أر ل

لا كة ذب  مصفر ىبهلع  .(2106,سافف  ربببلر )سبياةا رييوتب لبّبئ طحا 

  فددحيبيا ئدده لبوالددفا رىباددلع يسددووفو باددا لبلفّرسددفل كلح :لسددووفلو لبوجيحبحلفددل ألنهددل مثحّحددة بللددفرسا مددي ىيلددلا رأ  طالبدد

لبابرض لبوافيلفةا أر بلجوصلرا يسووفم  إل طلع كلمة لبِثصة رلبلالحملت ركة شهعا بصب  لبيتب  دل طبيادة لإلبادلع 

  (.2102, حفلببللب)أر مفل لسوجلبة لبطلببا يلجييل ل وحلر لبلفّرس أنلنه ييلا ئهح يهّل  لسووفلو حلسحب  لبجفيف

ربجدل ئرن أن يسدحم ذبد  يدحئفب لبحيفدة , لبوه ياب يحظفدف لبوجيحبحلفدل ئده لبوالدفا( رجصحصل لبفرا لباببفة)ا ييلب  لبجففب مل لبفر

يدحئفب شدحجة , لبلفرسدفل لبلدؤيلفل تسدووفلو لبوجيحبحلفدل)رياصدف بلبحيفدة لبوثوفدة , لبوثوفة بوولجل مل يحظفف لبوجيحبحلفدل ئده لبوالدفا

ريدحئفب لأللهدم  لإلبجوبرنفدة بدفل لألشدول  لبدةيل بدفذ , وده ت يتطفهدل شدحجة لإلنوبندتليصلتت رجصحصل ئده لبليدلطم لبيلتفدة لب

 ) obmuG ,M. ;MnaknaG ,M. & ;releae MblleH(2012 , (.بثحليها لصويلع لأللهم ر بفحلكححل  صب يجيحبحلفل لبوالفا 

 أيفل  مح ح فة بلسووفلويه ميتحمة موجلملة ياف رياحو لباللفة لبوالفلفة بوثافم : تكنولوجيا التعليم

رىكسدلب  لبلميدف مدل ,  دل طبيدم لسدووفلو لبلدحلرئ لبح دبية رغفدب لبح دبية إل د لع لدح مدل لبدوالا لبلفلدب, أحفا لألبثلا لبوالفلفة

 .)nHgGdna(2018,لب ل لفة رلبوأجفب بلحصحا ىبو لأليفل  لبلبلح  مل لبوالا 

دل أر , ربيلع   لو مل سحم     ئنن ييلب  باا لب حلتف تسووفلو لبوجيحبحلفل ئه لبوالفاا كلل ييلب  سف لت بهة  لبوايفدةا ئدنذل كيدت مفرس 

ل يوولدف بلبجلمدة  دل نتدلو  دل يالفلف دل لفيدف  ل ئده حادة لبوالدفا ئيصدفثويل أت يادف  يدف يدةل لبثدفا ئابيح دل سوبسدا لبوجيحبحلفدل نتلم  مهول 

 (.2104,سهة)فا ئه لبحصت لببليلا ربجل ت بف مل لألجة بافل لت وحلر لبجحلنب لبلتللة بوحظفف لبوجيحبحلفل بلبوالفا لبوال

 الهدف الثالث

 :التوظيف المنهجي لتكنولوجيا المعلومات في التعليم

بلب  ددة رلبوبللددي ر ددفو  ىن حبكددلت لبوطددحيب رلإلصددالا لبودده كلنددت يددوا رئددم يصددحرلت ئرن أسددذ  للفددة ميطافددة صددف بددلعت     

ئهده ت بدف أن ييطلدم مدل رلصدي يولفدة , لتسولبلرية ئه كففب مل لألحفلنر رذب  تئوالئيل ر فو ل وللئيل  لو أسلحل لبحثإ لباللده

رمل لبوبرر  ئرلسة يةل لبحلصي ئرلسدة  للفدة ئده  دحع لبصدحر  لباصدبية لبلبغحبدة ئده لبوالدفا , ئه ميليج ريطحفم ريالفا صلتا

رذب  مل جالا ر دي جطدة شدلملة رموجلملدة يودا لباحلمدة لبوده , صحة لبلجحع ىبو يحظفف يجيحبحلفل لبلالحملت, حيلت لبوطحيبرأرب

 : بهل  الصة بلبلح حإ
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 .ىسوبليفجفة يجيحبحلفل لبلالحملت  -0

 .مابئة لبحيفة لبوثوفة بوجيحبحلفل لبلالحملت -2

 (.2102,ألتب)للفة لبوالفلفة يثفيف يأجفبلت يجيحبحلفل لبلالحملت  لو لبا -3

 الهدف الرابع

 :التنمية المستدامة

ددل لير  أر ـددظا ن لبويلفة لبلسوئللة ت ولفى       لبوسددافيفلت رلن ييل ظهر ئه ا يه لطلل صئفو رليذ سيرلت لوتا ح, لًجئفئليوللم 

جرليل   وئللة فالاـددددددلبويلفة لبلسا روويلر. ائه لؤولر رفرئ  جليفرر ئه لبحرللف 0222رذبك  لو , ة لبلسوئللةـددددددرو لبويلفـددددددل ه

ا رلبجليل لإليسليها رلبجليل لتجولل ها صوصلئ لل لـدده لبجليـددل يـددذ  لبجرليـددريا لي لل و رإ  يهل لن لؤ رلت ئر فة, ر فسة

طلحلت رير وثافب لبرئليفة بإليسلن ئه جلفي لو, ىبو لبهئ  لبلي رئا لبرصرا روو لحك لي حاوهل لن أجا رلبوه فجل أن وو ل 

 (.2106,لبتلمف )أمجللبثفل  لل 

ا ل رلوث ل بلويلفة لبلسوئللةًئئ ل رل هرلـدلر ل لثـدل رىطـد  رجللا ًللالـثلربت أن ووي وارف  ل  كففب  رصئ وحلررت لوجليلت ررؤل      

ئه ا لبلوول ة بلئور رلجوهئت ئ لت لن لبحلثففن رلن ذر  لبووصصلت, ئرئـددددئ لبثـددددرأصحه وارف  لبويلفة لبلسوئللة لري ل ىبو أحا

بلسوئللة ـددددة للبويلف: ئائ  رئهل ئرجالس صل الا  للفة لبويلفة لبلسوئللة حلل فوئو لجلتت ووصصلوهوا ة ويلرـددددرلثلربا يذل لبلفئلن

 .  لو ولحفة ثلجلوهو بلوطرا لبلسواحا لـئر  أجفـرفض صـر ئرن واـيه  للفة لبويلفة لبوه ولحه ألليه رثلجلت لبثلو

ة لبلسوئللة ثسل يذل لبوارف  ئه ـددددة لبويلفـددددن أيلفـددددا وجلـددددثفاا  لو حائفن لهلفن يلل لبثلور رلبلسواحيبيجددددم  يذل لبوارف 

ئليهو لن . لبالئلةا ئرن أن فجرن ذبك  لو ثسلل لألجفلا لبثلور ا لـددددددة بألجفـددددددلت لبويلفـددددددصئروهل  لو ىفجلئ لبورللن حفن لوطلح

لبالئلة أر ا ر ئرن أن فجرن ذبك  لو ثسلل لألجفلـددددددلت لبثلوـددددددة ثلجـددددددرجح  ولحفلن لبوائو رلبرصه فوو حلنلددددد  " رئ   لو أي  

 (.2101,بلررئ)فوا  صئروهل  ن ولحفة لثوفلجلوهل لألسلسفة 

حلايو أن ت فجرن لبورجفل  لو ولحفة ا ةـدديذل لبوارف   لو صوفة لرل ل  لبورللن ئه ولحفة لثوفلجلت لبلجولي لن يلثفة لليفيبكدم ر

 .لبالئلةا لألجفلا رصت لبثلور رىيلللبثلجلت ئه لب

ا ي لبرليية حئرن لبلسلس حثارب لألجفلـددلت لبلجولـددلر ثلجـددلبويلفة لبوه وأوذ حافن لت وح"ر ر  ئرفب لبويلفة لبلسوئللة  لو أيهل 

 (.2102, بيالت)حلثوفلجلوهو لبحئلع لبالئلة ئه 
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لثوفلجلت ا رلبلرلرئ لبلوائئ  ئه حف وهل: ر فسة يه ولسة  يلصر"ثئئت ليظلة لألغذفة رلبلرل ة يذل لبلصطله ولن كلددددددددددددددددل 

لبايلصر لسددددوف لع فوافن ا ه ثفن فوافن صفلية لبايصرفن لألربفنـدددرئا رلبلؤسسلت, لبوجيربرجفلا رصوصلئفةترل, لإليسلن لتجولل فة

 . للفة لإلئلر  لباللةا ن  والـرلرلصحوهل روثئفئيل ل, لألورل

ة لبلسوئللة ئرن لإل لر  ىبو لبجليل ـدددددب لبويلفـددددد لر ىبو وررر  رجرئ  يلصر لافية بوثافرفوول  يذل لبوارف   ن سلحاف  حأي  أ

 .ئه لبلرورإلبمملنه 

ئو رلبوطرر لبالله رلتجولل ه ـدددددلبوا"ن ـدددددلر   ـدددددل  حـدددددرصئ ررئ وارف  ئه لبلرسر ة لبحف فة لب لسطفيفة بلويلفة لبلسوئللة أيه     

سولرلرفة رئرن وارفض لبحف ة رلظليريل لبثفة ئه يذ  لتو ـدددددددلظ  لـدددددددي لبث ـدددددددل, ل ةرئه جلفي يرلثه لبثفل  لبلوو, رلبصيل ه

 (.2102,محس فت)ئللر رلبهالك ـلبلالرر  بلولطر لبولرا رلب

رلجلئثة لولطر لبولرا روررر  ا رلتسولرلرفةا  لو  يلصر لن وليهل لبوائو رلبوطرركددددددددددددم رفالثظ أن يذل لبوارف  ر      

صوصلئفة تلبويلفة لل والف" صوصلئفة رلتجولل فة بترحه آسفل لبويلفة لبلسوئللة حأيهل  حلر   ن ت رئت لبلجية لكلدددل . لتيوللو حلبحف ة

رلبلؤسسفة  لو أسلس ا رلتصوصلئفةا رلبسفلسفةا رلبحف فةا ةـة لتجولل فـلة لبويلفـوللن لرلصا رلي لبث لظ  لو لبلرلرئ لبطحفافة

ىبدو شددلة  لمددة لببئددل  لإلنسددلنه لبذ  فئ ر ا لرورإ ويلفة لبلرلرئ لبح رفةا ثركفددب ئددأكفب لة أوئلـددسترو لـدرفوئ و ل ها لبلسلرل 

 (.2104,غببه)بأ  صفلس بليلح ت سفلل لبيلح لتصوصلئ 

 .لبجحلنب لألجبل بلويلفةىولئة ىبو ا صوصلئفة  لو أيهل أسلس بلويلفة لبلسوئللةل لو لبويلفة لا لبوأكفف يذل لبوارف  ثلر

 لبائر  رويلفة ابالسوفللركلصدددددددددفر  روللفئ لت وللئ  لو لبلئورلت لبلثلفة اا لفلئ  ىيولجفة لبال: لبصافئ لتصوصلئ و  لددددددددد -0

 (.2103,ررئرو)رثئو ثئرئ   رورلجي لب ار رلثلرحة رورطفيهل لبوجيربرجفل وربفئ  لو لبلثلفة

لتيوللو حلبطحاة  رلفلئ كلئدددددددددددةا بللرلطيفن  لً لرل وثسفن لسورفلت لبوالفو رلبصثة رلبرئليفة: لبصافئ لتجولل ه ر لو -2

 لبي لط ئه لبلرأ  م ددددلركة روللفئ البالللة لبارل هـدددئ لباللددددلعرلب يففن رلبوحدددبلع رلفلئ  يسحة ا رلبطحاة لبالللةا لبلورسطة

 (.2102,ىبهلو)اثل لبلارئة رىوالن لبال صفوروالفو  الباللة لبثفل  لجلتت رئه صوصلئ لل

 :التنمية المستدامةعناصر 

رت حئ لن ورئر  يلصر ا لتجولل ه رلبحائ ,لبحف ه رلبحائ ,صوصلئ تل لبحائ أيلهل ,لوول ة أحالئ ىبو لبلسوئللة لبويلفة وسويئ     

, ورئفر  يلصر لإليول  لبر فسةا لن وال صوصلئ تل ئـدددده لبحاـددددئ يذ  لبايلصرا روولفا حائ ليهل وثئئ وصل ص ا كددددة ئلو

 حلبح ر البلولف لبحفربرجه لبويرإ  لو فاولئ لبذ  لبحف ه رلبحائ االبلل ة ررأسـددددددددددددددددسوارلر رلبويظفو رلبلارئتلائلوهل لرئه 
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ألحلع لر أر ئه ـللل ولب لهللا  لو ظهر لألرض رئه حلطن لبحث, رلبتلحلت رلبثفرليلت رلبطفرر رلألسللك رغفريل رحلبيحلولت

 أئرلئ لاظو رفرل البويلفة حلسولرلر روسله لبالو احلباحر فة وثظوـددددددسفلسئدددددده ا لبحائ لتجولل ه لبلولف لاًرأوفر لب وددددددلعا

 يالثظ( 2106) لبج ر  وارف  اوال لنر, لي لبافو لألسلسفة بلفالئة لبرطيفة ًرورلصال لًروجئفئىحفددددددددددددلع   لباللفة يذ  ئه لبلجولي

 أن أيلفة ىبو ىولئة البلجولي ئه لبويلفة أحالئ لوول  ة لب لللةـددلبويلف الـددو  أن وررر  الف البيالط لن  ئئ  لويبكفددم  

رن ـفج أن هـي لحبـلبس لبوارف  ىبفهل أ لر لبوه لبيالط رفلبا اولرجفة حجهلت لئئرإ رغفرا ئلوـلب نـل يلحا ل البوثر فجرن

 .لي لثوفلجلو  رلوال ل ل  بئل لبجلهرر ًلاحرت  لبويلر  لبحريللج

 صوصلئفةتل البهفلجفلس  الألحالئ لوائئ ولرفوه اوثر  للفة"أيهل   لو لب لللة لبويلفة لبج ر  لصط و  ر  رصئ     

 صرل برغحلت لسوجلحة لجرئ ربفس ارل ئلولفةـددددددحا ئئرإـددددددل رـددددددري البرطيفة لبفالئة افويلر جلل ارلتجولل فة رلبسفلسفة

رحلصه لجلتت لبويلفة ا صوصلئفة رلبويلفة لتجولل فةت ن ئلج لبويلفة ل  حلر لللة ـددددلب  لبويلفة أن البار فلجن ثفا اولرجفة

ت ـدددددلبويلفة لبلسوئللة رلبويلفة لب لللة ئه أن لألربو ليول  لب رب  حفن رفجلن. فالئفة أر حف فة أر سفلسفة  جليترلء ـدددددرل سـدددددلألو

وأوذ لبويلفة  بو حفيلل ابالئلةل الألجفل حلصلثة فور ت لبذ  احلب ج لبلجولي ائلو لبلرلرئ  لو لبث لظ ل ـدددددددددررر  لرل ـدددددددددحو

رفرل لبحلثا أن ييلك لجلر ة لن لأليئل  لبوه وساو لبويلفة لبلسوئللة ىبو وثافاهل ئه  وو , لب لللة يذ  لبياطة حافن لت وحلر

 ارلبحف ه  هرلتجولل صوصلئ ترر لـدددددددددددريه لبلث ًسلحال حثفا وو لحك يذ  لأليئل  ولن لثلرر لبويلفة لبوه وو ذجريلا لبلجلتت

 (:2101,صبلو)لبيثر لبولبه  لولبلسوئللة  حلبويلفة لبلسوهئئة لبلجلتت يذ  ىبو لإل لر  رفلجن

لسووئلو لبلفل  ئه لبويلفة  ء لـدددددج  يئرر جل  لئلئى للنو بوى بلسوئللةل فةللبوي هئ و ةفلئصوصتل بيلثفةل نل :لمياها (1)

ا سواللبال لو لبلفل  لبيظف ة ا  لو وللفن لبثصرا ل ه لبالـلتجولا لـرئه لبلج. لبلرل فة رلبصيل فة رلبثورفة رلبرف فة

 .لبجرئفة رلبلفل  لبلل فة لبلرلرئ  لو لبث لظ ىبو ئوهئ  لبحف ها لـلبلج هـئألل . لبليلبه رلبلرل ة

لبلرل فة روثافب لأللن  ةـددددجفليوإلل ئ لـددددفل يثر ساوو فاثر ل فةلولتجر صوصلئفةتل بيلثفةل نل بجدددة و لح و :اءالغذ (2)

 (.2102,نصب) لو لألرلوه  سووئلو لبلسوئلو رلبث لظتوللن لا  لن أجا ألل  حوصر  لبحف ة  ئوالا لبتذل ه

 لبويلفة ئوساو ,لتجولل فةة ـددددبيلثفل نـددددل لـدددأل ارلبرصل فة لبصثفة لبر لفة  لو البال صوصلئفةتل لبيلثفة لن :الصحة (3)

 .لبحف فةة ـرلبثللف الب افر  بألغلحفة أربفة صثفة ر لفة وللن ىبو لبلسوئللة



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 66 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 وجيل اأج لن ارلبلسؤربفة رلبرصلحة رلبثرلرحة ـدددرلبلثلس  لئفةـدددلب  لحلئلء ىبو رلإلئلر  لبثجو اأي وورإ أ  :والمساءلة

 .لبلسوئللة لبويلفة طرفب ئه  احة او ج أن  ليهل لبوه لن لألورل البارلل رجلفي رلبلثسرحفلت لب سلئ

 لن رذبك البلسوئللة رل بلويلفةـدددلت لألوـدددفن لبلجولاـدددلبلجولي رحا رحفن لب  لت لتجولل فة ئلوا حفن لألجفل: التضامن(  4)

 وألفن رجذبك البالثاة الألجفل اجلي  لو لئفريفة ر ئو ورلجو البالئلة ابألجفل لبطحفافة رلبلرلرئ لبحف ة  لو لبث لظ اوال

 .كلئةلتجولل فة بب  لت  لبيلر لن لبالئبة لبثص 

 :مجاالت التنمية المستدامة

 ا لفهل لبوأففر أر لآلبفلتررلرلت ـددددددددددلبا صيي ئه لب البة لبجلللة لبل لرجة ىلجليفة لبلجولي أئرلئ ى طلء حلايو :التمكين ( 1)

 .لن ل لرجة ئل لة ئه  للفة لبويلفة  فلجيهوذ  ـلب اجـحلب  لألئرلئ يؤتء بئل يوللءتل ثس لفلئ  اأج لن رذبك

 الةربثجل ريه بر فسفةل باطل لتل حفن ب رلجةل لئلر رلبارل ئلت ـدلبسفلس طـيل احلبثجو لبر فئ لن وال: اإلدارة حسن ( 2)

 (.2102,لبثيفطه)لبلئيه لبلجوليلإ ـصطر ا لـوبل لإـطبالر

 :المستدامةالمبادئ األساسية للتنمية 

رلتجولل فة رلألوالصفة  فةـدددددلت لبسفلسـدددددلبلارلا جـدددددئرريل و ـدددددلبلحلئ  لألسلسفة بلويلفة لبلسوئللة لبوه حا رفلجن ىجلل

 :فلهكلل إلرسل هل روألفن ئالبفوهل 

 بلجلفي بلوالفو لبجلئفة لإلولثة وللنرلبلجولي  فررلت لن رلورللية  لئبة ثصة  لو ىيسلن اج اثصر أ  :اإلنصاف ( 0)

 .رليوجة صثفة ثفل  اأج لن

 ر لو البلرلصالت ريظو ارلرئ ـددددرل لءـددددبلحي ةـددددلبجلئف لبلرلئ ورئر وللن صوصلئ تل لبصافئ  لو :والخدمات السكن (2)

 وللن  لو ائلبال لبحف ة حوصر  ألل البليلسحة ةـدددددحلبوجل  لـدددددلبليلس جنـدددددلبس  لو البثصر وللن لتجولل ه لبجليل

 .(2104,مثلف)لبصثه  لبصر  ىبو حلإلولئة اهـبألرلو لبهـلبلف أر وئلوـلبلس سووئلوتل

 .لتجولل فة لبيلثفة رلنا لألسلسفة صوصلئفةتل لباطل لت ابج لبلوئرحفن رئر  وللن اصوصلئفةتل لبيلثفة لن :التعليم (3)

 لن, لبلثلفة لبلجولالته ـدددددددئ رذبك بوثسفن لبظرر  لتصوصلئفة رلتجولل فة رلبفالئفة, لألئرلئ رلبهف لت لبثجرلفة جهرئ    

 رلتجولل فة لبللئفة لبثلجلت ى حلإ  لو لبويلفة اروالا رلبوطرر لبوائو وثافب ئه ًئالبة ل لرجة  لبلجولالت يذ  ل لرجة اوال

 لبوه لبائرلت رويلفة لإليسلن ير لبويلفة ئهئ  ارلبسجن ارلبال رلبوالفو ذلء رلبصثةـدددددددددددلبت ىبو لبثلجة ريه ,لبلجولي ألئرلئ
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ا روأيف ى ئلئو ـدددديظ ةـددددح ل لف حافئ ثئ ىبو لريرية لبرف ه لبلجولي ئويلفة التجولل فة رلإليولجفة حأئرلر  و لبافلوـدددد ل وسل ئ 

رثولرف ل  لهيف ل رصثف ل لبار  لبالللة ئف 
(2104,لبفسحصه)

. 

 :الهدف الخامس

 :توظيف التعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسية اإلستراتيجية والبرامج

ريجب أن يجحن ميساة مل , ت بف مل يحئب لبسفلسلت لبليلسحة بفمج لبوالفا مل ألة لتسوفلمة ئه للفي بف لت لبوالفا لبيتلمفة رغفب لبيتلمفة    

 :ريجب أن يوا مبل ل  لآليه بفجحن ملجيل يي فة لبسفلسلت لبوه يبر  لبوالفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة, ألة ىحفلا لبوتففب

 .لبوحلؤو بفل لبسفلسلت لبولصة باطلإ لبوالفا رلباطل لت لبولصة باطلإ لبويلفة لبلسوفلمة  للن -0

 .محلعمة أيفل  لبويلفة لبلسوفلمة رىسوبليفجفليهل  لو لبلسوحيفل لبلثله رلبحطيه مي لبسفلسلت لبوالفلفة -2

 . فة لبليلسحةئمج لبوالفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة  لو نثح ميسم ئه لبسفلسلت لباطل -3

 .لبليتللت لبثجحمفة لببسلفة بفست رحفيل مل ياحو بوبريج لبوالفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة -4

 لددو لبسفلسددلت لبفربفددة رلبحطيفددة رلبلثلفددة أن يسددل ف لبليتلددلت غفددب لبثجحمفددة  لددو يددبريج يددةل لبوالددفا مددل جددالا يددحئفب لبولحيددة  -1

 (.2102,حسل)لبوبرر 

 :التعليم من أجل التنمية المستدامة في المناهج والكتب الدراسيةتوظيف تكنولوجيا  

, بلل ئفهدل بدبلمج لبب ليدة لبوببحيدة ئده مبحلدة لبط حبدة لبلحجدب , يوافل ئمج لبوالفا ئه للفي لبليليج لبفرلسفة لبولصة بحبلمج لبوالفا لبيتلمه

رييحتده أن يج دة لبليدليج لبفرلسدفة لكوسدلل لألط دلا رلب دحلل , ه رلبلهيدهرلبوالدفا رلبودفريب ئده لبلجدلا لبوايد, رلبفدلنح , رلبوالفا لتبودفلته

كلهددددلرلت لبو جفددددب لبياددددف  رحددددة , لبلهددددلرلت لألسلسددددفة ىبددددو للنددددب لبلهددددلرلت لبالمددددة لبودددده يلجددددل لسددددووفلمهل ئدددده شددددوو لبلجددددلتت

 (:2102,لب لررب)لبل جالت

 .جحن مجفي ل رذل متملمحلصلة لبجهحئ بوالفم ئهليل بلوالفا لبجفف لبة  ييحته أن ي -0

 .ىلبلع لبلميف مل لبحثحا ر للفلت لبواففا ري لطب لبوجلرل ب أن لبيهج لبوه أجحوت بوتففب لبليليج لبفرلسفة -2

 . بلل ئه ذب  مل جالا لتسوفللر ئه لبلحظ فل ريحئفب لبلحلرئ لبللبفة, لبالة  لو يأسفذ لبوالفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة – 3

ل ت يوجمأ مل لبج لعلت رلبلاليفب لبلهيفة رلب هلئلت رىلبلعلت ل وللئ لبلاللفللاة لبو – 4  .الفا مل ألة لبويلفة لبلسوفلمة لمع 

 . يافيا لبلميف مل لبف ا بللاللفل ئه صل لت لبفرلسة – 1
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ياميم صفرلت صلناه لبسفلسلت لبلوصلة بلبليليج لبفرلسفة بولجفل لبلفلرس لتبوفلتفة رلبفلنحية مل ى فلئ لبلولمفل رلبل بر لت لبوده  –6

 . ييلسب سفلصهل لبلثله

 : توظيف التكنولوجيا في التعليم لتحقيق التنمية المستدامة

س أسلس يف فا لألن طة لببلمفة ىبو ياميم لبوالفار بتفة يثافم لبوجلمة لبلطلحل ئه أصحثت يجيحبحلفل لبوالفا ئه لبجلمالت رلبجلفلت رلبلفلر

مل جالا يحلئا لبلابئة رلبوالرن لبوايه ربيلع لبافرلت مل ألدة لبويلفدة لبلسدوفلمةر ألنهدل يسدهة لتيصدلتت ريحدلئا لبلالحمدلت  لدو , لبوالفا

ل بفل لبسلطة رلبلحلطيفل, للفي لألصاف  ىبو جلم لنسجلو بفل  2102 لو -+22خاصة منذ مؤتمر ريو - ح لبفحو بفلئي لبوبرر  مل يف. رأيو 

ل لبوحلفهلت لبحللرية رلبوطحفالت لباللفة ساف ل ىبو يثسفل صفر  لبيتلو لبوالفله  لو جلدم ريطدحيب لبحدبلمج لبوالفلفدة مدل ألدة ى دفلئ لبطدال

يللشف ل مي لبوالدفا ئده يثافدم لبويلفدة لبلسدوفلمة بالسدو لئ  ميهدل بطبيادة أكفدب , سوفلمةبللهل ئه لبثاحا لبلوالاة بلتسوفلمةر بلالبجة صوليل لت

كلطلدب أسلسده ئده بلدحه لأليدفل  لإلنللتفدة ئده , رئرر يجيحبحلفل لبوالفا ئه لبلجلا لبوببح  ئه لإلسهلو ئه لألن طة ربجدة ىبالئيدل, أيلفة

ثافم أيفل  لبويلفة ئه للفي لألن طة لبو تفلفة  لو لبلسوحل لبحطيهر ألن يجيحبحلفل ري, لباطل لت لتصوصلئية مل ألة رئو لب جح  لببصلفة

كلل يجسحيل لبافر  رلبلهلرلت لبوه يؤيليل  لو ييفسة ريصلفا لبلسدواحة لبدة  نبيدف  بوفمدة , لبوالفا يلجييل مل جلم بف ة أئوة رأكفب مالعمة

 .(2102,لبصلفف ه)لبويلفة لبلسوفلمة 

 العربيةالدراسات 

وتةم ترتيبهةا , (العربية والمحلية واألجنبيةة)وتم جمع العديد من الدراسات السابقة , تم الرجوع لألدب النظري بموضوع الدراسة

 : تصاعديا من األقدم إلى األحدث

فييدة لببيدلضا ئرلسة يفئت ىبو ياب  رلصي لسدووفلو لبدوالا لإلبجوبرنده ئده مدفلرس لبلللجدة لأليلفدة بل (2212)أجرت عبد الكريم 

حفإ ليحات لبفرلسة لبليهج لبحص ه لبوثلفلها مسووفمة أئل  لتسوحلنةا يجدحن مجولدي لبفرلسدة مدل للفدي ماللده رماللدلت مدفلرس 

ل بلثفرئيود ا رصدف( 222)لبلللجة ر فئيا  ل رماللةا ريجحنت  فية لبفرلسة مل لبلجولدي ن سد  نتدب  أظهدبت نودلتج لبفرلسدة أن  مالل 

لدحئ ئدبرب ىحصدلتفة بلوتفدب رربوالا لإلبجوبرنده ئده مدفلرس لبلللجدة لأليلفدة بلفييدة لببيدلض لدلع بفرلدة مبي ادةا رلصي لسووفلو ل

لبجيذ يامل بإلنلاا ر فو رلدحئ ئدبرب ذلت ئتبدة ىحصدلتفة يادمل بلوتفدب لبووصدة رلبلؤيدة لباللده رلبوحدب  ر دفئ لبدفررلت 

 .الفلفة رلبحثإ لباللهلبوفريحفةا نثح يحظفف شحجة لإلنوبنت ئه لباللفة لبو

ئرلسة لسوهفئت ياب  ئل لفدة يحظفدف يجيحبحلفدل لبوالدفا ئده يدفريذ يجيحبحلفدل  لبهيفسدة لبجهببلتفدة  (2212)وأجرى الصميدعي  

ريجحندت , رأجبيل  يف لسدووفلمهل ئده لبلؤسسدلت لبوالفلفدة ئده لبادبلبا حفدإ لسدووفو لبحلحدإ لبلديهج لبحصد ه لبوثلفلده, ب جة  لو

لبوالففيددةا رمجلح ددة يجبيحفددة ئرسددت  طلبح ددل صسددلت ىبددو مجلددح وفلا مجلح ددة  ددلبطة ئرسددت بلبطبياددة( 11)إ مددل  فيددة لبحثدد
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يدؤئ  ىبدو رئدي ئرلدة مسدوحل لب هدا رلبوطحفدم  بلسووفلو يجيحبحلفل لبوالفاا رصف أظهبت نولتج  لبفرلسة أن يحظفف يجيحبحلفل لبوالفا

 . بة ىحصلتفة يامل بلوتفب أسلبفب لبوفريذرئرلة لبوثصفةا كلل أظهبت رلحئ ئبرب ذلت ئت

بجلهحريدة  ئرلسة يفئت ىبو ياب  موطلحلت يحظفف لبوالفا لإلبجوبرنه ئه مبحلة لبوالفا صحة لبجدلماه( 2104) أبو المجدرألبل 

ل رماللةا رصدف ( 201)مصب لباببفةا حفإ ليحات لبفرلسة لبليهج لبحص ها مسووفمة أئل  لتسوحلنةا ريجحنت  فية لبفرلسة مل مالل 

أظهدبت  داف ئده ى دفلئ ريطدحيب  أظهبت لبفرلسة  برر  يطحفم لبوالفا لإلبجوبرنه ئه لبلدفلرس  بالسدو لئ  مدل ىمجلنفليد ا كلدل

 . مهلرلت لبلاللفل ئه لبوالا لإلبجوبرنه

أ ودلع   بحثدإ لباللده بدفلئرلسة يفئت ىبدو يادب  لسدووفلملت شدحجة لإلنوبندت ئده لباللفدة لبوالفلفدة رل (2214)وأجرى سليمان 

بجلماددة   وددح يف ددة يددفريذ( 331)يف ددة  لبوددفريذ  بجلماددة  لبجحيددتا رئرلددة  أيلفوهددل  ريحظف هددلا يجحنددت  فيددة لبفرلسددة  مددل 

لبجحيتا حفإ ليحات لبفرلسة لبليهج لبحص ه مسووفمة أئل  لتسوحلنةا رصف أظهبت نودلتج لبفرلسدة أن للفدي أ ودلع يف دة لبودفريذ 

 .حيت بفيها يصحرلت ىيجلبفة  ربفرلة مبي اة نثح يحظفف شحجة لإلنوبنت ئه لباللفة لبوالفلفة رلبحثإ لباللهبجلماة لبج

لبلوحسد ا  ئرلسة يفئت ىبو ياب  ئرر يجيحبحلفل لبوالفا ئده يطدحيب ك دلعلت لبلواللدفل ئده مبحلدة لبوالدفا (2212)وأجرت قاررة 

أسدولذا حفدإ ليحادت ( 011)حس ا ريا لجوفدلر  فيدة   دحلتفة بسدفطة  يجحندت مدل أسولذ يالفا مو( 022)ريجحن مجولي لبفرلسة مل 

لبوجيحبحلفدة رلبحسدلتة لبوالفلفدة بهدل  لبفرلسة لبليهج لبحص ه مسووفمة أئل  لتسوحلنةا رصف أظهبت نولتج  لبفرلسة أن طبب لبوفريذ

لبوببدح  بأسدلبفب لبوجيحبحلفدة يطدحر لبج دلع   أن لبوادحيائرر كحفب ئه يطحيب لبج لعلت لبلابئفة رلبسلحكفة بللواللدفلا كلدل أظهدبت 

 . لتلولل فة رذب  ألن أسلبفب لبواحيا يالففية

لبجلمالت  ئرلسة يفئت ىبو ياب  ئرلة يحظفف مسوثفجلت يجيحبحلفل لبوالفا ئه يفريذ لب فميلع ئه (2212)وأجرى عبد الرازق 

( 021)رلبحدلب   دفئيا ( لبلسويصبيةا ربتدفلئا رلبوجيحبحلفدل)جلمالت  لبابلصفة لبابلصفةا يجحن مجولي لبفرلسة مل لبلفرسففل ئه لب

لا حفإ لسووفو لبليهج لبحصد ه لبوثلفلده مدفرسا رصدف أظهدبت نودلتج ( 011)مدل  رلتسدوحلنة رلبلالحتدة  لدو  فيدة يجحندت, مفرس 

ا كلدل أظهدبت أن (0.26)ة بلوحسد  حسدلبهلبفرلسة أن ئرلة يحئب مسدوجفلت لبوايفدة ئده لبجلمادلت لبابلصفدة كلندت بفرلدة ميو ود

 .يجيحبحلفل لبوالفا ئه لبوفريذ ييلك ماحصلت بفرلة مبي اة يبليل لبلفرسحن يثحا ئرن لسووفلمها بلسوثفجلت

 لإلجلحة ىبو يئئت, "وطحفب  لو لألرئن البووطفط لبويلر  لإلصلفله ئه لبالبو لبفلبا"حايرلن ئرلسدددددددة  (2212)الحنيطي أجةةةةةةةرى 

 حواسفو لبحلثا صلو رصئ". لاهل فيل فة ويلرفةا حصرر  و ج ويوظوا ـدلبفلب لبوـلبا حلئلن لصوصلئيلت اي" أيلهل  ئ  وسلؤتت  ل

 وو  لبوه لألس لة لن  ئئ ل لسووئل ل ,لبوئللت لوهو ىبوـدددرثلج لبسجلن رغحلت اثر سوحليةل رصلو, ليطاة (32) ىبو لألرئن

 ةـددددلبئرلس بليطاة وصيف  رىجرلء لبويلرفة لألحالئ ت والب بلددددهلبال البوثلفلرل ـددددأس ووئوـددددلس لـددددجل البويلر  لبلسورل
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 ئهة ـلبحلثا ىبو لجلر ة لن لبيول ج ليهل أن لبووطفط لباطل ه فؤئ  ىبو رجرئ فيل فا ورص رصئ. ويلرفةلط ـأيل وورل ـرلس

 :ريه, لألرئن ئه ويلرفة أصلبفو ولسة ثئئ جلل ,لألصلبفو حفن لبويلر  لبو لرت لفلئ 

 .حلبصيل ة أجفر حصرر  رفروحط لبثئفا لباطلإ ىصلفو  -0

 .لبجيرل ئه فاي جل فل لوطرر ثئفا ىصلفو -2

 . والفئ اأص لرل ه ىصلفو -3

 .لب رصفة لبو ة لسلثة لن (21)% ارف ج لبصثرلء ىصلفو -4

دددل  ئرر ل لبثجرلفةبالسدددوفللرلت  أن رجئ جلل اواف  لألصلبفو حفن بلويلفة لتيو لر  لبوأففر أن لبحلثا لسويوج جلل    صفلئ  ئهمهل 

 أن وسوطفي لبويلرفة لبوطط ىنئ ييل رلن ائفهل سوفللرترلا ويلفوهل بتلفلت جئفئ  رأصلبفو أللجن ىبو رورجفههل ,لبول  لباطلإ

 :أحرليل لن  ئ  ألررل ئرلسو  ئه لبثيفطه أروه رصئ. حفن لألصلبفو ولن لبحلئ لبرلثئ  أجفرة ـ ئلب بـوثاف اأج لن لبجففر او ا

 .لبثجرلة ئه لسفر  لبوتففر رلبويلفة ر ئو ورك لأللر بلسربا وررر  وئو -0

 .لبولصةلئر  ـر  رلصـورل  لبويلـىصلفو ثسل لسا وررر  رجرئ سفلسلت ولصة بج -2

ولصة ئه ىصلفو  لألغيلوة ـددددددددددددددددددددددددورحفر لبثفرليفة حلبفرر  رلتيوللو, لبلررفة لبلرل ة رئه لبصيل ة ئه لتسوفللر لفلئ  -3

 .رصئ صئلت لبئرلسة ئه لبوولو يللذ  ويلرفة رسفلسلت ىصلفلفة. لبصثرلء

 ئرلسة ىبو يدفئتا "ئلسدطفل –يوطف  لبويلفة لإلصلفلفة ئده شدللا لبود ة لبتببفدة "ئرلسة بايحلن  (2212)أجرت ماجدة أبو زنط 

 للً  ائر, رحفةتبل لبو ة لبهل  هئ جليفةلبل ليفةجبسل لبوجلالت يف ـدروص, ر ـلبثو لوـبليظ لبال و رلبروي البلولثة لإللجليلت

 ل ولئت رصئ .لبال و لبلجليه لبويظفو روي بوثسفن وي فذيل رآبفلت رلبورصفلت لبسفلسلتض ـداح لارـوصرل, ل ئ ـدبسل لطـأليلب

 ارلبوثلف اoHnm يه البوثلبف لن أيرلإ ةـددددددفالف تـددددددطحا جلل البلوول ة لبويلرفة لباطل لت اولف لوتفرل رسحافن فلليفة لبحلثفة

رأرحاة لسورفلت لوول ة ا ئه ليطاة لبئرلسة لبسجليفةا لبوجلادددددلت يول ج لبوثلف أئرلت رصئ. لبايارئ ـدددددة رلبوثلف لللهـدددددلبا

 ي دلرلوي لللط ي  ر  ثئأ بايارئ ل ابوثلفل ول جي ظهرتأ فيللح ,بسجليفةل بوجلالتل ولنرئر  ـدئللت لبلوـصي ت  لو أسلسهل لبو

سوة أيللط  لباللله ـددةبوثلفل ل جـدديو لترـددأئر اةفيللوح ويلرفة سورفلتل هئ ليفةجبسل بوجلالتل سلسهلأ لو  صي ت لللـددلفلو

 رلثئل ووليت لبوه لبلالرللت لص رئة و وت لن( 22)%رلبه ـىذ ئسرت لجولاة ثا ر فسة وجلات ثربهل لوتفرلت لبئرلسة

كلدل جبلدت لبحلحفدة بوحصدفلت يلفلدت بودبرر  ليحدلإ سفلسدلت مجلنفدة مافيددة . لجليفةرثئ   ر  رفن رسحال ويلرفل لوتفرل ر  رفن

رسفلسدلت ييلحيدة مجلنفدة يوالدم بلبلسدوحيلت , ر برر  يطحفم سفلسلت مجلنفة صطل فة لرل فةا رصيل فة, يوالم بلبيتلو لبثوب 

 .لبويلحية بلوجلالت لبسجلنفة
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 :الدراسات األجنبية

 ئرلسة يفئت ىبو ياففا أجدب لبودفريب  لدو يجيحبحلفدل (obmuG،onaknaG ،eHeHaH ،2212)وهيلين أجرى جامبو ومانكاتو 

لبوالفا بللاللدفل أجيدلع لبوفمدة ئده ليدحل ىئبيافدل ئده ميدلطم مفحلبجدلرغحنو ا حفدإ ليحادت لبفرلسدة لبلديهج لبحصد ه  لدو  فيدة مدل 

يحصدلت لبفرلسدة ىبدو مجلح دة مدل لبيودلتجا أببليدل أن لبلاللدفل ماللدفلا رصدف ( 314)ماللفل لبوببفة رلبالحو رلببيل فلت  فئيا 

لبلوفربفل لسو لئرل بفرلة كحفب ا رأيلفة  لبوفريب  لبلسدولب  بللاللدفل  صحدة رأجيدلع لبوفمدة  لدو لبوجيحبحلفدل لبثفيفدة ريحظف هدل ئده 

 .لبوببفة رلبوالفا

 و يثفيددف لباالصددة بددفل محلصددي  لبوحلصددة  لتلولددل هئرلسددة يددفئت ىبدد(  2101اea.nl  MbMaada)  وأجةةرى  مةةوهينغي  ونخةةرون

لبلديهج  طلبب رطلبحدةا رليحادت لبفرلسدة( 011)رلألئلع لألكلئيله بفل طلبب لبلفلرس لبفلنحية ئه كفيفلا ريجحنت  فية لبفرلسة مل 

ئه سدلحك لبطلحدة  ا رلبوثافملبحص ه مسووفمة لتسوحلنلتا حفإ أجةت لبفرلسة آرلع لألبلع رلبلاللفل رلإلئلريفل ئه محيو لبلفرسة

بآلجدلر لبسدلحفةا ريددفنه  مدل جدالا مجلح ددة مدل لألسد لةا رأظهددبت لبيودلتج أن طلحدة لبلددفلرس لبفلنحيدة ئده كفيفددل كدلنحل أكفدب  ب ددة

 .لبلسوحل لألكلئيله بلطلحة

 ئرلسددة يدفئت ىبددو يادب  لبلجلح ددلت لبطالبفدة لبوالفلفددة  لدو محلصددي(  2106اnladnnHg  &nnea ) وأجةرى أيةةن ودالسةجارد

للل فة مي  لبوحلصة لتلولل ه لبوه يا ىن لؤيل رىئلريهل مل صحة لبطلبب ئه لبلفلرس لبفلنحية  لبفنللركفةا ألبت لبفرلسة مالبالت

 لدو لبلسده رلبلادلبالت يحصدلت لبفرلسدة ىبدو أن مفرسةا ربيلع ( 21)طلبح ل رطلبحة مل ( 232)طلبح ل بلفرسة جلنحيةا رمسه ( 02)

لبحللحدلت لبليمبفدة ريادمل لبثفدل   أئل  يالفلفة مهلة بلطلحة ئه لبلفلرس لبفلنحيةا ريسل ف ئده( لب فسححك)محلصي لبوحلصة لتلولل ه 

 .لتلولل فة مي لبلفرسة لألكلئيلفة

 لووفلر ىبو يئئت, فةةي اليابةةان ويـةةيط التنمـةةخطالتدراسةةة حةةول ( nuHnae neeHa ،2212)الدن ونبيوأجةةرى الباحثةةان 

 لبووطفط صئر  لسو فوة ئرلسة حائ بلحلثا ظهر رصئا لنـدددددددددددددددددددلبفلح ئه لبل جالت ئهو  لو لإلصلفله لبويلر  لبووطفط صئر 

 لبثجرلة ر جل البفلحلن ائلو لإلصلفله البئو و لرت ئه لبلولفلة لبفلحلن ئه جلة لبر فسةـددددلبل  ةـددددلرلجه  لو لإلصلفله لبويلر 

 لبليلطب لبوصيفي لن ايا أن لبحلثا رأل رصئ ,صوصلئ تل وائلهل افللف اح ج لبوثوفة رلبحيفة لبثفل  لتروالء حلسورفلت  دددددددددددددل

  لو لبحلثا رأفيو ,لبفلحلن ئه لفن لإلصلفلهـددددلبوح نـددددل ـددددةوال أن فلجن ىسورلوفجفة اأئو يه البرف فة لألصلبفو ىبو لبثورفة

 :ريه الجلر لت أرحي ىبو لبووطفط اوال صي ت لإلصلفلفة لبرف فة ةـبلويلف ليريهـص ىطلر روي ئه لبفلحليفة لبثجرلة ئرر

 . لبطحفافة لبحف ة لطبـرليا ل ـلطب لبويـرليا رلبتلحفة رلبثورفةا وطة لسواللتت لألرض لبلرل فة -

 .وطة لبويلفة -
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 .وطة لتسوفللرلت لباللة  -

 .ىي لء وطط ألللجن لوصرصة  -

 اأسحلل بائ  رذبك اة لبئرلسةـددددددلإلسورلوفجفة لبوه ور  حهل لبحلثا بلفلحلن ىت أيهل ت فلجن أن ويطحب  لو ليطا ررغو أيلفة

 لبللجن لن أي  ىت لبرف فة لبليلطب ئه صيل لت أسلسفة إلصللة رجل ل وائ لبوه رلبوئللت لبوثوفة لبحيفة ورلئر وا : أيلهل

 رلبيحلوه لبلرل ه لباطلإ لورجلت وسويل  لبوه لبصتفر  لبصيل فة لبلي آت لبافلو ححاض رلبول  لبثجرله لباطلإ حلسل ئ 

 .ئه أصلبفو لبئرلسةا بهل ليو لر صلف  بوهلرلبثفرليه 

 :لتوصياتل

 :يحصلت لبفرلسة ىبو  فئ مل لبوحصفلت لبوه يولفة ئفلل يله

 . برر  لبوح فة بأيلفة يحظفف لبوجيحبحلفل ئه يثافم لبويلفة لبلسوفلمة -0

 ر ألنهل أئل  يالفلفة مهلة بلطلحة ئه لبلفلرس لبفلنحيدةا ريسدل ف ئده(لب فسححك) برر  يحظفف محلصي لبوحلصة لتلولل ه مفلا  -2

 .لبحللحلت لبليمبفة ريامل لبثفل  لتلولل فة مي لبلفرسة لألكلئيلفة

 .بثفيفة ريحظف هل ئه لبوببفة رلبوالفاأيلفة  لبوفريب  لبلسولب  بللاللفل  صحة لبوفمة رأجيلتهل  لو لبوجيحبحلفل ل -3

يجيحبحلفدل لبوالدفا ئده   برر  مابئة لبلاحصلت لبوده يبليدل لبلفرسدحن بفرلدة مهلدةر ألنهدل يثدحا ئرن لسدووفلمها بلسدوثفجلت -4

 .ر برر  يحظفف شحجة لإلنوبنت ئه لباللفة لبوالفلفة رلبحثإ لبالله, لبوفريذ

ه لبلفلرس بالسو لئ  مل لإلمجلنفلتر بلوولة مل  داف ى دفلئ ريطدحيب مهدلرلت لبلاللدفل  برر  يطحفم لبوالفا لإلبجوبرنه ئ -1

 . ئه لبوالا لإلبجوبرنه

 .يحئفب لبحيفة لبوثوفة لباللمة بوحظفف لبوجيحبحلفل ئه لبوالفا -6

ل رندفر  ئده لبف -2 رلسدلت لباللفدة رلبلبللدي باف لطالإ لبحلحفة  لو لألئل لبيتب  لبلوالم بلح حإ لبفرلسة رلفت أن ييلب  شث 

ربجدل مدل , رأغلدب لبلبللدي لصوصدبت بدبب  يجيحبحلفدل لبوالدفا بلبويلفدة, لبوه با ياا ببب  يجيحبحلفل لبوالفا بوثافم لبويلفة لبلسدوفلمة

ل وحدلر أن  لدو , مدل ييدل ئدال بدف مدل ربد  لبوجيحبحلفدل ئده لبوالدفا بوثافدم لبويلفدة لبلسدوفلمة بجحلنحهدل كلئدة, لبجلنب لتصوصدلئ  ئاد 

رييلفدة أنتلدة لبوالدفا لبادلبه رلبحثدإ , لبويلفدة ئلجدة لبلجولدي كجدة, لبويلفة لب جبية, لبويلفة ئه لبوالفا, لبويلفة لبح بية)لبويلفة ي لة 

 (.لبالله
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 :والمصادر المراجعقائمة 

 .020   ا2104الإلسجيئرفة ارلبي ر لبطحل ة بئيفل لبرئلء ئلر اوالتنمية التلفزيون, (2104) حئ   لبئسرصه اىحرليفو

متطلبةات توظيةةف التعلةيم اإللكترونةي فةي ضةوء متطلبةةات اسةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات فةي التعلةةيم , (2104)أبدح لبلجدفا أحلدف 

 .063- 216ا 014مجلة لبابلع  رلبلابئةا مصبا  الجامعي،

ا وفرـددددددددلبة للجسـددددددددرسا و لألرئنـدددددددد ل وطحفبا التخطيط التنموي اإلقليمي في العالم الثالث, (2102)ثرل ا لبثيفطه

 .لألرئنفة ةـلبجللا

 تنمية"  يرلن وثت رلبوالفو بلورحفة لبفلبا لبارحه بلللواو لائلة ا ل ررصة ا(2106)صار  لبالفل  حئ البتللئ 

 .و2106/4/26 24 يلرذج ل جللاة يلف  لبارحفة بلالرو لألليفة" ومتطلبات التنمية المستدامة لألمن العربي البشرية واردـالم

 ريةـةةةالبش ةـةةةوالتنمي الشاملة التنمية المتمدن الحوار -لتصوصلئ جلفة –ئل ب جللاة ا(2106)لهللا لباحئ لصط و البج ر 

 eMaae//:www.HeednH.mGm/geuna/aMGw.nHa.nae?nag=02431 26/  4/  2106 - 206 :لبائئ

ة ـدددددددلأليلفا وـدددددددلبطحاة لألربا مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، العالم ليس للبيعا (2103)حلور لثلئ  له ررئو 

 .ن للا لألرئن ارلبورلفي رـبلي 

مجلة  لبالحو  توظيف  تكنولوجيا  الوسائط  المتعددة  في  تعليم  اللغة  العربية  عن  بعد،  ا  (2101)بح  نصب  لبحتفلئ ا  لكه  أ

 .63-24ا 43لبجملتبا ، لإلنسلنفة

ا مجلدة لبليهدةا لبسداحئيةا توظيةف مواقةع التواصةل االجتمةاعي فةي التعلةيم اإللكترونةي المجتمعةي( 2101)بفللنا حيلن لبصدلئب 

(32.) 

 .03ا 04ا   لإلسجيئرفةا لبلجول لبجللاه لبثئفاا التنمية االجتماعيةا (2102)لسائ لب لررب ا ثلرئ 

 . لبجللاة لألرئيفا أطررثة ئجوررل ا تخطيط التنمية اإلقليمية في محافظة الزرقاء ا(2104)ئلرس صالا ا ثفئر

 .لسوفبللرسلبة ا التخطيط التنموي في اليابان, (nue nag nlgea( )2212)لبئن رآحه

 .ئلر غففلع بلي ب:  للن. تكنولوجيا التعليم وحوسبة التعليم, (2102)ئ لذا مصط و 

 .ئلر أسلمة بلي ب:  للن, التعليم اإللكتروني, (2102)لببل ها أحلف 

رسلبة  مللسدوفب   تكنولوجيا  التعليم  ووسائلها  في  توجيه  المتعلم  العصري، ئرر  , (2106)سافف ا  آملا  ر بببلر ا  حيلن 

 .غفب  مي حر ا للماة لباببه لبيسححها لبجملتب

بجلمادة لبجحيدتا  استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلنترنت في العملية التعليمية والبحةث العلمةي, (2104)سلفللنا أحلف سلفللن  

 .22-041ا (001) 22لبجحيتا  -لبلجلة لبوالفلفة

ا مجلددة لبلوحددبا  أبثددلا ئدده لبلتددة رلألئل يميةةة بةةين مطرقةةة القةةديم وسةةندان المعاصةةرةواقةةع العمليةةة التعل, (2104)سددهةا بفلددو 

 .66-26ا (01)للماة بسجب ا لبجملتبا , لبجملتب 

أطبرحددة  أثةةر توظيةةف تكنولوجيةةا التعلةةيم فةةي تةةدريس تكنولوجيةةا الهندسةةة الكهربائيةةة فةةي العةةراق،,  (2102)لبصددلفف ها مؤيددف 

 .ئرملن لبسلبلفةا لبسحئلن ئكوحرل  غفب مي حر ا للماة أو

 .للماة لباليب , كلفة لبالحو لبسفلسفة مفهوم التنمية, (2102)نصب مثلف ,  لر 

لبلدؤيلب  لباللده لألكدلئيله لبدفربه  مستحدثات تكنولوجيةا التعلةيم وتوظيفهةا فةي العمليةة التعليميةة،, (2102) حف لببللبا  ليلن 

 0212:يبكفددلا  -يلددحلا ىسددطيححا -يحبفددح 02-02ا 2ا "لولل فددةا لإلنسددلنفةا لبطحفافددةلتيجليددلت لبلالصددب  ئدده لبالددحو لت"لبولسدي 

.0231 

رسدلبة    واقةع  اسةتخدام  التعلةيم  اإللكترونةي  فةي  مةدارس  المملكةة  األهليةة  بمدينةة  الريةا ،,  (2102) حفلبجبياا  م دل ة  

 .ساحئيةمللسوفب  غفب مي حر ا للماة لبلل  ساحئا لبلللجة لباببفة لب

 .11-10  ا2102،االقتصادي والتخطيط التنمية في مقدمة الثلئ ثرحه ا رفالت

 41.   ,لبالير  ارلبجيل فة لتجولل فة بلحثرا لبارله لبلرجل االمحلية المجتمعات تنمية, (2102)بهلو ى ا  ف ه

 21,,24.   ,لإلسجيئرفةا ئلر لبلارئة لبجللافةا دراسات في التخطيط والتنمية ,(2102)ثسن ا  فئ

ا رسدلبة لبوببفدةا سدلطية تكنولوجيا التعليم أهميتها وكيفية توظيةف المعلةم لهةا فةي التةدريسا (2102) ففررسا أسللع بيت  له 

 .23 للنا

جر  ـدددة حسـدددجللاا يـدددئلر لب جر بلي ر رلبورلف ،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، (2104)رآوررنا  لها غرحه

 .32   تبالبجلل –

 .سلبائ أرفج البوطحفافة لألحثلا لاهئ ىصئلرلت افلسطين في للمياه الحالي الوضع ا(2104)لثلئ الفوغي

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17430%3D
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17430%3D
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17430%3D
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 اةـدئفللبفا وفللرلتـدسالب ةـدلبئربف لرئـبل انليفـد  حهلء ورجلة ،ةماتدسمال ةيلتنما مبادئ, (2102) تس فلر سالجئر. 

 .63   الصر

ئرلسة مففلنفة بافية مل أسلية  لبوالفا لبلوحس ا  في تطوير كفاءات المتعلمين،تكنولوجيا التعليم ودورها , (2102)صبلر  ا ححرية 

 .رسلبة مللسوفب غفب مي حر ا للماة ليلن  لشحر لبجل ةا لبجملتب

 .046  , نفحيحرك, لألما لبلوثف , التنمية البرية المستدامة واالقتصاد الكلي, (2101)لحر  , صبلو

 المؤشرات من والمتكاملة المستدامة التنمية متطلبات ,لبئرلسلت لبوثلفلفة سلسلة, (2101)حلررئ  سلللنناددددددددددددددددددددددددددددددددددفا 

 .23اائيةـاإلحص

, ( 2012)obmuG ,M. ;MnaknaG ,M. & ;releae MblleH 

, eMe amenma G  aaaeH ame , aHolaGeGet ainrarae aiGeinmmHin Ga  aHolaGeGet aenmMeHa , GbHanl G  

eemMaGlGdg labgaea ,32(0) ,23-33. 

nnea , . & , nladnnHg ,  (2106)   ,  eabeHaa inoHuGGk eiGban nn n alrie nanoH  , ueaweea aGmanl la e nag 

amMGGlwGHk .genHaaad ,Megan nag eemMaGlGdg ,40(0) ,061-026.  

nHgGdna ,Y  ,(2018) , naH nebnarGa Ga eHu unnHe ranaiboarGa  rHe Ga alH abaGin  nag aabgeaaa 

eeHaeemaa ea ,ebHkaaM salaae   GbHanl G   aaaname ngbmnaaGa ,2(2),26-26. . 

MbMaada ,W. ,Mban a,e. ,aGkGagn , . ,lamagb ,V. ,Mbabadb ,B. ,suGagG ,n abHan ,M( .2101( ,eGorne 

eHaeGikn nae eabeHaan  nHiaGimnaoH ra eHoGaenit lmMGGla :geaaGaa  HGm na seea genHaaad neaaHe ,

aeagn . GbHanl G  ngbmnaaGa nag  Hnmaame ,6(20),020-022. . 

Tantawi,   Sayed Mohammed Sayed   (2021):      The effectiveness of a training program using 

communicative theory in  developing some concepts of Web 3 for educational technology specialists  
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Abstract 

The study aimed to explore the challenges of using educational platforms and proposals to address them 

from the point of view of the third-year students at Al-Sharqiya University. The descriptive approach 

was used on a sample of the third-year students at Al-Sharqiya University in the specialization of the 

first field, consisting of (100) students. The study tool consisted of a two-axis questionnaire to identify 

the challenges of Use of educational platforms and proposals to address them. The study concluded that 

among the main challenges of students' use of educational platforms are weak Internet networks and 

their lack of coverage in some places, some students not having their own computers, and the lack of 

technical support when needed. The results showed that among the proposals to address the challenges 

are the following: Strengthening internet networks in some areas and making them available for free for 

educational purposes, and providing personal computers for students who need them at subsidized prices 

and an easy payment method, in addition to providing the necessary technical support through the 

establishment of a special platform that includes answering questions directly, as well as educating 

students about the harms of staying long hours in front of electronic devices. The results of this study 

were discussed in the light of latest reviewed literature followed by recommendations and suggestions 

for future studies and investigations. 

Keywords: educational platforms, challenges. 
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 الملخص

استتدفد ت الدراستتة اسد شتتاا  حتتديام استتداداا المنصتتام الدعليميتتة تمقدرحتتام معال دفتتا متتن تجفتتة نةتتر مالبتتام ال تتنة ال ال تتة ب امعتتة 

( 011)تاسدادمت المنفج الوصفي على عينة من مالبام ال تنة ال ال تة ب امعتة الشترقية  تي  اصتا الم تام انتم م ونتة متن الشرقية، 

ت وّصتلت . مالبة، ت م ّلت أداة الدراسة  ي اسدبانة م ونة من محورين لدعّرا  حتديام استداداا المنصتام الدعليميتة تمقدرحتام معال دفتا

تعتدا  ططيدفتا لتبعأل انمتاون، تعتدا  ضتع  بتب ام اتندرنتت: ام اسداداا الطالبتام للمنصتام الدعليميتةالدراسة إلى أن من أبرز  حدي

تأظفرم الندائج أن من مقدرحام معال ة الدحتديام متا . إليهامدالك بعأل الطالبام لحواسيب خاصة بفن، تنقا الدعم الفني عند الحاجة 

يم، ت تو ير حواستيب باصتية لمتن يحداجته متن الطلبتة يرهتا م اناتا ناترال الدعلت قويتة بتب ام اتندرنتت  تي بعتأل المنتام  ت و : يأ ي

بأسعار مدعومة تمريقة سداد مي رة مع  قديم الدعم الفني الالزا من خالم إنشاء منصة خاصة  دضمن الرد علتى انستةلة بشت ب مبابتر، 

ا  وعية الطبة بأضرار البقاء ال تاعام الطويلتة أمتاا انجفت ة  ت متت مناقشتة الندتائج  تي ضتوء اتمتار النةترت، ومتا  تم  .اتل درتنيتةأيضا

 .تضع بعأل الدوصيام تالدراسام الم دقبلية

 .المنصام الدعليمية، الدحديام، مقدرحام :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ا اخديارياا  ي ظب ظرتا جائحة وورتنا  ، الدتي تضتعت التدتم تجفاتا لوجته أمتاا الدعلتيم (01-وو يد)لم يعد الدحوم إلى الدعليم الرقمي أمرا

 تي انقطتاأ أو تر متن  2121متارس  22  تببت ال ائحتة حدتى عن بعد،  بعد إاالق المدارس وإجراء احدرازت للحد من اندشار الفايرتس 

ا، أت متتا يقتتار  متتن ( 010)عتتن مواصتتلة الدعلتتيم  تتي المتس تتام الدعليميتتة  تتي  مليتتار مالتتب( 0.1) متتن الطتتال  الملدحقتتين %( 21)بلتتدا

 إحتدىتهذا يشير إلى أهميتة الدحتوم الرقمتي و(. 2121)بالمدارس على م دوى العالم ت قاا لمدتنام البنك الدتلي المشار إليفا  ي سا يدرا 

ستتدرا ي ية الدباعتتد ااجدمتتاعي تالتتدعلم عتتن بعتتد  رضتتت حلتتوم الدحتتوم الرقمتتي تخدما تته إا،  ستتدرا ي يام الدعامتتب متتع أزمتتة وورتنتتإ

اتل درتنيتة، ت دفتاتم المتس تام الدعليميتة  تي استد ابا فا لته، متا بتين متس تام ب اه يتة عاليتة ت قنيتام  حتوم رقميتة م ربتة تموثوقتة 

 . ام   عى لإللحاق بما  ا فان حت  ي  قديم خدما فا عن بعد، تأخرى  واجه العقبام تالدحدي

تيعد الدعليم اتل درتني تالدعليم عن بعد من انستاليب الدعليميتة المبد ترة، الدتي مبقدفتا عتدد متن المتس تام الدعليميتةم لدح تين مارجتام 

اة، ت تو ير  تر  الدعلتيم الدعليم توفاءة اتنفاق، تزيادة رضا الم دفيدين، ت ح ين  تر    تا ت الدعلتيم لل ميتع، تإ احتة الدعلتيم متدى الحيت

تتن هتتم علتتى رأس العمتتب تهتتذا يدطلتتب متتن المتس تتام الدعليميتتة  طتتوير أنةمدفتتا الدعليميتتة ت تتدريب ووادرهتتا ل ختتذ بمبتتاد  . تالدتتدريب لم 

 (.(Al-Muntashiri,2020 (Tsankov& Damyanov,2017)ي سدرا ي ي الم دقبلالداطيط ات

ا، ت نا  ت العديد من الشروام العالمية تنداج  لتك المنصتام الدتي يم تن متن لذا ظفرم المنصام الدعليمية اتل درتنية  ا مدمي ا لدقدا  عليما

خاللفا إدارة الدعلم ب تفولة تي تر، تهتي  قتدا م موعتة مدنوعتة متن اندتام الدتي  دتي  الدواصتب تالمشتاروة تالنقتا  متع إم انيتة إنشتاء 

ت ي ظب الةترتا الراهنتة تاتجتراءام ااحدرازيتة بتادرم جامعتة الشترقية .  علم ثريةم موعام العمب تإدار فا ب فاءةم مما جعلفا بيةة 

 ي سلطنة عمان  ي تقت مب ر إلى  علي  الدعليم المبابتر منتذ ظفتور بتوادر جائحتة وورتنتا، تاعدمتاد التدعلم عتن بعتد متن ختالم منصتام 

 .الدعليم اتل درتنية، حيث اعدمدم على منصة الديم   ي الدعليم

 :مفهوم المنصات التعليمية

فتي  عد المنصة الدعليمية أحد أدتام الدعليم عن بعد، تبديب مفم من بدائله،   فم  ي الحد من المش الم الدعليميتة بالمتس تام الدعليميتة،  

لدواصتب المبابتر للقيتاا  ش ب بيةة  عليمية  فاعليتة اجدماعيتة  دتي  للمعلتم تمالبته  رصتة  بتادم الابترام تافراء تان  تار، ت م تنفم متن ا

ببعأل المفاا الدي  حق  أهداا الدعلمم  في  ش ب م موعة مد املة من الادمام الدفاعلية الدي  قتدا عبتر اتندرنتت ت تو ر نعضتاء هيةتة 

يميتة  تتي الدتدري  تالطتال  تايتترهم متن المشتتاروين  تي الدعلتيم المحدتتوى تالمتوارد تاندتام تالمعلومتتام الالزمتة لدقتديم الاتتدمام الدعل

 .(2120, عبدالقادر)ضوء احدياجام المدعلمين 
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أن المنصتة الدعليميتة الرقميتة عبتارة عتن بيةتة  عليميتة إل درتنيتة  فاعليتة  تدم عبتر اتندرنتت ت وظت   طبيقتام ( 2102)تيرى أبو النصر 

المحدتوى تالمعلومتام تالملفتام تافراء، ومتا الويبم لدي ير عمليدي الدعليم تالدعلم ت م ن المعلم تالطال  من الدواصب تالدفاعب ت بتادم 

 . ُم ن أتلياء أمور الطال  من اامالأ على ندائج ت قييمام أبنائفم، تمدابعة  علمفم، بما يتدت إلى  حقي  انهداا الدعليمية المنشودة

ة علتى   نولوجيتا الويتب ت  تفم  تي إحتدى أدتام الد نولوجيتا الحدي تة قائمت: أن المنصتة الدعليميتة هتي( ۹۱۰۲)تذور الربتيدت تإبتراهيم 

علم، إثراء العملية الدعليمية من خالم  و ير بيةة  عليمية  فاعلية ت قديم محدوى إل درتني يدي  للمتدعلم الدفاعتب معته بشت ب يحقت  أهتداا التد

أنةمة إدارة الدعلم اتل درتني تبتين تإم انية إ ماا هذا الدعلم  ي الوقت تالم ان تبال رية الدي  ناسب أحواله تقدرا ه ت  مع بين ممي ام 

 .بب ام الدواصب ااجدماعي على اخدالا أنواعفا، ت دضمن اننشطة تتسائب الدقويم

 :أهداف المنصات التعليمية

 :من أبرز أهداا المنصام الدعليمية ما يأ ي

المعلومتام، بتين الطلبتة تأعضتاء هيةتة الدتدري  متن إي اد بيةة  عليمية  فاعلية من خالم الدقنيتام الرقميتة ال ديتدة تالدنتوأ  تي مصتادر  -

 .خالم  بادم الابرام الدربوية تافراء تالمناقشام تالحوارام الفاد ة

 .مواوبة الدطورام العالمية الم دمرة تالمدالحقة بم ام الدقنيام الرقمية -

المعلومة من خالم المواقع العالمية، تعدا اقدصار المعر تة  وسيع دائرة المعر ة للطلبة باسداداا المنصام الدعليمية للبحث عن مصادر  -

ا للمعر ة  . قط على المعلم باعدباره مصدرا

 . ناسب الفةام العمرية المادلفة، مع مراعاة الفرتق الفردية بينفا، تإمداد وا ة الطلبة بفر   علم عالية ال ودة تثرية تمدنوعة -

على الم ان أت ال مان، تربط  لتك المتس تام الدعليميتة بعضتفا بتبعأل، ممتا يدتي  للطلبتة اود تا   و ير بيةة  علم رقمية جذابة ا  عدمد  -

 .الابرام  ي م ام البحث المشدرك، ت ح ين الم دوى الدحصيلي

 : خصائص المنصات التعليمية اإللكترونية

 :يليوما  Ahn, & Edwin, 2018)، 212) مداز المنصام الدعليمية بعدد من الاصائا، منفا ما ذورها 

يم ن من خالم المنصام الدعليمية اتل درتنية إنشاء محدوی دينامي ي ت فاعلي توذلك  قديم   ربة  عليمية أو ر ثتراء : إدارة المحدوى( أ)

ا  تي  اطتيط. يم ن من خاللفا اسداداا النةاا انساسي عبر اتندرنت، ت دي  إنشاء الموارد ت ا ينفا الوصوم إليفا المنتاهج  ت  اعد أيضا
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الدراستتية ت اطتتيط التتدرتس، تإ احتتة   ربتتة التتدعلم الشاصتتية تالدقيتتيم تإبتتراك المتتدعلم تإدار تته ت تتو ير معلومتتام للمتتدعلم ت دبتتع  قدمتته 

 .الدراسي مع  و ير اندتام تالادمام تالمندديام تنةاا الرسائب تالمدتنام تمناقشام الم موعة

ا  ي إومام جميتع جوانتب التدعلم، تي تعى الدقيتيم التدينامي ي إلتى  قيتيم المدعلمتين يلعب الدقييم الد: الدقييم الدينامي ي(  ) ا مفما ينامي ي ج ءا

بطريقة  لبي احدياجا فم، تقدر فم علتى التدعلمم حيتث  حتر  المنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة علتى  قيتيم اننشتطة تالتدعلم، متع انختذ  تي 

المشتاروة ال ماعيتة مقابتب اننشتطة الفرديتة،  ينبطتي  صتميم منصتام التدعلم اتل درتنتي  ااعدبتار سترعة استد ابة الطتال ، تالقتدرة علتى

 .لدو ير الدطذية الراجعة، ت دبع الندائج، ثم  وجيه اننشطة بالد ل ب المناسب لدناسب سباقام المدعلمين

لتتيم تالتتدعلم، ت دطلتتب  فتتاعالم بتتين المعلتتم تالطتتال  الدفاعتتب هتتو الدقتتاء المعلتتم تالمدعلمتتين تالد نولوجيتتا لد تتفيب عمليتتة الدع: الدفاعتتب( ج)

 .تالد نولوجيا أو ر من نقب المعر ة من المعلم أت الد نولوجيا إلى المدعلم لذا  في  دطلب م دوى عالياا من الدفاعلية

هو إظفار مدى ار بتام حيث يحث اانطماس  ي م دمع المعر ة  ي نفاية الدرس أت الموضوأم  الفدا : اانطماس  ي م دمع المعر ة( د

 .المعر ة الدي اود بفا الطال   ي الم اام انواديمية تالعملية المدنوعة

 :الاصائا اف ية (Thimson,2010, 7)تأضاا 

إن اندتام الدي   دادمفا المنصة الدعليمية اتل درتنية   م  بالوصوم إلى المحدتوى الدعليمتي اتل درتنتي ستواء  تم : إدارة المحدوى( أ)

فتا براؤه   ارياا ا إضا ياا من قبب الم دادمين تبالدالي يم ن نعضاء هيةة الددري  تالمدربين إنشتاء المتواد الدعليميتة تالتدترام ت ا ين

 .تإعادة  وظيففا مع إ احة الوصوم إلى هذا المحدوى عن مري  اتندرنت

تال تتعة الدا ينيتتة الالزمتتة لدقيتتيم تدعتتم التتدرتس أت المحاضتترام  إذ  تتو ر المنصتتة الدعليميتتة اتل درتنيتتة اندتام:  اطتتيط المنتتاهج(  )

 .ترسم خطة عمب عملية الدعلم

  فب المنصة الدعليمية اتل درتنيتة عمليتة الدواصتب تاا صتامم حيتث  تو ر اندتام المادلفتة المدم تة  تي نةامفتا عمليتة : الدواصب( ج)

 .تلوحام اتعالنام تالمدتنامالدواصب عن مري  البريد اتل درتني تمندديام النقا  

يشتتدمب نةتتاا المنصتتام الدعليميتتة اتل درتنيتتة علتتى نةتتاا تدارة الدعلتتيم تالتتدعلم متتن خاللتته يتتدم  دبتتع  قتتدا الطلبتتة تالم تتدادمين : اتدارة( د

تلفم ال منتي مواعيتد حضتورهم تجتد: تالمددربين عن مري  اخدبارام الدقيتيم، ومتا يم تن معر تة م موعتة المعلومتام عتن الطتال  م تب

 .تاامالأ على حا ةة أعمالفم اتل درتنية
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نشتر ت قتديم المتواد الدراستية تمدابعتة الطتال  تإدارة : خصائا أخترى للمنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة منفتا( 2102)وما ذور المنذرت 

مري  مندديام خاصتة  و رهتا المنصتة  س ال فم، باتضا ة إلى إم انية الدواصب بين الطال  تانسا ذة تبين الطال  بعضفم البعأل عن

ا القدرة على اسداداا المنصة  تي أت م تان تزمتان ومتا  تدعم المنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة ت  متب أستلو   الدعليمية اتل درتنية، تأيضا

, العنيتت ت)مليدتتي الدعلتتيم تالتتدعلم التتدعلم الدقليتتدتم لتتذا  المنصتتام الدعليميتتة اتل درتنيتتة لفتتا أهميتتة وبيتترة ممتتا ي علفتتا تستتيلة  عالتتة تدارة ع

2102.) 

 :األهمية التربوية للمنصات التعليمية اإللكترونية

 :إلى أن الدعلم عبر المنصام الدعليمية له أهمية وبيرة  برز  يما يأ ي (Ryan, 2020)أبار 

 .يم ن للم دادمين الدعلم إلى حد وبير تقدما يريدتن: الحرية -أ

 .مين الع ور على  رصة  ي معةم انحيان  ي أت موضوأيم ن للم داد: اا  اأ - 

 .يم ن أن   ون الدترام الددريبية عبر المنصام الدعليمية م انية تاالباا ما   ون أقب   لفة: الد لفة -ج

 .يم ن للم دادمين عادة الدحرك تالدعلم بال رعة الدي  ناسبفم: ال رعة الذا ية -د

 .علم  ي أت بيةة يفضلونفايم ن للم دادمين الد: الراحة -هـ

 :المنصات التعليمية االلكترونية ودورها في تطوير العملية التعليمية

يم ن اسداداا المنصام الدعليمية  ي العديد من م اام العملية الدعليمية الدعلمية لد فيب عمليتة الدعلتيم  تي ظتب متا  تو ره متن خصتائا، 

من هذه اندتار  و ير إم انية  صف  بب ة اتندرنتت، ( 2101)عديدة ذورم   الك تآخرتن ت لعب المنصام الدعليمية اتل درتنية أدتار 

م انية اسداداا البريد اتل درتنتي للتدخوم إلتى المنصتة الدعليميتة اتل درتنيتة، ومتا أنفتا  دتي   رصتة الدواصتب بشت ب أ ضتب بتين المعلتم إت

ا ينفتا، ت  تفم  تي عترل العترتل الدقديميتة متع إم انيتة استدادامفا متن قبتب تمالبه، وما أنفا  دي  للمعلتم إم انيتة   ت يب التدرتس ت 

 . المعلمين لبرم ة مادل  المواد الدراسية بطريقة إل درتنية، مما ي فم  ي  ب يط المفاهيم تعرضفا بطريقة سفلة بعيدة عن الدعقيد

يدوا ت  متع القترن الحتادت تالعشترين، تالتذت يعدمتد علتى إلى أن هذه المنصتام  عمتب علتى نقتب التدعلم تالدتدري  ل(  2101)تأبار ال ين 

م تن البيةة الرقمية تانجف ة الذوية تالدفاعب اتل درتني تالدعلم ال ماعي تالدعلم الذا ي الم دمر تمفارام الدف ير تحب المشت الم، ومتا  

يب ل تب حاجتام الطتال  الدراستية تبترتم هذه المنصام من  وظي  مففوا الص  المقلو   تي الدعلتيم، حيتث  تو ر بيةتة مد املتة   تد 

الددري  تأدتا هم  في بذلك   اعد على ر ع قدرام الطلبة تم دوى إدراوفتم، ت نمتي مفتارة الدعتاتن تالدفاعتب تالمشتاروة بان  تار لحتب 
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(  2102) ت يتالعن تأضاا. المش الم، ت طوير أدائفم تامالعفم على الم د دام  ي م ام دراسدفم تر ع جاه يدفم للدعلم بش ب أ ضب

، ومتا  دتي  خفتأل استداداا انتراق green Learningإلى ذلك إسفاا المنصام الدعليميتة اتل درتنيتة  تي  حقيت  مففتوا التدعلم انخضتر 

متن تانقرا  الضوئية  ي الدعليم تملحقا فا، تخفأل اتنفاق على القاعام الدراسية تالدقليب متن متواد الطباعتة، ومتا أنفتا  مّ تن الطتال  

 .اسداداا أجف  فم الشاصية دتن حاجة إلى م يد من الد الي   ي   في  المدارس بأجف ة حواسيب تصياندفا ت حدي فا تحمايدفا

 :تحديات استخدام المنصات التعليمية

، إا أن هنتاك م موعتة على الرام من زيادة ااهدماا باسداداا المنصام الدعليمية اتل درتنية  تي ر تع م تدوى العمليتة الدعليميتة الدعلميتة

ا تة من الدحديام الدي  حد من اسدادامفا، وقلة ال وادر الدي  مدلك وفايام اسدادامفا، ت  ايد إجراءام  وظيففا  تي العمليتة الدعليميتة، تو 

خاصتتة قلتتة المقتتررام الدراستتية، تعتتدا  وا تت  بعتتأل المنتتاهج متتع الوستتائط الد نولوجيتتة، تعتتدا جاه يتتة البنيتتة الدحديتتة تنقتتا وفاء فتتا 

الحواسيب مع أعداد الطال ، تنقا الدعم الفني تالدقني لدوظي  المنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة  تي العمليتة الدعليميتة بالشت ب المطلتو  

 .(2101, العديبي) وما أبارم إلى ذلك دراسة

تصنّفت بعأل الدراسام الدحديام الدي  واجه اسداداا المنصام الدعليمية إلى  حديام إداريتة، ت حتديام  نيتة، ت حتديام  دصتب بأعضتاء 

: عتدا تجتود التدعم تالم تاندة متن قبلته، ت تي ال انتب الفنتي: هيةة الددري ، ت حديام  دصب بالطال ،  من الدحديام  تي ال انتب اتدارت

يططي اسداداا هذه المنصام، أما الدحديام الدي  دصب بأعضاء هيةة الدتدري   فتي عتدا  توا ر الرابتة لتدى أعضتاء عدا تجود دعم  ني 

هيةة الددري   ي اسداداا هذه المنصام تعدا تجود الوقتت ال تاال لفتا انشتطالفم بأعمتالفم متع عتدا  توا ر الدتدريب تالدأهيتب ال تاال لفتم 

ضتع  القابليتة لتدى الطتال  : منصام  ي بعأل المتس ام الدعليمية، تالدحتديام الدتي  دعلت  بتالطال باتضا ة إلى حداثة اسداداا هذه ال

 ي اسداداا هذه المنصام، توذلك تجود  حديام  دعل  بالفنية الدقنية المادية تالبرم ية من حيث عدا  وا رها بالش ب المطلو  باتضتا ة 

 .(2121, سمحان)  مع اسداداا هذه المنصام الدعليمية اتل درتنية إلى مبيعة المناهج تالمقررام الدي قد ا  دوا 

 :الدراسات السابقة

 نّوعت الدراسام الدي  ناتلت المنصام الدعليمية متن حيتث ال وانتب الدتي روت م عليفتا،  منفتا متا روت  علتى إي ابيا فتا تأخترى روت م 

تبصتفة عامتة متا زالتت الدراستام المنفّتذة  تي المنصتام . استدادامفا على  حديام اسدادامفا، تمنفا ما سلّط الضوء على مدطلبام تتاقتع

 :الدعليمية قليلة، تمن الدراسام المنفّذة  ي  حديام اسداداا المنصام الدعليمية ما يأ ي

م ا تب  تستبب الدطلتب عليفتا  تي( الدنةيمية، تالبشرية، تالدقنية)هد ت إلى  عرا معوقام الدحوم الرقمي  دراسة (2121)أجرم العر ج 

تأظفترم ندتتائج . إدارام الدعلتيم بمدينتة الريتال، تاستدادمت الباح تة المتنفج الوصتفي الم تحي، تاعدمتدم علتى ااستدبانة وتأداة للدراستة
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الدراسة موا قة عينة الدراسة على تجود معوقام للدحوم الرقمي  تي م ا تب الدعلتيم حيتث حصتلت المعوقتام الدقنيتة علتى المر بتة انتلتى 

وقام الدنةيمية ثم المعوقام البشرية، تأبارم الندائج أيضا إلى موا قة عينتة الدراستة بدرجتة عاليتة علتى ستبب الدطلتب علتى  لتك  ليفا المع

 .المعوقام

إلى ال ش  عن تاقع اسداداا منصتام الدعلتيم عتن بعتد  تي ظتب جائحتة وورتنتا، تاعدمتدم الباح تة ( 2121)وذلك سعت دراسة الفاجرت 

تا، ومتا هتد ت الدراستة للدعترا علتى المعوقتام الدتي  واجته الم تدفيدين، ت قتديم المقدرحتام الدتي   تفم  تي  ح تين بوابة الم دقبب أنم وذجا

م دوى انداء، تخلصت الدراسة إلى العديد من معوقام اسداداا بوابة الم دقبب  ي الدعليم عن بعد من تجفة نةر أ راد العينة إلى جانتب 

 تدوى أداء البوابتة متن تجفتتة نةتر الم تتتلين تأتصتت الدراستتة بضترترة إصتدار الدعتاميم المنةمتتة  قتديم مقدرحتام لدح تين ت طتتوير م

لبوابتة تاللوائ  المل مة لدفعيب البوابة تإعداد خطة اسدرا ي ية لدفعيب الدحوم الرقمي ب فاءة، مع الدأويد على ضرترة إنشاء أق اا اتدارة ا

 .المشطلة ي إدارام الدعليم تااسدطناء عن الشروام 

معر تة متدى  اعليتة آليتام الدعلتيم اتل درتنتي  تي ال امعتة لد تاتز أزمتة وورتنتا بشت ب  عتام ت وصتلت ( 2121)تهد ت دراسة عمارت 

الدراسة إلى تجود ندائج إي ابية حوم الدعليم اتل درتني، أما العقبام  في ضع  بتب ة اتندرنتت خاصتة  تي المنتام  النائيتة ت تي أتقتام 

معةم ما  م  قديمه هو  عليم اير مد امن تدرتس م  لة، مع ايا  الدصميم الرقمي للدرتس رام أهميده  ي جذ  ت شتوي   الذرتة تأن

 .المدعلم

للدحق  من معوقام  طبي  الدعليم عن بعد  ي ظب جائحة وورتنا  ي متدارس توالتة الطتوم بمحا ةتام ( ۹۱۹۱)تسعت دراسة الرندي ي 

تأظفترم ندتائج الدراستة أن معوقتام الدعلتيم عتن بعتد وانتت بدرجتة وبيترة، تأبتارم الندتائج أن المعوقتام ا ة من تجفة نةر المعلمتين، 

دارة المدعلقة بالمعلمين جاءم بالمر بة انتلى،  لدفتا المعوقتام الدقنيتة، ثتم المعوقتام المدعلقتة بالطلبتة، تقتد جتاءم المعوقتام المدعلقتة بتات

 .المدرسية  ي المر بة انخيرة

لدقويم تاقع الدعليم تقياس مدى اسدفادة الطلبة من   ربة الدعليم عن بعد تاناترامفم بفتا تالدحتديام الدتي دراسة ( ۹۱۹۱)م محمود تأجرّ 

 واجه المعلمين تالمعلمتام متن استداداا نةتاا الدعلتيم عتن بعتد  تي ظتب جائحتة فورتنتا بفتدا  ح تين   ربتة الدعلتيم عتن بعتد، ت وصتلت 

الطالتتب متتن نةتتاا الدعلتتيم عتتن بعتتد جتتاءم مدوستتطة،  تتي حتتين أن الد تترارام تالن تتب المةويتتة استتد ابة متتديرت  الدراستتة إلتتى أن استتدفادة

المدارس تالمعلمين تالطلبة حوم الدحديام الدي  واجه المعلمين تالمعلمام تالطلبة تمديرت المدارس  شير إلتى أعلتى  حتد،  ليفتا العبتارة 

 .ء ااخدبارام عبر الدعليم عن بعدال ادسة الدي  شير إلى سفولة الطش أثنا



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 18 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

هد ت  عرا المعوقام الدي حالتت دتن التدم ن متن مواصتلة  تأمين ختدما فا الدربويتة انساستية للطتال   تي بدراسة ( ۹۱۹۱)تقاا صفر 

الندتائج أن البيةة اا دراضية ت ت  استدرا ي يام الدعلتيم عتن بعتد، أثنتاء جائحتة وورتنتا متن تجفتة نةتر أعضتاء هيةتة الدتدري ، تأظفترم 

المعوقام بم اا فا ال الثة لفا درجة وبيرة تحصتلت المعوقتام اتداريتة علتى درجتة  تأثير عاليتة  ليفتا المعوقتام انواديميتة ثتم المعوقتام 

 .اللوج دية

علتيم عبتر بدراسة لل ش  عن الدحديام الدي  واجه الطال  تالمعلمتين، تأظفترم الندتائج أنته علتى الترام متن أن الدAlam (2121 )تقاا 

ا من الدحديام إا أنه يم ن للذين يدعاملون مع وب هذه الدحديام بعناية أن  داح لفم الفرصتة تي تاد حلتوم إي ابيتة  تي  اتندرنت يواجه عددا

 .م ام الدعليم  تدت إلى ندائج إي ابية

ماي رتستو ت  يمت  للصت  ال تاني عشتر  إلى  عّرا معوقام اسداداا الدعليم اتل درتني عبتر منصتة( 2120)وذلك سعت دراسة النصار 

ال ويتت، تخلصتت الدراستة بتأن الطالبيتة العةمتي متن المدعلمتين ا  –( Covid-01)خالم جائحة وورتنا  2121 – 2101للعاا الدراسي 

رعة اتندرنتت  تو ر متوارد الد نولوجيتا تست: يعانون من صعوبام  ي الدعليم اتل درتني وطريقة للدعليم تالددري ، تمتن أبترز المعوقتام

تأتصتتت الباح تتة بضتترترة اتصتتطاء فراء . داختتب المنتتازم، توتتذلك الدتتدريب الم تتب  علتتى استتداداا أدتام منصتتة  تترق ماي رتستتو ت

 .المدعلمين تمعر ة احدياجا فم ترابا فم توذلك  وجفا فم  ي مرق الدعلم

 مشكلة الدراسة

الشب ة العالمية للمعلومام وتان لته  تأثير  عتام  تي مريقتة أداء المعلتم تالمتدعلم  تي إن الدطور ال بير  ي الوسائب اتل درتنية ت ي اسداداا 

 أسفم ظفور الدعلم اتل درتني ت طبيقا ه المادلفة الم اندة لمنةومة الدعلتيم  تي المتس تام الدعليميتة، ممتا وتان  الم ام الدعليمي الدربوت،

تاتبداأ ت نمية المفارام تالابرام، وما أن الةرتا ااسد نائية الدي يمتر بفتا العتالم  لفا دتر  ي   وين بيةة  عليمية  فاعلية محف ة للدعلم

من اندشار تباء  يترتس وورتنتا جعتب التنةم الدعليميتة   تدادا التدعلم اتل درتنتي وبتديب ستريع استدمرارية الدعلتيم  تي جميتع المتس تام 

يميتة اتل درتنيتة بفتا يتدار التدعلم اتل درتنتي، ت دتي   رصتة الدواصتب بشت ب الدعليميتة تمنفتا ال امعتام، حيتث  تم استداداا المنصتام الدعل

 .أ ضب بين المدعلمين تالمعلمين  ي قاعام ا دراضية، ت و ير بيةة  عليمية  فاعلية

، تالدتتي شتترقيةمالبتتام ال تتنة ال ال تتة ب امعتتة التمتتن خبتترة البتتاح دين الميدانيتتة ختتالم معايشتتدفما   ربتتة استتداداا المنصتتام الدعليميتتة لتتدى 

اسدمرم قرابة  صلين دراسيين، احةدا أن الدطبيت  العملتي بتالرام متن تجتود إي ابيتام عديتدة لته إا أن انمتر ا يتدم بالشت ب المطلتو ، 

تلقد تلدم المالحةة بوجود عوامب أت معوقام لدى بعأل الطالبام عن اسداداا المنصام الدعليمية، ت ي هذا الصدد تللدأود مما أسفرم 

 حديام اسداداا المنصام الدعليمية تمقدرحام معال دفا متن تجفتة نةتر مالبتام الم تام نه مالحةدفما هد ت هذه الدراسة لل ش  عن ع
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متتا  حتتديام استتداداا المنصتتام الدعليميتتة  :تبنتتاءا علتتى متتا  قتتدا،  قتتد صتتيطت مشتت لة الدراستتة علتتى النحتتو اف تتي انتم ب امعتتة الشتترقية،

تبالدحديد حتددم أهتداا الدراستة  تي اتجابتة عتن ال تتالين ، "جفة نةر مالبام الم ام انتم ب امعة الشرقية تمقدرحام معال دفا من ت

 :اف يين

 ما  حديام اسداداا المنصام الدعليمية من تجفة نةر مالبام الم ام انتم  ي جامعة الشرقية؟ -0

 عة الشرقية؟ما مقدرحام معال ة الدحديام من تجفة نةر مالبام الم ام انتم ب ام -2

 :أهداف الدراسة

 :  فدا هذه الدراسة إلى

 .اسد شاا  حديام اسداداا المنصام الدعليمية من تجفة نةر مالبام الم ام انتم ب امعة الشرقية  .1

 .معر ة  حديام معال ة الدحديام من تجفة نةر مالبام الم ام انتم ب امعة الشرقية .2

 :أهمية الدراسة

 .الداعية إلى اسداداا الدقانة الحدي ة  ي العملية الدعليمية، بما يم ن أن ي فم  ي زيادة  اعليدفا م ايرة اا  اهام الحدي ة -

  تيد الم تتتلين  تي تزارة الدعلتيم العتالي بتأهم المعوقتام الدتي  حتوم دتن استداداا المنصتام الدعليميتة بفاعليتة  تي الدعلتيمم ا اتاذ  -

 .زيادة  اعليدفااتجراءام المناسبة لدذليب هذه العقبام، ت

متن قبتب المتس تام ( أزمتة وورتنتا)يُعد هذا البحث خطوة  عتين الم تتتلين  تي تضتع خطتط م تدقبلية بنتاءا علتى انتضتاأ الراهنتة  -

 .الدعليمية للدحوم إلى الدعلم اتل درتني

 .قد   فم الدراسة  ي زيادة تعي أعضاء هيةة الددري  تالطلبة بأهمية المنصام الدعليمية -

 .لباح ين للقياا بدراسة مواضيع أخرى  دعل  بالمنصام الدعليمية سعياا نحو  طوير أداء المعلمين، ت  ويد البيةة الصفية ش يع ا -

 :حدود الدراسة

 .مالبام  اصا الم ام انتم بال نة ال ال ة  ي جامعة الشرقيةعينة من : الحدتد البشرية .0

 .ا2121/2120الدراسي  م إجراء هذه الدراسة  ي العاا : الحدتد ال مانية .2
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 مصطلحات الدراسة

 :  دضمن الدراسة م موعة من المصطلحام ت عّرا بدالة اسدادامفا واف ي

بيةة  عليمية  فاعلية  وظ   قنيتة ال يتب ال تاني للويتب، ت  متع بتين أنةمتة إدارة المحدتوى اتل درتنتي تأنةمتة إدارة  :المنصات التعليمية 

دواصب ااجدماعي من خالم  ضاء مفدوح يمّ ن المدرس تالمدعلم من الدفاعب متع المحدتوى بشتدى الطترق، المقررام الدراسية تبب ام ال

 .تيمّ ن المدرس من  قييم ت قويم المدعلم بناء على أدائه ت قدمه  ي دراسة المقررام الدراسية

ة ال ال تة  تي جامعتة الشترقية  تي العمليتة الدعليميتة م موعة من العوائ  تالصعوبام الدي قد  واجه مالبتام الم تام انتم بال تن :التحديات

 .   الدعلمية

 :منهج الدراسة

اسدادمت الدراسة المنفج الوصفي الدحليلي من خالم تص  ما هو وائن ت ف يره، تيدم ب الوص   ي  حديد  حديام استداداا المنصتام 

 .تاتجابة عن أسةلدفاالدعليمية من تجفة نةر الطالبام، أما الدحليب  فو لندائج الدراسة 

 :أفراد الدراسة

مالبتة، ت  ّونتت ( 211)  ّون م دمع الدراسة من جميع مالبام  اصا الم ام انتم بال نة ال ال ة  تي جامعتة الشترقية تالبتالد عتددهن 

 .مالبة  م اخديارهن بطريقة عشوائية( 011)عيّنة الدراسة من 

 :أداة الدراسة

أما ال ت ء ال تاني متن أداة الدراستة  يشتمب .  عليمام اتجابةانتم تابدمب على : نت من ثالثة أج اء، تهي  و م  طوير اسدبانة للطالبام 

ا، : بدائب لإلجابة هتي خم ة، تأماا وب عبارة عبارة  دتر حوم  حديام اسداداا المنصام الدعليمية( 01)العبارام الم ونة من  وبيترة جتدا

ا ا إنشائياا هو.  وبيرة، مدوسطة، قليلة، قليلة جدا المقدرحتام لمعال تة  حتديام  اذوتر أهتم: أما ال  ء ال الث من ااسدبانة  يشمب ستااا مفدوحا

ا علتى اند  الدربتوت تالدراستام ال تابقة ذام العالقتة بموضتوأ . اسداداا المنصام الدعليمية من تجفة نةرك ت م بناء ااستدبانة اعدمتادا

 . الدراسة،  ضالا عن خبرة الباح دين تمعايشدفما نحدام ال ائحة مع الطالبامم حيث إنفما  عمالن  ي جامعة الشرقية
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 :صدق األداة وثباتها

ئفا تمراجعدفا، عرضت على م موعة من المح مين المداصصين، حيث مُلب إليفم إبداء للدحق  من صدق انداة بعد ااندفاء من بنا 

 .عبارة للموضوأ، تمدى مناسبة العبارام ن راد عينة الدراسةآرائفم تملحوظا فم من حيث صيااة العبارام، تاندماء وب 

مالبة، ( 01)على عينة من مالبام جامعة الشرقية   ونت من أما ال بام،  بعد إجراء الدعديالم الدي أبداها المح مون، مبقت ااسدبانة 

تهي قيمة مقبولة، مما يدعو إلى ال قة  ي ندائج انداة عند ( 1.22)، حيث بلد (Cronbach’s alpha)تُح ب معامب ال بام ألفا ورتنباخ 

 .اسدادامفا

  :إجراءات تنفيذ الدراسة

 .ائي لمصطلحام الدراسةمراجعة الدراسام ال ابقة ت حديد الدعري  اتجر -0

 .إعداد أداة الدراسة -2

 .الدحق  من صدق انداة تثبا فا -0

 .اخديار أ راد عينة الدراسة من مالبام جامعة الشرقية -4

 . وجيه ااسدبانة اتل درتنية ل ب مالب باسداداا  طبي  الوا   أ  تالبريد اتل درتني -1

 .امج الورد   يب اسد ابام العينة إل درتنياا، ثم  فريطفا  ي برن -1

 . صني  إجابام الطلبة ت قاا ل ب ستام -2

 نتائج الدراسة ومناقشتها

متن   حديام اسداداا المنصام الدعليميةتلطرل مناقشة الندائج ت ف يرها، اعدمدم الباح دان خم ة م دويام ومعيار للح م على م دوى 

 :على النحو اف ي( 0)تجفة نةر عينة الدراسة، تذلك وما يوضحه جدتم 
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 مستويات الحكم على درجة االستجابة ألداة الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت: (1)جدول

 درجة انثر المدوسط الح ابي الم دويام

ا 1.11أقب من  -4.21من  انتم  وبير جدا

 وبيرة 4.21أقب من -0.41من  ال اني

 مدوسطة 0.41أقب من  -2.11من  ال الث

 قليلة 2.11أقب من -0.21من  الرابع

ا 0.21أقب من  – 0.11من  الاام   قليلة جدا
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

م "ما  حديام اسداداا المنصام الدعليمية من تجفة نةر مالبام الم ام انتم  ي جامعة الشرقية : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول-أواًل 

، ت م  ر يتب العبتارام  نازليتا ح تب لإلجابة عن هذا ال تام  م ح ا  المدوسطام الح ابية، تاانحرا ام المعيارية تجابام أ راد العينة

 .يوض  ذلك( 2)تجدتم مدوسطفا الح ابي، 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد تحديات استخدام المنصات التعليمية لدى الطالبات: (2)جدول

المتوسطططط   الترتيب العبارات م

 الحسابي

االنحطططراف 

 المعياري

مسططططططططططتوى 

 االستخدام

 وبيرة 552. 3.86 1 .ضع  بب ام اتندرنت تعدا  ططيدفا لبعأل انماون  .0

 وبيرة 640. 3.74 2 .الطالبام لحواسيب خاصة بفنعدا امدالك بعأل   .2

 وبيرة 875. 3.61 3 .نقا الدعم الفني عند الحاجة إليه  .0

 وبيرة 706. 3.47 4 .قضاء ساعام مويلة أماا جفاز الحاسو المش الم الصحية ب بب   .4

 وبيرة 726. 3.44 5 .و رة الد ليفام تالمفاا  ي المقررام  .1

 وبيرة 992. 3.41 6 .اا صامار فاأ أسعار خدمام   .1

 مدوسطة 787. 3.11 7 .صعوبة مراجعة المواد الدراسية إل درتنياا عن مري  المنصام  .2

 مدوسطة 1.059 2.95 2 . رسيخ الع لة تاانطوائية عند اسدادا المنصام الدعليمية  .2

 مدوسطة 1.086 2.92 1 .الشعور بالقل  عند حب اننشطة اتل درتنية بالمنصام الدعليمية  .1

 مدوسطة 832. 2.88 01 .عدا الددريب المناسب على الدعلم باسداداا المنصام الدعليمية  .01

 مدوسطة 1.200 2.62 00 .زميال ي أثناء الدعلم بين ااجدماعي بيني ت الدفاعب قلة  .00

 قليلة 1.229 2.56 02 .ضع  مفارا ي  ي الدعامب مع اتندرنت  .02

 قليلة 1.349 2.55 00 .بين المواقع تالصفحام على اتندرنتضياأ تقت وبير  ي الدنقب   .00

ضع  اترباد تالدوجيه الالزا  يما يحداج من مفتارام ت قتان التدعلم   .04

 .عبر المنصام ت قنيا فا

 قليلة 1.405 2.32 04

 قليلة 1.499 2.00 01 .عدا ااقدناأ بأهمية الدعلم عبر المنصام  .01
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المتوسطططط   الترتيب العبارات م

 الحسابي

االنحطططراف 

 المعياري

مسططططططططططتوى 

 االستخدام

 قليلة 1.122 0.12 01 .لحاجام الطالبام المادلفة الدعلم بالمنصام  لبية عدا  .01

 

أن المدوسطام الح ابية تجابام الطالبام عن م دوى  حديام اسداداا المنصام الدعليمية لدى الطالبتام  راتحتت ( 2)يدض  من جدتم 

 .تبدرجة  قييم بين ال بيرة تالقليلة لبعأل العبارام( 0.12-3.86)بين 

ضتع  بتتب ام اتندرنتت تعتدا  ططيدفتا لتتبعأل انمتاون، تعتدا امتتدالك بعتأل الطالبتام لحواستتيب : الدحتتديام، هتيتيدبتين أن متن أبترز 

ا المش الم الصحية ب بب قضاء ساعام مويلة أماا جفاز الحاسو ، مع و ترة  خاصة بفن، مع نقا الدعم الفني عند الحاجة إليه، تأيضا

حازم  يفتا  قتديرام الطالبتام لدرجتة وبيترة، ت راتحتت بتين . اأ أسعار خدمام اا صامالد ليفام تالمفاا  ي المقررام، إضا ة إلى ار ف

تيم تن أن يعت ى إلتى ، (2121, العتر ج)، تدراستة (2121, عمارت)، تدراسة (2120, النصار)دراسة ، تيدف  هذا مع (3.41 -3.86)

اسدقبام ت وظي  م تب هتذا النتوأ متن الدتدري  ممتا يتتدى إلتى و ترة إلى أن البنية الدحدية اير مناسبة من حيث المباني : عدة أسبا  منفا

تقد يعود ال بب إلى الوضع ااقدصادت لبعأل أسر الطالبتام، هتذا بإضتا ة إلتى أعبتائفن . انقطاأ اا صام، تعدا  ططيدفا لبعأل انماون

ا أدى ببعضتفن باتدمتان . يد بالشب ة الرئي يةالدراسية  ضالا من أن بعأل منام  س ناهن بعيدة عن الموقع الدي يدو ر  يفا ا صام ج أيضا

 .على اسداداا بب ة اتندرنت،  يقضين تقداا مويالا أماا الحاسو ، تهذا يتدت إلى أضرار صحية لفن

أيضتا أن بعتتأل العبتتارام حتازم  يفتتا علتى درجتتة مدوستتطة تقليلتة  راتحتتت مدوستطا فا الح تتابية بتتين ( 2)تيالحت  متتن ال تدتم ال تتاب  

م (3.11-0.12) ، تيم ن أن يع ى ذلك إلى أن استداداا الطالبتام للمنصتام الدعليميتة  تي عمليتة الدواصتب متع بعضتفن التبعأل وتان قلتيالا

تذلك ندي ة للدطور  ي تسائب اا صام تالدواصب ااجدماعي الدي زادم من عمليام الدواصب بينفن تجعلدفا سفلة تايتر م لفتة، إضتا ة 

ا يعود إلى. ام لبرامج الدواصب ال معية تالمرئية الدي ظفرم  ي هذه الفدرةإلى ابد ار ال  ير من الشرو الدعلتيم  متن التنمط هتذا حداثة أيضا

 إلتى إضتا ة متن الدعلتيم، النتوأ بفتذا منفن البعأل جفب عليه لدى الطالبام ت عودهن على النمط الدقليدت الذت يدعلمن به حالياا، مما  ر ب

 استد ابدفن عتدا عليته يدر تب متن الدعلتيم النتوأ بعتأل الطالبتام بفتذا جفتب أن علم اتل درتنيتة، توتذلكبيةتة التد  تي التدعلم مففوا امول

 . ذلك  ي الابرة إلى يفدقرن تأنفن خاصة ال ديد النمط مع ت فاعلفن

 "الشرقية؟ما مقدرحام معال ة الدحديام من تجفة نةر مالبام الم ام انتم ب امعة " : الذي ينص على: إجابة الهدف الثاني

 مت اتجابة عن هذا ال تام بذور مقدرحام معال ة الدحديام من تجفة نةر مالبام الم تام انتم بال تنة ال ال تة  تي جامعتة الشترقية  تي 

 :  صني  ااسد ابام ح ب أهميدفا إلى ما يأ ي( 0)تيبين جدتم ال  ء ال الث من ااسدبانة، 
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 وجهة نظر طالبات المجال األول بالسنة الثالثةمقترحات معالجة التحديات من : (3)لجدو

 النسبة التكرار مقترحات معالجة التحديات م

 %22 01 . قوية بب ام اتندرنت  ي بعأل المنام  ت و يرها م اناا نارال الدعليم  .0

 و ير حواسيب باصية لمن يحداجه متن الطلبتة بأستعار مدعومتة تمريقتة ستداد   .2

 .مي رة

21 01% 

الدعم الفني الالزا من خالم إنشاء منصة خاصة  دضمن الرد علتى انستةلة  قديم   .0

 .بش ب مبابر، تمقامع  يديو قصيرة لبعأل المفارام انساسية

02 02% 

 %01 01 . وعية الطبة بأضرار البقاء ال اعام الطويلة أماا انجف ة اتل درتنية  .4

اتل درتنتتي  تتي ستتلطنة عمتتان، ضتترترة عمتتب  قيتتيم بتتامب لمتتدى  اعليتتة التتدعلم   .1

 .تمحاتلة إي اد الحلوم للمعوقام ت ذليلفا للدم ُّن من ااسدفادة من م اياه

00 01% 

 %1 01 . دريب المعلمين على اسداداا البرامج تالدنويع  ي مرح المادة العلمية للطلبة  .1
 

 قويتة : يدبين أن من أبرز مقدرحتام معال تة الدحتديام متن تجفتة نةتر مالبتام الم تام انتم ب امعتة الشترقية هتي( 0)تمن خالم جدتم 

بب ام اتندرنت  ي بعأل المنام  ت و يرها م اناا نارال الدعليم، ت و ير حواسيب باصية لمن يحداجته متن الطلبتة بأستعار مدعومتة 

قديم الدعم الفني الالزا من خالم إنشاء منصة خاصة  دضمن الترد علتى انستةلة بشت ب مبابتر، تمقتامع  يتديو تمريقة سداد مي رة، مع  

ا ضرترة  وعية الطبة بأضرار البقاء ال اعام الطويلة أماا انجف ة اتل درتنيتة، تيدفت  هتذا متع  قصيرة لبعأل المفارام انساسية، أيضا

 (.2121, العر ج)، تدراسة (2121, عمارت)، تدراسة (Alam,2020)دراسة 

 : التوصيات والمقترحات

 :بناءا على الندائج الدي  وصلت إليفا الدراسة الحالية، يم ن  قديم الدوصيام تالمقدرحام اف ية

للتدم ُّن ضرترة عمب  قييم بامب لمدى  اعلية اسداداا المنصام الدعليمية  ي سلطنة عمان، تمحاتلة إي اد الحلوم للدحديام ت ذليلفا  -

 .من ااسدفادة من م ايا اسدادمفا

ا مناسباا لطبيعة العصر المعلوما ي الذت نعيشه -  . طوير البنية الدحدية تال وادر الفنية الداعمة للدعلم اتل درتني باعدباره خيارا

الم  قتديم التدعم تال توادر العمب على  شت يع  بنتي الد نولوجيتا  تي العمليتة الدعليميتة ت ع ي هتا، ت فعيتب مادبترام الحواستيب متن خت -

 .المادية الالزمة

 .عمب دراسام مماثلة للدعرا على تاقع اسداداا المنصام الدعليمية تمعوقام اسدادامفا  ي البيةة الدعليمية -
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 :والمصادر المراجعقائمة 

 (.2102)للددريب تالنشر، الم موعة العربية : القاهرة. بوابدك لم دقبب أ ضب: الددريب عن بعد. أبو النصر، مدحت محمد

افلتي للمنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة  تي الدتدري  تا  اهتتا فن  تاقتع استداداا معلمتام الحاستب .الربتيدت، منيترة بتقير تإبتراهيم، أمتب

 -0، (۹۱۰۲)لآلدا  تالعلوا تالدربية، مصتر،  ، جامعة عين بم ، ولية البنام(۰)، ج (۰۱)البحث العلمي  ي الدربية، أ  نحوها، م لة

21.  

معوقام  طبي  الدعليم عن بعد  ي مدارس توالة الطوم بمحا ةام ا ة من تجفتة نةتر المعلمتين دراستة م تحية . الرندي ي، محمد سمير

، (2121)، (4)02م لتتتتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتتتتوا الدربويتتتتتتتتتتتتتتتة تالنف تتتتتتتتتتتتتتتية، (. COVID-01) تتتتتتتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتتتتتتتب جائحتتتتتتتتتتتتتتتة وورتنتتتتتتتتتتتتتتتا 

https://doi.org/10.26389/AJSRO.L130620. 

الدحتوم لعصتر الرقمتي  قتدا معر تي أا  قفقتر منف تي، المتت مر التدتلي الحتادت عشتر التدعلم  تي عصتر الد نولوجيتا . أميمتة ستمي ال ين، 

 (.2101)أبريب  24-22الرقمية، لبنان، مرابل  

اء أعضتاء هيةتة دراستة فر: مدطلبتام استداداا المنصتام الدعليميتة اتل درتنيتة  تي ضتوء الدحتوم التذوي لل امعتام. سمحان، منتام  دحتي

 .011 -202، (2121)، (04)1م لة جامعة الفيوا للعلوا الدربوية تالنف ية، . الددري  ب امعة المنو ية

معوقتتام الدعلتتيم تالتتدعلم عتتن بعتتد  تتي الدعلتتيم الح تتومي بدتلتتة ال ويتتت أثنتتاء  فشتتي جائحتتة  يتترتس وورتنتتا الم تتد د . صتتفر، عمتتار ح تتن

، (2121)، (21ج)الم لتتة الدربويتتة، . دراستتة استتدطالعية  حليليتتة: الدتتدري  ب امعتتة ال ويتتتمتتن تجفتتة نةتتر أعضتتاء هيةتتة " 01وو يتتد"

2112-2014. 

 صتور مقدتترح قتتائم علتتى  ل تفة الدعلتتيم متتن بعتتد  تي  وظيتت  المنصتتام الدعليميتتة الرقميتة لدحقيتت  أهتتداا العمليتتة . عبتد القتتادر، مفتتا محمتتد

 .201 -102، (2120)، 20الم لة الدربوية، . ة انزهرالدعليمية من تجفة نةر أعضاء هيةة الددري  ب امع

رستالة ماج تدير ايتتر . معيقتام التدعلم اتل درتنتي  تتي تزارة الدربيتة تالدعلتيم بال تعودية متن تجفتة نةتتر القتادة الدربتويين. العديبتي، نتاي 

 (.2111. )منشورة، جامعة مت ة، انردن

ارام الدعليم بمدينة الريال، رسالة ماج دير اير منشورة، وليام الشرق العربي معوقام الدحوم الرقمي  ي م ا ب إد. العر ج، عوام 

 (.2121. )للدراسام العليا، الريال

الدعليم اتل درتني  ي ظب اندشار جائحة وورتنا المن  ام تالدحديام دراسة تصفية  حليلية لمنصتة الدعلتيم عتن بعتد ق تم . عمارت، هدى

،  (2121)بحتث مقتدا  تي المتت مر التدتلي انتم اا دراضتي الدحتوم الرقمتي  تي عصتر العولمتة، . ومرداساللطة العربية تآدابفا جامعة بت
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Abstract 

The need to diversify educational cloud activities arose due to social distancing, the widening of 

individual differences between learners, and the need to employ the possibilities offered by cloud 

education to achieve language goals. 

 This research identifies the perceptions of non-native Arabic language learners towards the cloud-based 

educational activities based on the entrance of multiple intelligences.  

 The descriptive approach was used, and a questionnaire was designed, consisting of: (Linguistic, 

Musical, visual- Spatial, Interpersonal, and Interpersonal).  The sample consisted of (33) male and 

female students. 

The results showed that learners' perceptions are highly positive on all areas of activities. The highest 

percentage was interpersonal intelligence activities. Also, there are no statistically significant differences 

due to the sex. 

The originality of the research presents a vision of the entrance of multiple intelligences; To benefit 

from its educational applications in teaching Arabic online to non-native speakers, and to keep pace with 

global trends in the adoption of cloud education and its activities. It is also expected that the results of 

this research will benefit the following groups: institutions concerned with teaching foreign languages, 

experts who prepare curricula for teaching Arabic, and teachers of Arabic for non-native speakers. 
 

key words: Multiple Intelligences - Learning Activities - Cloud Learning - Teaching Arabic to Speakers 

of Other Languages - Effective Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  26/08/2021 

Received in revised form   28/09/2021 

Accepted  01/11/2021 

Available online  01/01/2022 

https://doi.org/10.36772/arid.aijeps.2022.355 

https://doi.org/10.36772/arid.aijeps.2022.355


ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 011 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 الملخص

الّذكاءات  يّة الّسحابيّة القائمة على مدخلتعّرف تصّورات ُمتعلّمي اللّغة العربيّة الّناطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليم هدف البحث

 .المتعّددة، وبيان أثر متغيّر الجنس في تصّورات عيّنة البحث

أنشطة الّذكاء اللّغوّي الّسحابيّة، والموسيقّي، والبصرّي، : )محاور، هي( 5) استبانةً، ُمكّونةً منفصّممَّت واستخدم المنهج الوصفّي، 

 .تعلّمةً ومُ  اُمتعلّمً ( 33)وتألّفت عيّنة البحث من (. والّشخصّي، واالجتماعيّ 

ة جميعها؛ إذ بلغت النّسبة المئوية على مجاالت األنشط( مرتفعة)، وبدرجة (إيجابيّة)أظهرت نتائج البحث أّن تصّورات المتعلّمين 

، فالموسيقيّة %(22.07)، فالبصريّة %(22.27)فكانت أعلى نسبة ألنشطة الّذكاء االجتماعّي الّسحابيّة %(. 21.52)للتّصّور الكلّي 

ثم ( ٪47.47)سبة، فقد بلغ وبينت أن نشاط األلعاب اللّغوية الّصوتيّة حاز أعلى ن%(. 27.12)، فالّشخصيّة (21.15)، فاللّغويّة (27.77)

، (٪74.74)أنشطة الواقع المعّزز  يفه أّما أقل األنشطة(. ٪40)، ثم األلعاب التّعليميّة %(47.17)أنشطة وسائل التواصل االجتماعي 

 .غيّر الجنسوليس ثّمة فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى إلى مت(. ٪77)، فأنشطة مقرئ القرآن الّتفاعلي (71.71)فاستخدام المدّونات 

عربيّة للّناطقين مدخل الّذكاءات المتعّددة؛ لالستفادة من تطبيقاته التربويّة في تعليم اللّغة الوتكمن أصالة البحث في تقديمه رؤية عن 

الّدراسات التي تطرقت ندرة ، يمكن الحديث عن اأيضً . لتّعليم الّسحابّي وأنشطتهمواكبته االتّجاهات العالميّة في اعتماد ا، و(اسحابيً )بغيرها 

المؤّسسات المعنيّة بتعليم : من الُمتوقع أن تُفيد نتائُج هذا البحث، الفئات اآلتيةكما أنّه . في هذا المجال( اسحابيً )طة الّذكاءات المتعّددة ألنش

ون مناهج تعليم اللّغة العربيّة، ومعلّمو اللّغة العرب  .يّة للنّاطقين بغيرهااللّغات األجنبيّة، والخبراء الّذين يُِعدُّ
 

 .التّعلم الفّعال –ة العربيّة للنّاطقين بلغات أخرىتعليم اللّغ –التّعليم الّسحابي –األنشطة التّعليميّة –الّذكاءات المتعّددة :الكلمات المفتاحيّة
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 مقّدمة 

لّم والمتعلّم، تنامى االهتمام في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها سحابيًا، مّما أّدى إلى تغيّر في ماهية التّعليم ومضامينه، وأدوار المع

 . والطّرائق، واألنشطة، والمحتوى

ة مدار الحديث هنا على األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة؛ بوصفها جزًءا من المنهج اإللكترونّي، ومصدًرا من مصادر تعلّم اللّغة العربيّ 

ابيّة لّسحعّززت الجائحةُ الحاجة إليها وتنويعها؛ ألّن التّماسك االجتماعّي زاد الفروق الفرديّة اتّضاًحا مّما جعل االستفادة من اإلمكانات ا

ومواكبة لالتّجاهات  للتّطّورات العالميّة في مجال المعلومات واالتّصاالت،عالوة على ذلك، في العناية بها استجابة . ضرورة ال ترفًا

كما تمّد  الحديثة في تعليم اللّغات األجنبيّة وتعلّمها خالل الجوائح، ولكونها توفّر سياقًا حقيقيًا وتجربة ثقافيّة ومعلومات في الوقت نفسه،

التّعاونّي  المعلّم بأدوات تثري عملية التّعلّم؛ كالوسائط المتعّددة والّصور وما يتطلّبه كّل نشاط سحابيًا من طرائق؛ كحّل المشكالت والتّعلّم

الّتي تقتضيها الفروق  ، ومن تمركزها حول المتعلّم، وجعلها التّعلّم تفاعليًا متحّرًرا من الّزمان والمكان وملبًيا للحاجات...وسرد القصص

 . الفرديّة والميول المختلفة، إضافة إلى جاذبيتها بالنّسبة إلى المتعلّمين فهي تتناسب مع العصر الّرقمّي الّذي يعيشون فيه

لذي يتميّز بذكاء فلسفة تربويّة ُمعاصرة، أساسها الُمتعلّم ا"ذلك أنّه قائم على . من هنا، كانت مدخل الّذكاءات المتعّددة ناهضةً بذلك كلّه

قّدم يُ  ويُعّد نموذًجا تربويًا رفيَع الُمستوى( 1، ص2111ريتشارد، " )يجب أن يُعترف بها وأن تُطّور في التعليم ُمكّون من أبعاٍد مختلفة

ة؛ لخلق فكٍر جديٍد للتربويين مخططًا تربويًا يستطيعون على أساسه تطبيق ما يتعلق به من مبادئ، وأسس، ومواقف تعليميّة وتربويّة متعّدد

يطة يُسهم في التّنمية الّذاتية للفرد على نحو يسمح له بتعّدد القدرات التي تعينه على مواكبة تحّديات العصر، والتأقلم مع الظّروف المح

كساب الُمتعلّمين بتدريس اللّغات األجنبية، والوصول إلى أعلى معدالت التعلّم المعرفّي، والمهاراتّي بأساليب محّددة وأنشطة خاصة؛ إل

من أّن اإلنسان يمتلك   Howard Gardner (1983)ينطلق مؤّسس الّذكاء الُمتعّدد األوجه هوارد جاردنر . اللّغة الهدف؛ أّي العربيّة

، (الّسمعيّ )، والّذكاء الموسيقّي (البصريّ )، والّذكاء المكانّي (اللّفظيّ )الّذكاء اللُّغوّي : على األقل ثمانية أنواع من الّذكاء أو القدرات، هي

لكن بنسب (. الّرياضيّ )، والّذكاء المنطقّي (البيئيّ )، والّذكاء الّشخصّي، والّذكاء االجتماعّي، والّذكاء الطّبيعّي (الجسديّ )والّذكاء الحركّي 

النّظرة للّذكاء على أنّه أمر متعّدد الوجوه واألشكال ال توّسع النظرة لما عليه قدرات اإلنّسان فحسب، بل توّسع النظرة "كما أّن . متفاوتة

علّم اللّغة الثانية؛ ألنّنا نعرف أّن هناك بعض األشخاص إلى المتعلّم نفسه؛ ففي المفهوم التقليدّي للّذكاء ليس هناك تفسير واضح للنجاح في ت

بيد أنَّ جاردنر يقّدم معطيات أخرى حول مفهوم . مّمن كان ذكاؤهم مرتفًعا وآخرين ممَّن كان ذكاؤهم منخفًضا أثبتوا نجاحهم في التّعلّم

. يفّسر الّسهولة النّسبيّة لفهم األنماط التّنغيميّة للّغة وإنتاجها التعلّم لها أهمية قصوى في تعلّم اللّغة الّثانية؛ فالذكاء الموسيقّي يمكن أن  

ويُعين هذا المدخل ُمعلّم اللّغة ( 072، ص0557دوجالس، ... " )والّذكاء الحسّي الحركّي يمكن أن يفّسر تعلّم األصوات اللّغوية بسهولة 

 ,Abdul-Khafajiمع طاّلبه وإمكاناتهم في كّل ذكاٍء على انفراد، العربيّة للنّاطقين بلغات أخرى إذا ما أراد تطبيقه على التّعامل 

ويتطلّب التدريس "ويدعم أهداف تدريس اللّغة بتقديم أنشطة تدريسيّة متنوعة تتوافق مع أساليب تعلّم الُمتعلّمين ورغباتهم، (.(2021
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رفة، وأن يكونوا ميسرين للتّعلّم؛ ليساعدوا الُمتعلّمين على والتّعلّم وفق هذا المدخل من المعلّمين أن يكونوا أكثر من مجرد ناقلين للمع

 . ولكّل نوع من هذه الّذكاءات أنشطةٌ تعليميّة تاُلئمه( 007، ص2117جابر، ". )تطوير مسؤوليتهم نحو تعلّمهم

تولي وجهات نظرهم اعتباًرا على  الّتي -بحدود اطالع الباحثتين -أّما بالنّسبة إلى تصّورات هؤالء المتعلّمين؛ فمدعاته قلة الّدراسات 

نًا أهّمية ذلك؛ فمن خاللهم يمكن تعرف مخرجات هذه األنشطة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة كما يلمسونها، ولكونهم معي

 . هذا من شأنه أن يجعل اختيارها وتطويرها منطلقًا من حاجاتهم الحقيقيّة. على تحديد المناسب لهم منها

 مشكلة البحث وأسئلته 

بدأت من تجربة الباحثة سبانو الّشخصيّة؛ إذ استخدمت بعض األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة 

تعليم اللّغة "ا في مركز في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها سحابيً  (الّذكاء اللّغوّي، والموسيقّي، والبصرّي، والّشخصّي، واالجتماعيّ )

؛ مّما أتاح لها تعّرف مخرجاتها في أثناء التّعليم ورغبتها في تعّرف تصّورات المتعلّمين "learn Arabic with Nourالعربيّة مع نور 

تّعليم يجمع بين تنمية ؛ فهي تمثّل نهًجا متكاماًل من ال(2121)أيًضا، ألهّمية األنشطة الّسحابيّة حسب أبو عمشة وآخرين . من هذه األنشطة

اإلتاحيّة، والمرونة، : "ولكونها تحقّق مبادئ عّدة، هي. ، ومواكبة المستحدثات الّرقميّة(التّواصل)المهارات، وتطوير العالقات االجتماعيّة 

المنتدى "إلى توصيات  واستناًدا(. 274، ص2101صيام، والعبد هللا، وديب " )وتحّكم المتعلّم، واختيار أنظمة التّوصيل، واالعتماديّة

بضرورة  (2121" )تجديد اإلستراتيجيات وتطوير الوسائل والمنهجيات: 05الّدولّي االفتراضّي للّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها بعد كوفيد 

ال يتعّدى "ن قبل؛ إذ تفعيل المستحدثات الّرقميّة في تعليميّة اللّغة خالل الجوائح ال سيّما أّن هناك قصوًرا في توظيفها على نحو عام م

 (.70، ص2107عبد هللا، " )االستخدام الحقيقّي كونه محاوالت خجولة، ودون المنتظر منه

جاهات وانطالقًا من أهميّة مدخل الّذكاءات المتعّددة في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها؛ ذلك أّن اتّباع األساليب الحديثة واالت

أظهرت اتّجاهًا إيجابًيا من معلّمي اللّغة ( 2102)كما أّن دراسة حسين . شأنه أن يرتقي بمستوى الُمتعلّمين فيهاالمعاصرة في التّعليم من 

 .العربيّة للّناطقين بغيرها نحو بناء األنشطة التّعليميّة القائمة وفق الّذكاءات المتعّددة

غياب األنشطة : لّغة العربيّة إلى أسباب عّدة، منهاضعف المتعلّمين في مهارات ال( 2104)وقد عزت دراسة رمضان وآخرين  

ختلفة لدى التّعليميّة، وطرائق التّدريس الُمتَّبعة؛ التي تعتمد على اإللقاء والّشرح في معظمها، وال تُراعي الفروق الفردية والذَّكاءات المُ 

كان ذلك بالنّسبة إلى التّعليم في الّصفوف الحضوريّة، مّما . مالُمتعلّمين، وعدم توفر المواقف والمواد التعليميّة المناسبة لطريقة تعلّمه

فاتّجهتا إلى تعّرف تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة . استدعى انتباه الباحثتين إلى أّن هذه األسباب قد تكون نفسها في التّعليم اإللكترونيّ 

 .ى مدخل الّذكاءات المتعّددةالنّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة عل

  :اآلتي الّرئيس تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن الّسؤالتبًعا لذلك 
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 ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة؟

 : وتتفرع عنه األسئلة البحثيّة اآلتية

 تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء اللّغوي؟ما  .1

 ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء الموسيقّي؟ .2

 غة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء البصرّي؟ما تصّورات متعلّمي اللّ  .3

 ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء الّشخصّي؟ .4

 بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء االجتماعّي؟ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين  .5

 هل ثّمة فروق بين تصّورات هؤالء المتعلّمين تعزى إلى متغيّر الجنس؟ .6

 أهداف البحث 

 .مدخل الّذكاءات المتعّددةتعّرف ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على  .1

 .بيان أثر متغيّر الجنس في تصّورات هؤالء المتعلّمين .2

 أهّمية البحث 

 .جّدة الموضوع بحدود اطالع الباحثتين .1

وجهة من  تحديد األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة المناسبة لمتعلّمي اللّغة العربيّة الّناطقين بغيرها، .2

 .نظرهم

إكساب مواكبته االتّجاهات الحديثة في مجال تعليم اللّغات األجنبيّة وتعلّمها التّي دعت إلى العناية باألنشطة التّعليميّة الّسحابيّة في  .3

 .سحابًيا ال سيّما خالل الجوائحالمهارات وتنميتها 

 .ّددة سحابيًامحاولته االستفادة من التّطبيقات التّربويّة لمدخل الّذكاءات المتع .4

المؤّسسات المعنيّة بتعليم اللّغة العربيّة للّناطقين بغيرها، ومعلّميها سحابيًا، والخبراء الّذين يعّدون مناهجها  يمكن أن تفيد نتائجه .5

 .التّعليميّة والتّأهيليّة
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 حدود البحث 

مانية .1  .2120أُجري البحث في شهري أبريل ومايو، من العام  :الحدود الزَّ

اقتصرت على تعّرف تصّورات ُمتعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة  :د العلميّةالحدو .2

وبيان أثر متغيّر . أنشطة الّذكاء اللّغوّي الّسحابيّة، والموسيقّي، والبصرّي، والّشخصّي، واالجتماعيّ : على مدخل الّذكاءات المتعّددة، هي

 .جنس في تصّورات عيّنة البحثال

ُمتعلّمو اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها، مّمن جربوا األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات  :الحدود البشريّة .3

 ".LEARN ARABIC WITH NOORتعلّم العربيّة مع نور "المتعّددة في أثناء تعلّمهم اللّغة العربيّة سحابيًا في مركز 

 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائيّة 

اعتقاد أو قول يرتبط بالتّفضيالت والقيم واألذواق الّشخصيّة وال يخضع لمعايير الّصحة والخطأ : "اصطالًحاالتّصّورات  .1

متعلّمو اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها حول االعتقادات التي يحملها  أّما إجرائيًا، فهو(. 047، ص2117شحاته، والنّجار، ." )واالستدالل

وفقًا إلجاباتهم عن فقرات االستبانة الُمستخدمة في هذا البحث على مقياس األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة 

 .ليكرت الخماسي

جراءات والفعاليات الّتي يُمارسها المتعلّم في التّعلّم الّسحابّي، وتمّكنه سلسلة اإل: باصطالح الباحثتين األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة .2

الّذكاء اللّغوّي )أّما إجرائيًا، فهي إجراءات أنشطة . من الحصول على النّاتج التّعليمّي الّذي سعت إليه األهداف تحت إشراف المعلّم

اّلتي مارسها متعلّمو اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها في تعلّمهم الّسحابيّة  (الّسحابيّة، والموسيقّي، والبصرّي، والّشخصّي، واالجتماعيّ 

 .بإشراف المعلّم" LEARN ARABIC WITH NOORتعلّم العربيّة مع نور "مركز الّسحابّي في 

شكالت، وتقوم على تعّدد نموذج معرفي يصف الكيفية التي يستخدم بها األفراد ذكاءاتهم في حّل الم: "اصطالًحا الّذكاءات المتعّددة .3

 (.24، ص2117جاردنر، ." )اللّغوّي، والرياضّي، والّشخصّي، واالجتماعّي، والموسيقّي، والحركّي، والمكانّي، والطبيعيّ : الّذكاءات

  ّاإلطار النّظري 

 :مدخل الّذكاءات المتعّددة في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها .1

أن يَُعّرضوا الُمتعلّمين في أثناء اليوم الّدراسّي "ألوجه على ُمعلّمّي اللّغة العربيّة للنّاطقين بلغات أخرى يقترح مدخل الّذكاء متعّدد ا

زاد عدد الّذكاءات التي يُخاطبها "فكلما (. 252، ص2112نوفل، ." )ألنشطة ومشاريع وبرامج تركز على تطوير أنواع الّذكاء لديهم

التوسع في األنشطة التعليميّة بما يقابل التعّددية في الّذكاءات؛ ألّن ذلك ؛ أّي (057، ص2107عرفة، ) "الّدرس أصبح التعلّم أعمق وأشمل

 .يُساعد المتعلّمين على إتقان اللّغة العربيّة، وخلق بيئة صفيّة مثيرة، تتضّمن أنشطةً وأدوات تقييم تتناسب وذكاءاتهم المختلفة
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ثّمة أنواع متعدّدة للّذكاء؛ إذ قد انفتح مفهوم الّذكاء ليشمل العديد من القدرات الّتي كانت قبل ذلك  :أنواع الّذكاء ُمتعّدد األوجه وأنشطته

 :هذه األنواع، هي. خارجه

إّن الّذكاء اللّغوّي قدرةٌ على امتالك الّلغة والتمكن من مهاراتها، واستخدام مفرداتها اللّغوية بطالقة في : (اللّفظيّ )الّذكاء اللّغوّي 

وفهم مادتها (. الشعر، والتأليف القصّصي والمـسرحي، ومختلـف ألـوان الكتابة)، وكتابيًا (روايـة الحكايـات والخطابة)تعبير شفهيًا ال

القدرة على معالجة البناء اللّغوّي، والصوتيات، والمعاني، واالستخدام "ويتمثل في . اللّفظيّة وتحليلها، وإدراك المجاز فيها واالستعارة

استخدام اللّغة لتذكـر معلومات : استخدام اللّغة إلقناع اآلخرين بسلوك معين أو التذكـر: البالغة أو البيان: ملّي للّغة، الذي قد يكون هدفهالع

غة استخدام اللّغة إليصال معلومات معينة أو استخدام اللّ : معينة، تتراوح بين قوائم الممتلكات، وقواعد لعبة ما، وإرشادات أو التّوضيح

 (.ما بعد اللّغة)لتتحدث عن نفسها 

، المحاضرات والندواتالمناقشات في مجموعات صغيرة أو كبيرة، واأللعاب المعتمدة على الكلمة، وسرد القّصص، و: أنشطتهمن 

اإلذاعة، وميات، ووالقراءة الجهرية، والعصف الّذهني، وسرد القصص، واسترجاع وحفظ الحقائق اللّغويّة، والتسجيل الّصوتي، وكتابة الي

قة المشاركة في المنتدى الثقافي، واأللغاز، وقراءة الكتب في المكتبة، وإعداد تقارير صحفيّة، وإنتاج مواد أدبية أو ثقافية، وكتابة بطاو

 . اعتذار، ومحضر اجتماع، وبطاقات دعوة، واستعمال المعجم، واالستفادة من المصادر والمراجع، والخطابة، والمناظرات

إّن الّذكاء البصرّي قدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة، والتفكير في حـركة ومواضع األشياء  (:البصريّ )ّذكاء المكانّي ال

ويتمثل في الحساسية لأللوان، والخطوط، واألشكال، والحيز، والعالقات . في الفراغ، والقدرة على إدراك صور أو تخيالت ذهنية داخلية

والقدرة على التصّور البصرّي والتمثيل الجغرافّي لألفكار ذات الطبيعة البصرية أو المكانية، وتحديد الوجهة الذاتية على  بين العناصر،

 . وتمثيل األفكار البصرية أو المكانية بيانيًا. نحو مناسب في مصفوفة مكانية دقيقة

، والتخّيل المعارض والمتاحف: ، مثلهيميّة، واألنشطة الفنيّةالرسوم التوضيحية، والّصور، والخرائط، والخرائط المفا :من أنشطته

التصوير، والزخرفة، والخط العربي، وتصميم الملصقات، والرسوم الكرتونيّة وواألشغال،  المّوجه، وأحالم اليقظة، والّرسم

 (.الفيديو)، وألعاب الّذاكرة، والقصص المصّورة، والعروض البصرية (الكاريكاتير)

إّن الّذكاء الموسيقّي حساسية التساق األصوات، واأللحان، واألوزان الشعرية، وتعيين درجة النغم أو  (:اإليقاعيّ )موسيقّي الّذكاء ال

الفهم الحدسّي الكلّّي للموسيقى، أو الفهم التحليلي الرسمي لها، أو الجمع بين هذا وذاك،  ويتمثل هذا الّذكاء في. طبقة الصوت، والتناغم

 . موسـيقي نقًدا، وتأليفًا، وعزفًا، وتمييز طبقات الصوت واإليقاع، ودرجة النغمةوالتعبيـر ال
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الغناء، والهمهمة، والتصفير، وابتكار ألحان جديدة للمفاهيم والكلمات، وتكوين أنماط ذات قافية، والموسيقى كخلفيّة : من أنشطته

مسرح الغنائي، واأللعاب التي تقوم على التصفيق، والعزف على اآلالت للموقف التعليمّي، واإليقاعات، وجمع األسطوانات وتصنيفها، وال

  .الموسيقيّة العربيّة، واستخدام التسجيالت الصوتيّة، واألغاني واألناشيد، واإللقاء المعبر، والعروض وموسيقى الشعر

رين، ودوافعهم والتمييز بينها؛ من أجل إّن الّذكاء االجتماعي قدرةٌ على فهم اتجاهات اآلخ (:البين شخصيّ )الّذكاء االجتماعي 

ويتمثل في القدرة على إدراك . وإدراك العالقات االجتماعية بغية إقامة عالقات ناجحـة مع اآلخرين. التصرف بحكمة حيالها وفعالية

ت، والقدرة على التمييز أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها، والحساسية لتعبيرات الوجه والّصوت واإليماءا

 . بين األنواع المختلفة من الّشخصيات، والقدرة على العمل التعاوني

األلعاب التفاعل بين األفراد، ومشاركة األقران، والمناقشات الجماعية، والعمل التعاوني، ولعب األدوار، والمساجالت، و: من أنشطته

 .الجماعية، والعمل التطوعي

إّن الّذكاء الّشخصي قدرةٌ على فهم الذات من خالل إدراك مشاعرها، وأحالمها، وتنظيم عالقاتها مع  (:اتيّ الذ)الّذكاء الّشخصّي 

ويتمثل في القدرة على . وتعّرف مكامن القّوة والّضعف لديها في اتخاذ القرار المعتمد على حاجاتها ومشاعرها وأهدافها الّذاتية. اآلخرين

 . ية وخصائصها ومعرفتهاالتأمل الدقيق للقدرات اإلنسان

البرامج واألعمال واأللعاب الفردية، وأنشطة تقدير الّذات، والتعلّم حسب سرعة الفرد، وكتابة المذكرات، وفترات التأمل  :من أنشطته

 .والقراءة الذاتيّةلمدة دقيقة، والروابط الّشخصيّة، واللّحظات االنفعالية، وإعداد المقابالت، وإنتاج مواد أدبية أو صحفية أو ثقافية، 

 :العالقة بين مدخل الّذكاءات المتعّددة واألنشطة التّعليميّة الّسحابيّة .2

قين بغيرها من من المجاالت التّي تنّميها األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة في تعليم اللّغة العربيّة للنّاط

 : وجهة نظر الباحثتين، اآلتي

  ّهناك زخم مفرداتّي وتركيبّي يوّسع الحقل الّلغوّي لدى المتعلّم :إثراء المعجم اللّغوي. 

 فهم الثّقافة بتعّرف مجتمع اللّغة الهدف بمصادر متعّددة دون مغادرة الّصف ما يجعل تعلّم اللّغة جزًءا من التّجربة الثّقافيّة. 

 ة معظمهاإغناء المهارات اللّغويّة كافّة بتفاعلها في األنشط. 

  أرشيفًا لالستخدام اللّغويتقّدم القواعد في سياق، فتمثّل بذلك. 

  أمثلة للكالم الجيّد، والتّنّوع في األساليب اللّغويّة، والنّطاقات التّعبيريّةتقديم النّموذج؛ . 
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  يؤّدي استخدامها إلى إدخال عنصر التّسلية على العملّية التّعليميّةإضفاء المتعة إذ. 

 ياق أصيل يعكس استخدام اللّغة الحقيقّي مّما يعّزز الّدافعيّة لدى المتعلّمينتوفير س. 

 االستدالل على مواضع النّبر والتّنغيم. 

 توظيف لغة الجسد. 

 المعلومات؛ فهناك محتوى معرفّي كبير ومتنّوع تنّوع الحاجات. 

 والمواد المسموعة والمرئيّة، والبث اإلذاعّي، ومؤتمرات  الّصور،: الغنى باألدوات الّتي تسهّل تعلّم مهارات اللّغة األربع، مثل

 ... الفيديو، والمحادثات الفوريّة، والبرامج، والمواقع، والكتب

 المجموعات التّعاونيّة أو المشاريع الفرديّة ما يعّزز مهارات التّفكير وحّل المشكالت: التّنوع في األساليب، مثل. 

 لمكان والمساحة مّما يسمح باستعراضه تبًعا للفروق الفرديّة في المستوى اللّغوي، والخجل، تحرير المحتوى من قيود الّزمان وا

 ...والثّقة، والحاجات

  أو ( تزامنيًا)التّفاعليّة عندما تعطي ردود فعل وإجابات فوريّة وتصحيًحا مباشًرا للمستويات المبتدئة وتفاعاًل متباداًل في اللّحظة نفسها

 .مّما يّشجع على االندماج( غير تزامنيّ )الحقًا 

 الجاذبيّة بأسلوبها الّذي يتناسب والعصر الّذي نعيش فيه. 

 منهج البحث 

 . المنهج الوصفي؛ لُمناسبته طبيعة موضوع البحثاتُّبع 

 مجتمع البحث وعيّنته 

متعلًّما ومتعلّمة مّمن يتعلّمون العربيّة في ( 77)أّما عيّنته، فاقتصرت على . متعلّمو اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها هم مجتمع البحث

سحابيًا، وجّربوا األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل " LEARN ARABIC WITH NOURتعلّم العربيّة مع نور "مركز 

 .ت المتعّددةالّذكاءا

 أدوات البحث 

ُمتعلّمي العربيّة الّناطقين بغيرها حول األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات  اقتصر البحث على استبانة تصّورات

 .المتعّددة
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 إعداد األداة

الّذكاء اللّغوّي  :األداة بالّذكاءات اآلتية بعد ُمراجعة األدبيات والبحوث العلميّة الُمشابهة لموضوع البحث، جرى تحديد مجاالت

فقرة في كّل منها نشاط سحابّي قائم على ذكاء محّدد ( 72)واشتملت على  .الّسحابيّة، والموسيقّي، والبصرّي، والّشخصّي، واالجتماعي

، / /، ومنخفض / /، ومتوسط / /، ومرتفع //مرتفعة جًدا)ومقياس ليكرت الخماسي على أّن بعضها قد يتداخل في أكثر من ذكاء، 

ترجمت إلى اإلنجليزيّة كونها اللّغة . وًصّدرت بمقّدمة وتعليمات للمتعلّم لبيان كيفيّة اإلجابة. ؛ لتقدير درجة التّصّور(ومنخفض جًدا

 .(google form) طبّقت عليهم بنماذج جوجلالمشتركة بين أفراد عيّنة البحث، و

 صدقها

في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها، وتقنيّات التّعليم، والقياس ( صدق المحتوى)عرضت األداة على مجموعة من المحّكمين 

ابيّة لتصير اختصار األنشطة الّسح: فأبدوا مالحظات، منها. إلبداء وجهة نظرهم واقتراح أو حذف أو تعديل ما يرونه ُمناسبًاوالتّقويم؛ 

على صورتها الحاليّة، وتعديل صياغة بعض العبارات غير الواضحة، وتدقيق بعض العبارات لغويًا، ومالحظات على التّرجمة؛ ذلك 

 .ليتمّكن المتعلّمون من اإلجابة عن فقراتها على نحو أفضل

 ثباتها

ة باستخدام معاملة ألفا كرونباخ، وتبيّن أنّها بلغت االتّساق الّداخلّي بداللة الفقربطريقة االختبار جرى حساب معامل ثبات 

 . ؛ وهي معامالت ثبات جيّدة ومناسبة ألغراض البحث العلميّ %(1.54)

 نتائج البحث 

 : الّسؤال األّول

، والموسيقّي، ما تصّورات متعلّمي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على الّذكاء اللّغويّ 

 والبصرّي، والّشخصّي، واالجتماعّي؟

. المتوّسط الحسابّي، واالنحراف المعيارّي، والنّسب المئويّة: أجريت لإلجابة عن هذا الّسؤال المعالجات اإلحصائيّة اآلتية، هي

 :وجاءت النّتائج على الّنحو اآلتي
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 المعياريّة والنّسب المئويّةالمتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات (: 1)جدول

المتوّسط  الفقرات الّرقم

الحسابي 

 للفقرات

االنحراف 

المعيارّي 

 للفقرات

التّقدير 

 للفقرات

المتوّسط 

الحسابّي 

للمجاالت 

 ككلّ 

االنحرافات 

المعياريّة 

للمجاالت 

 كّكل

النّسبة 

المئويّة 

للمحور 

 ككلّ 

التّقدير 

 للمجاالت

 الّسحابيّةأنشطة الّذكاء اللّغوّي 

 power. )العروض التّقديميّة 1

point) 

 جيّد جدا 75.01 0.93 3.75 جيّد جًدا 1.269 3.79

 word. )األلعاب اللّغويّة السحابيّة 2

wall) 

 جيّد جًدا 1.259 4.09

الُمناقشة من خالل العصف  3

 -mindmaneger).الّذهني

brainstorming)  

 جيّد جًدا 1.144 3.61

 جيّد 3.27 1.153 (blogs. )الُمدونات االلكترونيّة 4

. إعداد تقارير إلكترونيّة 5

(liveworksheets- paper 

reports) 

 جيّد جًدا 1.153 3.73

 google. )كتابة قصص قصيرة 6

keep-onenote- openboard)  

 جيّد جًدا 1.200 3.76

 Zoho. )تدوين مالحظات 7

notebook -SomNote) 

 جيّد جًدا 1.132 3.97

 جيّد جًدا 1.116 4.06 . رواية قّصة 8

 جيّد جًدا 1.202 3.48 .  الُمناظرة الّسحابيّة 9

 أنشطة الّذكاء الموسيقّي الّسحابيّة

المواقع الُمبرمجة والُمزّودة بالماّدة  10

الجامعة الّسعوديّة )  .الصوتيّة

 (اإللكترونيّة

 جيّد جًدا 76.36 0.94 3.81 جيّد جًدا 1.212 4.03

مقرأة القرآن الّرقميّة التّفاعليّة  11

 .الُمطّورة

 جيّد 1.202 3.15

 –أنغامي -أصوات)األغاني  12

sound cloud). 

 جيّد جًدا 1.116 4.06

 - Instagram) موجز األخبار 13

Aljazeera). 

 جيّد جًدا 1.232 3.73

 الّصوتي البّث الّرقميّ  محطّات 14

(Podcasts Arabic.) 

 جيّد جًدا 1.104 3.70

 .استخدام التسجيالت الّصوتيّة 15

(WhatsApp- telegram) 

 ممتاز 0.902 4.24

 أنشطة الّذكاء البصرّي الّسحابيّة

الّرسوم المعلوماتيّة أو البيانات  16

 (infographic)الُمصّورة 

 جيّد جًدا 77.13 0.93 3.85 جًداجيّد  1.146 4.00

منشورات وسائل التّواصل  17

 Social) .االجتماعّي الُمصّورة

media) 

  جيّد جًدا 1.093 4.15

 جيّد جًدا you tube- 3.94 1.197). )األفالم الُمتحركة 18
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videos 

 -Canva. )القصّص المصّورة 19

storyboards- comix) 

 جيّد جًدا 1.185 3.70

 جيّد جًدا 3.82 1.211 (Mind map)  .الخرائط الّذهنيّة 20

 جيّد جًدا 3.55 1.092 (google map)الخرائط المكانيّة  21

 جيّد جًدا 1.431 3.88 (.الكاريكاتير)الرسوم الكرتونيّة  22

ور الُمتحّركة 23  جيّد جًدا 3.97 0.984 (gif) .الصُّ

 جيّد جًدا 1.014 3.82 (منّصة الخطّاط (.العربيّ الخطّ  24

الّرحالت االفتراضيّة القائمة على  25

 videos- virtual) .الفيديو

tours) 

 جيّد جًدا 1.173 3.76

 flash. )ألعاب الّذاكرة البصريّة 26

cards) 

 جيّد جًدا 1.202 3.85

 أنشطة الّذكاء االجتماعّي الّسحابيّة

بدعوة )    .إعداد المقابالت الّسحابيّة 27

 (.من المعلّم أو المؤسسة التّعليميّة

 جيّد جًدا 77.77 0.81 3.88 جيّد جدا 1.111 3.79

 جيّد جًدا 1.111 3.79 .التعلم التعاوني 28

سحابًيا مشاركة وتبادل الملفات  29

(Google cloud- cloud 

recording- cloud data 

exchange). 

 جيّد جًدا 0.696 3.88

مشاركة القصص واألحداث  30

 .اليوميّة

 جيّد جًدا 1.084 3.64

الّسحابّي من خالل  عمل الثّنائيّ ال 31

 breakout)الُغرف الُمنفصلة 

rooms). 

 جيّد جًدا 1.185 3.82

 جيّد جًدا 0.968 4.00 .لعب األدوار 32

 جيّد جًدا 1.015 4.03 .مشروعالعمل الجماعّي لتقديم  33

. استطالعات الّرأي الُمباشرة 34

(google form- zoom.) 

 جيّد جًدا 1.131 3.82

 جيّد جًدا 0.935 4.00 .  الُمناظرة الّسحابيّة 35

 جيّد جًدا 1.023 3.79 .تفعيل وسائل التّواصل االجتماعيّ  36

 جيّد جًدا 0.918 3.70 .الّسحابيّةالنّدوات االفتراضيّة  37

 أنشطة الّذكاء الّشخصّي الّسحابيّة

كتابة رأّي شخصّي حول موضوع  38

 -keep my notes). )معين

Diaro3 

 جيّد جّداً  72.87 0.83 3.64 جيّد جًدا 1.149 3.52

التّحضير الّذاتي من خالل ممارسة  39

رموز االستجابة السريعة في الواقع 

 practicing QR). المعزز

codes in augmented 

reality.) 

 جيّد جًدا 1.200 3.42

االستفادة من المصادر والمراجع  40

 -social media. )الُمقترحة

using of sourses and 

refrences  - المكتبات

 جيّد جًدا 0.950 3.82
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 (اإللكترونيّة

 جيّد جًدا 0.975 3.78 . أنشطة الُمحاكاة 41

المشاركة في الّدراسات  42

. االستطالعيّة لمعرفة اآلراء

(surveys and polls.) 

 جيّد جًدا 1.070 3.88

 الكلّيّ 
 جيّد جًدا 76.14

 

على مجاالت األنشطة جميعها؛ إذ بلغت النّسبة ( مرتفعة)، وبدرجة (إيجابيّة)تصّورات المتعلّمين أّن ( 0)يتبيّن من الجدول : النّتيجة

، %(22.07)، فالبصريّة %(22.27)فكانت أعلى نسبة ألنشطة الّذكاء االجتماعّي الّسحابيّة %(. 21.52)المئوية للتّصّور الكلّي 

وبينت أن نشاط األلعاب اللّغوية الّصوتيّة حاز أعلى نسبة، ففد بلغ %(. 27.12)ة ، فالّشخصيّ(21.15)، فاللّغويّة (27.77)فالموسيقيّة 

أّما أقل األنشطة فهو أنشطة الواقع المعّزز (. ٪40)، ثم األلعاب التّعليميّة %(47.17)ثم أنشطة وسائل التواصل االجتماعي ( 47.47٪)

 (. ٪77)ن التّفاعلي ، فأنشطة مقرئ القرآ(71.71)، فاستخدام المدّونات (74.74٪)

على نحو مشوق، وجذاب يجعل تعزو الباحثتان هذه النّتائج لكون األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة تقّدم المحتوى اللّغوّي والثّقافّي : التّفسير

ألداء اللّغوّي عبر أنشطة الّذكاء إضافة إلى أنّها تنّمي ا. المتعلّمين إيجابيين في فهمه؛ وفي تنّوعها مراعاة للفروق الفرديّة بين المتعلّمين

عالوة على أّن ذلك تعّزز مهارات التّواصل لديهم بأنشطة الّذكاء . اللّغوّي، أّما غير اللّغوّي فيمكن عبر المحاكاة بأنشطة الّذكاء البصريّ 

أّن ذلك يكون محدوًدا بسبب طبيعة التّعليم  والّشخصيّة على، االجتماعّي؛ إذ تعتمد على نشاط الُمتعلّم، وإظهار قدراته اللّغويّة، والحركيّة

 أيًضا، تزيد أنشطة الّذكاء اللّغوّي والبصرّي رصيد المتعلّم اللّغوّي من المفردات والتّراكيب؛ ذلك أنّها تقّدم نماذج لغويّة سليمة. الّسحابي

طة التّي تقّدم النّصوص القّصصيّة على نحو بصرّي كذلك األنش. هذا من شأنه تنمية مهارات الّصحة والمفردات والطاّلقة. يمكن محاكاتها

وعندما يُقِدُم . أو سمعّي أو مرئّي ضمن أنشطة الّذكاء البصرّي والموسيقّي حين تخاطب حواس المتعلّم كافة تجعل أثر التّعلّم أبقى وأظهر

االنطواء، والخجل، وضعف : واجتماعيّة لديهم، مثل الُمتعلّمون على المشاركة بكّل هذه األنشطة بما يتوارد لهم؛ قد تُحّل مشكالت نفسيّة

جمود الموقف  كذلك تضفي األنشطة الّسحابيّة على الموقف التّعليمي المرح؛ فينكسر. الثّقة بالنّفس مّما يدعم مهارات الطاّلقة أيًضا

نمط ذكاء توفّر أجواء مريحة الستخدام اللّغة،  كما أّن مناسبة األنشطة لكلّ . التّواصلّي مّما يجعل المهارات اللّغويّة تجري على نحو أفضل

األسئلة التي يطرحها الُمعلّم تساعد على ، بالنّسبة إلى أنشطة الّذكاء اللّغوّي؛ فأيًضا. تساعد على إثارة الّدافعية، وتحفّز على التّعلّمف

ون في غير هذه المهارة مّما يعّزز مهارات الّطالقة استرجاع المعلومات المحفوظة في الّذاكرة، وتثبّت المعارف التي استوعبها المتعلّم

 . والمضمون والمفردات والتّراكيب والّصحة لديهم

تتاح للُمتعلّمين جميعهم؛ مّمن لديهم فكرة ما أّن يحصلوا األنشطة في الّذكاءات معظمها في جوهرها قائمة على مركزية المتعلّم؛ إذ 

غة على تقدير واعتراف بأفكارهم الخاّصة خالل األنشطة الّسحابيّة في الّذكاءات كلّها الّتي يجريها المعلّم مّما يعّزز مهاراتهم في اللّ 
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ة تخلق فرًصا للتّعبير الّشفوّي والكتابّي وإمكانيّة لعرض االستماع عالوة على ما سبق، يمكن القول بأّن األنشطة التّعليميّة الّسحابيّ. العربيّة

 .ونصوص القراءة على نحو يراعي الفروق الفرديّة بين المتعلّمين

 : الّسؤال الثّاني

هل ثّمة فروق بين تصّورات هؤالء المتعلّمين نحو األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة تعزى إلى  

 متغيّر الجنس؟

. ةوالمتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّ ،testاختبار : أجريت لإلجابة عن هذا الّسؤال المعالجات اإلحصائيّة اآلتية، هي

 :وجاءت النّتائج موّضحة في الجدول اآلتي

 والمتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة testاختبار (: 2)لجدو

 الجنس المجاالت
المتوّسط 

 الحسابيّ 
 قيمة ت االنحراف المعياريّ 

الّداللة 

 اإلحصائيّة

 أنشطة الّذكاء اللّغوي الّسحابيّة
 0.94 3.92 إناث

0.02 
0.25 

 غير دال 0.89 3.54 ذكور

 أنشطة الّذكاء الموسيقّي الّسحابيّة
 0.91 4.01 إناث

0.72 
0.18 

 غير دال 0.96 3.56 ذكور

 أنشطة الّذكاء البصري الّسحابيّة
 0.97 4.10 إناث

0.27 
0.09 

 غير دال 0.82 3.53 ذكور

 أنشطة الّذكاء االجتماعّي الّسحابيّة
 0.78 4.05 إناث

0.71 
0.17 

 غير دال 0.71 3.67 ذكور

 أنشطة الّذكاء الّشخصّي الّسحابيّة
 0.89 3.83 إناث

0.05 
0.24 

 غير دال 0.82 3.47 ذكور

 المجاالت جميعها
 0.87 3.98 إناث

0.74 
0.15 

 غير دال 0.79 3.55 ذكور
 

 .ليس هناك فروق ذات داللة إحصائّية تعزى إلى متغيّر الجنس أنّ ( 2)يظهر الجدول : النّتيجة

وقد يكون هذا عائًدا إلى تشابه في الظّروف  .ربّما لمراعاة أنشطة الّذكاءات المتعّددة للمتعلمين بصرف النّظر عن جنسهم: التّفسير

 . غة العربيّةاللّ مهارات  االجتماعيّة والتعليّميّة للمتعلّمين وتقارب في التطلّعات نحو تطوير
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 مقترحات البحث

تهم؛ ألّن التركيز على وظيفيّة األنشطة الّسحابيّة، وربطها بواقع ُمتعلّمّي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها، استناًدا إلى ميولهم واهتماما .1

 .ذلك يثير دافعيتهم نحو تعلّم اللّغة

طة اإلفادة من نتائج هذا البحث؛ بإحداث تغييرات في مجال األنشطة الموجهة لُمتعلّمّي اللّغة العربيّة النّاطقين بغيرها؛ باعتماد األنش .2

 : الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة، هي

 أنشطة الّذكاء اللّغوّي الّسحابيّة. 

 أنشطة الّذكاء الموسيقّي الّسحابيّة. 

 أنشطة الّذكاء البصرّي الّسحابيّة. 

 أنشطة الّذكاء الّشخصّي الّسحابيّة. 

 أنشطة الّذكاء االجتماعّي الّسحابيّة. 

ة إجراء مزيد من األبحاث الُمماثلة حول األنشطة الّسحابيّة للّذكاءات األخرى بأنواعها الُمختلفة وبيان فاعليتها في المهارات اللّغويّ .3

 .األربع

للّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها على توظيف األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة إلكساب تدريب معلّمي ا .4

 .وتنمية المهارات اللّغويّة للمستويات كافّة؛ بإجراء الورش وعقد النّدوات التّعريفيّة وتوفير األدلة اإلرشاديّة

 المالحق

 ي العربيّة النّاطقين بغيرها حول األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددةُمتعلّم استبانة تصّورات

مدى ُمناسبة األنشطة التعليمية السحابية القائمةة علةى مةدخل الةذكاءات المتعةددة : يُسِعدني عزيزي الُمتعلّم أن أستعين بخبرتكم، للتعرف إلى

تصّورات ُمتعلّمي العربيّة النّاطقين بغيرهةا حةول : "االستبانة من متطلبات بحٍث علمّي، تجريه الباحثتان، عنوانه علًما بأّن هذه.المناسبة لك

األنشطة التّعليميّة الّسحابيّة القائمة على مدخل الّذكاءات المتعّددة
.
 

 : نسخة االستبانة مترجمة على نماذج جوجل

https://forms.gle/Xpqbo89eL4ED1TtVA 

 

  

https://forms.gle/Xpqbo89eL4ED1TtVA
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Abstract 

The current research aims to identify the level of fear of Covid-19 and loneliness among Yemeni 

students in China, and to determine the relationship between them and whether there are differences in 

the responses of the research sample according to gender. The research adopted the descriptive 

approach, and the questionnaire was used as a tool for collecting data from the research sample. The 

research community consisted of Yemeni students in China who were enrolled in the 2021 academic 

year, the sample is (301) male and female students who were selected using a simple random sampling 

method. The results showed that the level of fear of Covid-19 and the degree of loneliness were high. 

There is a positive relationship between fear of COVID-19 and loneliness. There are differences in fear 

of Covid-19 according to the gender variable in favor of males, and differences in loneliness in favor of 

females. 

Keywords: (psychological loneliness, fear of COVID-19, Yemeni students in China. 
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 الملخص

الوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين بودرجة الشعور  01-يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى مستوى كل من الخوف من كوفيد         

واعتمد البحث المنهج . ، ومعرفة العالقة بينهما وإن كانت هناك فروق في استجابات عينة البحث طبقًا لمتغير النوع االجتماعيفي الصين

وتكون مجتمع البحث من الطلبة اليمنيين في الصين والملتحقين . الوصفي كما تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة البحث

 .تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيطة طالب وطالبة( 110)، وبلغت العينة 2021بالعام الجامعي 

أن : توصل البحث إلى النتائج اآلتية (SPSS)وبعد إجراء التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

 01-توجد عالقة طردية بين الخوف من كوفيد. جاء بدرجة مرتفعةودرجة الشعور بالوحدة النفسية  01-مستوى الخوف من كوفيد

طبقًا لمتغير النوع االجتماعي  01-وجود فروق بين استجابات عينة البحث لمستوى الخوف من كوفيدكذلك . والشعور بالوحدة النفسية

 .لصالح الذكور، وفروق لدرجة الشعور بالوحدة النفسية لصالح اإلناث
 

 (، الطلبة اليمنيين في الصين01-الخوف من كوفيد ية،الوحدة النفس: )الكلمات المفتاحية
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 المبحث األول

 اإلطار العام للبحث   

 :مقدمة. 9

إلاى حالاة مان الاذعر فاي جمياع أنحااء العاالم خصوًصاا ماع ارتفااع عادد  (COVID-19) 2101أدى ظهور مرض فيروس كوروناا       

كماا أدت القياود . المصابة وازدياد عدد الوفيات في الصين، والذي ما لبث هذا األمر حتى أصبح حالة طوارئ على مستوى العاالمالحاالت 

 Wang))المطولة على التنقل واالنكماش االقتصادي في الجائحة إلى الكثير عن التغيرات في المستوى النفسي والتوتر والقلق واالكتئااب 

et al, 2020. إلاى العدياد مان النتاائج النفساية السالبية األخارى مثال الشاعور بالوحادة النفساية وعادم الرضاا عان الحيااة  فةباإلضا(Berg-

Weger & Morley, 2020.) 

والوحدة النفسية هي مشكلة صحية عامة خطيرة استحوذت على قلق كبير، وتشير إلى تجرباة ذاتياة أو اساتجابة  يار ساارة تتضامن         

والوحدة النفسية مؤلمة؛ ألنهاا تشاير (. Thamboo, 2016)ا للقصور االجتماعي أو عدم وجود اتصال اجتماعي مع اآلخرين تصوًرا ذاتيً 

أحد أقوى عوامال الخطار للنتاائج السالبية علاى تعد الوحدة النفسية كما أن ، (Hawkley & Cacioppo, 2010)إلى اإلقصاء االجتماعي 

 (.,Lindsay, Young, Brown 2101)يات الصحة والرفاهية، بما في ذلك الوف

 :مشكلة الدراسة. 2

يواجه طلبة الجامعات عدًدا من المشكالت المتعلقة بالصاحة العقلياة مقارناة بااألفراد اآلخارين مان خلفياة  يار جامعياة، ويعااني الطلباة      

ليااو جينا، ، )األجانب في الصين وخصوًصاا العارب مان ضاع  فاي التواصال ماع المجتماع المحايخ بسابب االختالفاات فاي الثقافاة واللغاة 

2102 .) 

، طُلب من جميع الطلبة األجانب في الصين البقاء فاي 2121في فبراير . باالنتشار في الصين COVID-19، بدأ 2101مبر في ديس       

فاي معمام األوقاات، يتعاين علايهم البقااء فاي مسااكنهم واالتصاال فقاخ بأهااليهم وأصادقائهم . جامعاتهم ولم يتمكن أحد من العودة إلاى دياار 

عند الخارو  فاي الهاواء الطلاق، يجاب علايهم االبتعااد عان اآلخارين وتغطياة أفاواههم وأناوفهم بأقنعاة لتجناب . باستخدام الهوات  المحمولة

وكشافت دراساة ساابقة أجراهاا الباحاث عان معانااة . كان هذا وقتًا يميل فيه الجميع إلى الشاعور بالوحادة وتجرباة المشااعر السالبية. العدوى

؛ لاذلك يهادف البحاث الحاالي (2120الضابياني، )كالت النفسية أبرزها الشعور بالوحدة النفسية الطلبة اليمنيين في الصين من عدد من المش

ودرجاة الشاعور بالوحادة النفساية لادى الطلباة اليمنياين فاي  01ما العالقة باين مساتوى الخاوف مان كوفياد : إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس

 الصين؟
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 : أهداف البحث. 3

 :لى اآلتييهدف البحث الحالي إ       

 .لدى الطلبة اليمنيين في الصين 01-التعرف إلى مستوى الخوف من كوفيد -

 .التعرف إلى درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين في الصين -

 .ودرجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين في الصين 01-التعرف إلى طبيعة العالقة بين مستوى الخوف من كوفيد -

 .الكش  عما إذا كان هناك فروق في استجابات عينة البحث طبقًا لمتغير النوع االجتماعي -

 : البحث حدود .4

 :تتمثل حدود البحث الحالي في اآلتي

 .الطلبة اليمنيين الدارسين في الصين: الحدود البشرية

 .م2120العام الجامعي  : الحدود الزمانية

 .الجامعات الصينية : المكانيةالحدود 

 :أهمية البحث .5

وعالقااة هااذا المتغياار  01-الخااوف ماان كوفياد تتمثال أهميااة البحااث الحاالي ماان خااالل تناولااه ألحاد الموضااوعات البحثيااة الهاماة وهااو       

 بالشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين الدراسين في الصين، خاصةً في المروف الحالية التي يشهدها العالم فاي ظال انتشاار فياروس

، كما قد يساعد هذا البحث الجهات ذات العالقة للتحفيا  مان مشاكالت الطلباة اليمنياين الموفادين للدراساة فاي الخاار  (01-كوفيد)كورونا 

 .لتسليخ الضوء على أهم المشكالًت النفسية التي تواجههم وتوضيح أسبابها وتقديم بعض التوصيات التي تساهم في الحد منها

 :مصطلحات البحث.6 

حالااة تحاادث نتيجااة خلاال فااي ااابكة العالقااات : "الوحاادة النفسااية بأنهااا( 0111الدسااوقي، )يعاارف  (Loneliness): الوحدددة النفسددية-

افتقاد المحبة واأللفة والتواد من ( كيفية)ال يوجد عدد كاٍف من األصدقاء أو في صورة ( كمية)االجتماعية للفرد سواء كان ذلك في صورة 

حالااة يشااعر فيهااا الفاارد بالوحاادة أي باالنفصااال عاان اآلخاارين : "الشااعور بالوحاادة النفسااية بأنااه( Lynch, 1977)ويعاارف ". اآلخاارين

 ".ويصاحبها معاناة الفرد لكثير من ضروب الوحشة واال تراب واال تمام واالكتئاب وذلك من جراء إحساسه بالوحدة

ت التاي يحصال عليهاا الطلباة اليمنياين فاي الصاين محال البحاث علاى مقيااس ويعرف الباحث الوحدة النفسية إجرائيًاا بأنهاا الادرجا           

 .الشعور الوحدة النفسية
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بأناه اساتجابة مفرطاة للخاوف مان ( (Arora, Jha, Alat, & Das, 2020يعرفاه : (Fear of COVID) 91-الخدوف مدن كوفيدد-

ن األعااراض الفساايولوجية، وضااغخ كبياار حااول ، ممااا يااؤدي إلااى قلااق مفاارط مصاااحب بشااأCOVID-19اإلصااابة بااالفيروس المساابب لاا  

الخسارة الشخصية والمهنية وزيادة الطمأنينة وسلوكيات البحث عن السالمة، وتجنب األماكن والمواقا  العاماة، مماا يتسابب فاي إضاعاف 

 . ملحوظ في أداء الحياة اليومية

يحصال عليهاا الطلباة اليمنياين فاي الصاين محال البحاث علاى  إجرائيًاا بأنهاا الادرجات التاي 01-ويعرف الباحث الخوف من كوفيد           

 .01-مقياس الخوف من كوفيد

 :دراسات سابقة. 7

والتاي هاادفت إلاى التعاارف علاى درجااة الشااعور بالوحادة النفسااية ومساتوى كاال مان القلااق واالكتئاااب وإدارة  (:2229)دراسدة البددبيا ي -

ي الصين، ومعرفة عالقة الوحدة النفسية بتلاك المتغيارات وإن كانات هنااك فاروق فاي الضغوط والمساندة االجتماعية لدى الطلبة اليمنيين ف

وتكاون مجتماع البحاث مان الطلباة اليمنياين فاي الصاين والملتحقاين بالعاام الجاامعي . استجابات عينة البحث طبقًاا لمتغيار الناوع االجتمااعي

ب العينة العشوائية البسيطة، واعتمد البحث المنهج الوصفي كما تم طالب وطالبة تم اختيارهم بأسلو( 111)م، وبلغت العينة 2101-2121

وتوصل البحث إلى أن الشعور بالوحدة النفسية ومستوى القلق لدى الطلبة اليمنياين  .استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة البحث

. كانات بدرجاة متوساطة( المسااندة االجتماعياة –إدارة الضغوط  –االكتئاب )في الصين كانا بدرجة مرتفعة، بينما مستوى بقية المتغيرات 

كما توجد عالقة طردية بين الشاعور بالوحادة النفساية وكال مان القلاق وإدارة الضاغوط، واالكتئااب، فيماا كانات العالقاة عكساية ماع متغيار 

النفسية ومستوى القلق لصاالح اإلنااث، وفاروق  كذلك وجود فروق بين استجابات عينة البحث لدرجة الشعور بالوحدة. المساندة االجتماعية

في إدارة الضغوط والمساندة االجتماعياة طبقًاا لمتغيار الناوع االجتمااعي لصاالح الذكورا  فيماا ال توجاد فاروق باين اساتجابات عيناة البحاث 

 .لمستوى االكتئاب

لياة والرضاا عان الحيااة والوحادة النفساية والتوساخ والتي هدفت إلى دراساة العالقاة باين اليقماة العق( 2229)دراسة الببيا ي وآخرون  -

وتّكون مجتمع البحث من الطلبة اليمنيين في الصاين والملتحقاين بالعاام الجاامعي . المحتمل للدعم االجتماعي بين الطلبة األجانب في الصين

واعتمد البحث المنهج الوصفي كما تم . ةطالب وطالبة تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيط( 111)م، وبلغت العينة 2101-2121

وتوصال البحاث إلاى أن جمياع أبعااد اليقماة العقلياة الخمساة تتنباأ بشاكل إيجااابي  .اساتخدام االساتبيان كاأداة لجماع البياناات مان عيناة البحاث

الرضاا عان الحيااة، وفقاخ الادعم باألبعاد الثالثة للدعم االجتماعي، وأن الدعم المتصور من األصدقاء فقخ هو الذي يمكن للمارء أن يشاعر ب

 .المتصور لآلخرين المهمين يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة النفسية
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واالكتئااب والوحادة والضاغوط النفساية  01-والتي هدفت إلى تحديد مستويات كل من الخوف من مرض كوفياد  (:2229)دراسة عامر  -

( 212)وتكون مجتمع البحاث مان . في المجتمع المصري، وإن كانت هناك فروق في استجابات عينة البحث طبقًا لمتغير النوع االجتماعي

مد البحاث المانهج الوصافي كماا تام اساتخدام االساتبيان كاأداة لجماع البياناات مان عيناة واعت. عام 20عام و  01فرًدا توزعت أعمارهم بين 

، 01-إلاى مرتفاع مان كوفياد ٪ مان أفاراد العيناة أبلغاوا عان خاوف متوساخ 26.42أن : وتوصل البحث إلى عادد مان النتاائج أهمهاا. البحث

 .ة النفسيةوكذلك ال توجد فروق بين استجابات عينة البحث لمستوى الشعور بالوحد

بين طالب الجامعة وإن كانت هناك فاروق  Covid-19  والتي هدفت إلى التعرف إلى مستوى الخوف من وباء (:2229)دراسة  اجي  -

طالب وطالبة ( 211)وتكون مجتمع البحث من طلبة جامعة بغداد، وبلغت العينة . في استجابات عينة البحث طبقًا لمتغير النوع االجتماعي

واعتماد البحاث المانهج الوصافي كماا تام اساتخدام االساتبيان كاأداة لجماع البياناات مان عيناة . هم بأسلوب العينة العشوائية البسايطةتم اختيار

 .لصالح اإلناث Covid-19 وتوصل البحث إلى وجود فروق بين استجابات عينة البحث لمستوى الخوف من وباء. البحث

 اإلطار النظري: المبحث الثا ي

 .91-وف من كوفيدالخ: أوًل 

على جميع مجاالت الحيااة، وتكاون عوامال الخطار فريادة مان نوعهاا ومتعاددة ومتنوعاة أكثار مان األوبئاة  01-يؤثر مرض كوفيد          

األخارى؛ لاذلك، قااد يمتاد الخااوف إلاى مااا بعاد اإلصااابة باالمرض أو المااوت بسابب اإلصااابة باالفيروس ويثياار مخااوف أخاارى مثال األزمااة 

 .(Yoon, 2020) االقتصادية

 :91-مفهوم الخوف من كوفيد -9

(  Arora, Jha, Alat, & Das, 2020)كوناه مفهوًماا جدياًدا، ولكان يعرفاه  01-ال يوجد تعري  دقيق لمفهوم الخاوف مان كوفياد         

بشااأن األعااراض ، ممااا يااؤدي إلااى قلااق مفاارط مصاااحب COVID-19بأنااه اسااتجابة مفرطااة للخااوف ماان اإلصااابة بااالفيروس المساابب لاا  

الفسيولوجية، وضغخ كبير حول الخسارة الشخصية والمهنية وزيادة الطمأنينة وسلوكيات البحث عن السالمة، وتجنب األمااكن والمواقا  

وتتضمن كذلك المحفزات مواق  أو أاخاًصا تنطوي على احتمال اإلصابة . العامة، مما يتسبب في إضعاف ملحوظ في أداء الحياة اليومية

 .يروس، مثل مقابلة أاخاص أو مغادرة المنزل أو السفر أو قراءة التحديثات أو األخبار أو اإلصابة بالمرض أو الذهاب للعمل بالخار بالف

 :91-مكو ات الخوف من كوفيد -2

 :ثالثة مكونات أساسية تعزز عملية الخوف، هي 01-يتضمن الخوف من كوفيد          

يمكان أن يساابب القلاق المساتمر أعراًضاا مثاال . اسااتجابة القتاال أو الهاروب عناد التعاارض لحادث ساابقياتم تشاغيل : الفسايولوجية -

  (Wang et al. 2020) .خفقان القلب، والرعشة، وصعوبة التنفس، والدوخة، وتغير الشهية، والنوم
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،  (Chakraborty & Chatterjee, 2020) الخوف مان الفياروس قاد ينطاوي علاى االنشاغال بالتهدياد الاذي يثيار اإلدراك: اإلدراك -

عاائلتي فاي خطار "؛ "سأموت إذا أصبت بالفيروس، لن أتمكن من الذهاب إلى وظيفتي وسأكون عاطاًل عان العمال"على سبيل المثال 

 .قد يؤدي اإلدراك إلى مزيد من االستجابات العاطفية، مثل الحزن والشعور بالذنب والغضب". وقد يموتون

هناك خوف ملحاوظ مان اساتخدام وساائل النقال العاام، ولماس . العواقب ، ينخرط األفراد في سلوكيات األبطالمن أجل منع : السلوكية -

الفناادق، ومراكاز التساوق، ودور )وفي األماكن المغلقة ( األسواق، والشواطئ، والمالعب)أي سطح، والتواجد في األماكن المفتوحة 

يخشاى الفارد و يتجناب مواقا  (. Tanner, 2020)عامة، والوقوف في طاابور ، وحضور أي تجمعات (السينما، والمالعب الداخلية

تاؤدي سالوكيات الطمأنيناة مثال (. مثل  سل اليدين)مثل مقابلة الناس أو اإلفراط في االنغماس في سلوكيات السالمة المتعلقة بالصحة 

تي أو إعااادة فحااا الصاارف الصااحي إلااى الفحااا المسااتمر لمؤااارات الجساام الحيويااة، وتأكيااد عاادم وجااود الماارض، والعااال  الااذا

 Andersen et))إلى جانب ذلك، قد يؤدي األصل الحيواني للفيروس . ؛ مما يؤدي إلى الرهاب(Li et al. 2020)استمرار الخوف 

al.2020 علاى الار م مان أن الخاوف واقعاي، إال أناه يمكان أن . إلى مزيد مان الخاوف مان تنااول أطعماة تعتماد علاى اللحاوم الغريباة

 (Al-Salem, 2021). .يزعج الجودة العامة لألداء اليومي لألفراد

 .91-أسباب الخوف من كوفيد  .3

-ويرى الباحث أن أهم األسباب التي أدت إلى الخوف مان كوفياد 01-الخوف من كوفيد تباينت آراء ووجهات النمر حول أسباب          

 :اآلتي 01

حياث لام يؤخاذ  COVID-19لخوف والقلق منذ ظهور مكافحة العدوى والتطعايم ضاد تجاهل القضايا النفسية واالجتماعية مثل ا -

 (Orhan, Ömer and Mustafa, 2021). في بداية األمر على محمل الجد  01-مرض كوفيد 

، فسيكون من الصاعب علاى األفاراد التصارف COVID-19إذا زاد مستوى الخوف من . COVID-19الخوف من اإلصابة ب   -

 .واألحداث األخرى COVID-19الني أثناء االستجابة لكل من بشكل واضح وعق

البقااء فااي المناازل لفتاارة طويلااة وفاارض إجااراءات الحجاار الصاحي تساابب القلااق واالكتئاااب وتتفاعاال طرديًااا مااع ارتفاااع مسااتوى  -

 (. .(Madhava; Valsan; Naveen; Krishnakumar,2020 01-الخوف من الخوف من كوفيد

االنتشار السريع للمعلومات عن طريق وسائل اإلعالم، نشأت موجة ذعر عالمياة؛ مماا أدى إلاى سالوك  يار طبيعاي لادى البشار  -

(Karaka, 2020; Melki, et. al. 2020). 
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السالبية و ياار المتساقة، التااي يشااهدها فااي الغالاب األاااخاص الاذين يقيمااون فاي المناازل، علاى التلفزيااون،  COVID-19أخباار  -

 ترنات، ووساائل التواصاال االجتمااعي تجعال األفااراد متكاافئين وأكثاار قلقًاا ويمكان أن يتساابب فاي زيااادة الرهااب المارتبخ باا اإلن

COVID-19  (Daniel; Hall, 2020; Muhammad, 2020).  

سايزيد مان  COVID-19مشاهدة أفراد األسرة أو األصدقاء المصابين يمكن أن يزيد من التاأثير السالبي لاذلك؛ فالن الخاوف مان  -

 ,Salari; Hosseinian-Far; Jalali)األعااراض النفسااية لاادى الفاارد، ويزيااد ماان الضاارر الااذي ساايحدثه الفيااروس لألفااراد 

2020). 

 .الوحدة النفسية: ثا يًا

 :مفهوم الوحدة النفسية -9

مجااال علاام الاانفس؛ نتيجااة للتغياارات  الوحاادة ماان أهاام المفاااهيم التااي حمياات باهتمااام كبياار فااي اآلونااة األخياارة ماان قباال الباااحثين فااي      

قا  االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية التي اهدها المجتمع العالمي في القرن الحادي والعشرين، والتي أدت إلى العدياد مان الموا

إذا اساتمرت لفتارة طويلاة وتزياد ، تسبب الوحدة مشكلة عقلية وجسدية في حياة األفراد (2101)وفقًا لديبورا . العصيبة على النفس البشرية

 عالوة على ذلك، ال يؤثر الشعور بالوحدة على الصحة البدنية فقخ بال فاي .من أمراض القلب والسكتة الدما ية وارتفاع معدل ضغخ الدم

 ,Moeller & Seehuus) ، ومشاكل النوم، والتفكير االنتحااري (Cacioppo et al. 2002)نتائج الحياة السلبية مثل أعراض االكتئاب

2019). 

تُعرَّف الوحدة عموًما بأنها وعي معرفي لنقا االحتياجات االجتماعية والشخصية للفرد، وردود الفعل العاطفية للحزن أو الفراغ أو        

هم ؛ فالن الشاعور بالوحادة فاي اإلنساان هاو نتيجاة لتصاورهم باأن(2114)وفقًا لهينريش وجولون ( Asher & Paquette, 2003)الشوق 

علاى سابيل المثاال، . الشاعور بالوحادة والوحادة ليساا نفاس الشايء. يعتقدون أنهم مختلفون عن اآلخرين ويعتقدون أن الناس  ير مبالين بهم

يمكاان أن يكااون الشااخا فااي اجتماااع مااع اآلخاارين وال ياازال يشااعر بالوحاادة؛ بينمااا، يمكاان أن يكونااوا وحاادهم وال يشااعرون بالوحاادة حقًااا 

(Aspel, 2001.) 

حالة تحدث نتيجة خلل فاي اابكة العالقاات االجتماعياة للفارد ساواء كاان ذلاك فاي : "الوحدة النفسية بأنها( 0111الدسوقي، )ويُعرف        

(. 2: 0111الدساوقي، " )افتقاد المحبة واأللفة والتاواد مان اآلخارين( كيفية)ال يوجد عدد كاٍف من األصدقاء أو في صورة ( كمية)صورة 

عبارة عن الفرق بين أنواع العالقات الشخصية التي يدرك الفرد أنها لدياه : "الوحدة النفسية بأنها Sermat, 1978))سيرمات بينما يُعرف 

كماا يُعارف ". في وقت ما، وتلك العالقات التي يود أن تكون لديه باالسترااد بالخبرة السابقة أو بخبرة مثالية لم يسبق له معاينتها في حياته
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(Lynch, 1977 )حالة يشعر فيها الفرد بالوحدة أي باالنفصال عن اآلخرين ويصاحبها معانااة الفارد لكثيار : "الشعور بالوحدة النفسية بأنه

 (.Lynch, 1977: 233" )من ضروب الوحشة واال تراب واال تمام واالكتئاب وذلك من جراء إحساسه بالوحدة

 : عناصر الشعور بالوحدة النفسية . 2

فاي األرباع العناصار  (Rokach,2003) آراء الباحثين حول عناصر الشعور بالوحادة النفساية ويتفاق الباحاث ماع ماا تناولتاه تباينت        

  :اآلتية

 .وهو اعور الفرد بالفراغ الداخلي واالنفصال عن اآلخرين وا تراب الفرد عن نفسه وهويته والحخ من قدر الذات: ا تراب الذات -

ويتمثال ذلاك فاي مشااعر كاون الفارد وحياًدا انفعاليًاا وجغرافيًاا واجتماعيًاا، وااعور الفارد بعادم : ية المتبادلاةالعزلة فاي العالقاات الشخصا  -

االنتماء ونقا في العالقاات ذات المعناى لدياه حياث يتكاون العنصار اآلخارين  يااب الماودة وإدراك الفارد للغيااب االجتمااعي والشاعور 

  .بالخذالن والهجر

ل في الهيا  الداخلي والثوران االنفعالي للفرد وسرعة الحساسية والغضب وفقدان القادرة علاى الادفاع واالرتبااك وتتمث: صداع خفي / ألم -

 .واالضطراب والالمباالة، الذين يستهدف لهم األفراد الشاعرون بالوحدة النفسية

لمعااااة للشاعور بالوحادة النفساية والمتضاامنة ويتكااون ذلاك نتاا  مازيج ماان األلام والمعانااة والخبارة ا: ردود األفعاال الموجعاة الضاا طة  -

 .لالضطراب واأللم الذي يعايشه األفراد الشاعرين بالوحدة النفسية

 أبعاد الشعور بالوحدة النفسية .  3

 (:61: 2101خويطر، )أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية هي ما أورد  Weiss, 1973) )حدد          

حيث يحتا  األفراد دائًما إلى الصداقة العاطفية الحميمة من األاخاص المقربين، وإلى التأييد االجتمااعي ويتولاد : ةالعاطف: البعد األول  -

  .الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لفقد األفراد الشعور بالعاطفة من قبل اآلخرين

فاع والضاغخ النفساي عناد التوقاع الحتياجاات ال تتحقاق مماا وهو اعور الفرد بالقلق المرت(: اليأس أو اإلحباط)فقدان األمل : البعد الثاني -

  .يولد الشعور بالوحدة النفسية

وهاي أن ااعور الفارد بالوحادة النفساية يقا  حاائاًل أماام تكاوين الصاداقات ماع اآلخارين، مماا يولاد : الممااهر االجتماعياة: البعد الثالاث -

  .المراهقين وسلوكهم سلوًكا يتسم بالعن  والعدوان الشعور باالكتئاب، ويجعل الفرد مستهدفًا لإلدمان، وانحراف

 .أسباب الشعور بالوحدة النفسية.  4

ويعاود الابعض األخار الضاطرابات كمياة أو كيفياة فاي ااكل , وللوحدة النفسية أسباب متعددة، بعضها يعود لطبيعة األااخاص أنفساهم     

 :أن الشعور بالوحدة يمكن أن يعزى إلى ما يلي  (Weiss,1973)ويس  العالقات االجتماعية حي ث ي رى كذلك
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وهاي تركاز علاى الناواقا أو المشاكالت والصاعوبات القائماة فاى البيئاة باعتبارهاا أسابابًا مؤدياة  ( Situational)المواق  االجتماعياة  -

 .للوحدة

, بالوحدة النفسية مثل الخجل واالنطاواء التي تساعد األفراد أو ما يعرف بمجموعة الخصائا الشخصية( Individual)الفروق الفردية  -

 .(0111، عطا)والعصابية مع وجود اختالفات في الفروق الفردية لدى األفراد 

 منهجية البحث: المبحث الثالث

 منهح البحث.  9

 .اعتمد البحث المنهج الوصفي المسحي كونه األنسب لهذا النوع من الدراسات االرتباطية       

 مجتمع البحث. 2

 .م2120تكون مجتمع البحث من جميع الطلبة اليمنيين الدارسين في الصين والملتحقين بالعام الجامعي        

 عينة البحث.  3

م، تام اختياارهم بأسالوب 2120طالاب وطالباة مان الطلباة اليمنياين فاي الصاين والملتحقاين بالعاام الجاامعي  )110(بلغت عينة البحاث       

 :ين حسب النوع االجتماعي كما هو موضح في الجدول التاليالعينة العشوائية، موزع

 توزيع أفراد عينة البحث طبقًا للنوع الجتماعي :(9)لجدو

 النسبة العدد النوع الجتماعي

 %12 242 ذكر

 %01 11 أنثى

 %011 110 اإلجمالي

 

 أدوات البحث. 3

 :البيانات من عينة البحث واعتمد المقاييس اآلتية استخدم الباحث االستبيان كوسيلة لجمع

 University of California)تم اعتماد المقياس الخاص بالوحدة النفسية والمصمم من قبل جامع ة كاليفورنيا ا : مقياس الوحدة النفسية -

Los Angeles Loneliness Scale)  الا ذي أعاد  كال مان رسال، وبيلياو، وكتروناا ،(Russel, Peplau, Cutrona ) ويتكاون مان

، كماا بلا، معامال (2102)تم تعريب واختبار صدق وثبات المقياس من قبل األستاذ الادكتور كاريم عباد سااجر خلا  الشامري . فقرة( 21)

 (.10.1)ثبات المقياس في هذا البحث 
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والاذي تام تعريباه . العربايفاي المجتماع ( COVID-19)تام اعتمااد مقيااس الخاوف مان جائحاة كوروناا  : 91-مقياس الخوف مدن كوفيدد -

فقارة كماا بلا، معامال ثباات ( 02)، ويتكاون المقيااس مان (2121)واختبار صدقه وثباته من قبل األستاذ الدكتور عبد الناصار السايد عاامر 

 (.1.11)المقياس في هذا البحث 

 النتائج والمناقشة: المبحث الرابع

 .عرض  تائج السؤال األول ومناقشتها.  9

تم لدى الطلبة اليمنيين في الصين؟  91-ما مستوى الخوف من كوفيد :السؤال األول من أسئلة البحث الذي نصه ولإلجابة على

 (.2)حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير كما هو مبين في الجدول 

 متوسطات تقديرات عينة البحث :(2)جدول

 المتغير
المتوسددددددددددددددددددد  

 الحسابي
 مستوى الدرجة المعياريال حراف 

 مرتفعة 467. 2.42 01-الخوف من كوفيد
 

لاادى الطلباة اليمنياين فااي  01-الموضاح لمتوسااطات تقاديرات عيناة البحااث، نجاد أن مساتوى الخااوف مان كوفياد( 2)مان الجادول 

التااي تنتشاار بشااكل سااريع الصاين جاااء بدرجااة مرتفعااة، ويعاازو الباحااث ذلاك إلااى حالااة الخااوف التااي تصاااحب انتشاار األمااراض واألوبئااة 

 . .(Mahmud & Rahman, 2020)  ودراسة( 2120ناجي، )تتفق هذ  النتيجة مع دراسة . ومفاجئ

 .عرض  تائج السؤال الثا ي ومناقشتها.  2

لددى الطلبدة اليمنيدين فدي  91مدا درجدة الشدعور بالوحددة النفسدية  :ولإلجابة علاى الساؤال الثااني مان أسائلة البحاث الاذي نصاه

 (.1)تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير كما هو مبين في الجدول ؟ الصين

 متوسطات تقديرات عينة البحث :(3)لجدو

 المتوس  الحسابي المتغير
ال حددددددددددددددددددددددددراف 

 المعياري
 مستوى الدرجة

 مرتفعة 321. 2.61 الشعور بالوحدة النفسية
 

الموضاح لمتوسااطات تقاديرات عينااة البحاث، نجااد أن درجاة الشااعور بالوحادة النفسااية لادى الطلبااة اليمنياين فااي ( 1)مان الجاادول 

الصاين جاااء بدرجااة مرتفعااة، ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى حالااة اال تااراب التاي يعيشااها الطالااب اليمنااي فااي الصااين بعيااًدا عاان موطنااه وأهلااه 
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الضابياني، )تتفق هذ  مع الدراسة السابقة التي أجراها الباحث على نفاس العيناة . فية والتعليمية بين البلدينواختالف البيئة االجتماعية والثقا

2120.) 

 .عرض  تائج السؤال الثالث ومناقشتها. 3

لبة بالشعور بالوحدة النفسية لدى الط 91-ما عالقة الخوف من كوفيد: ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث الذي نصه

 (.6)تم إجراء اختبار بيروسون لالرتباط، للمتغيرات كما هو مبين في الجدول اليمنيين في الصين؟ 

 اختبار بيروسون لالرتباط :(4)جدول

 مستوى الدللة درجة الرتباط 91-الخوف من كوفيد

 000. .**753 الشعور بالوحدة النفسية

 

الخاوف مان مساتوى  باينقوياة اختباار بيروساون لالرتبااط، نجاد وجاود عالقاة ارتبااط طردياة الموضاح لنتيجاة ( 6)من الجادول 

ودرجة الشعور بالوحدة النفسية، وهذا طبيعي فالوحدة النفسية من أهم المشكالت النفسية التي تتأثر وتؤثر في المشكالت النفسية  01-كوفيد

 (.2121عامر، )هذ  النتيجة مع ما توصلت الى دراسة تتفق . األخرى كالقلق والتوتر والخوف الزائد واالكتئاب

 .عرض  تائج السؤال الرابع ومناقشتها.  4

ودرجدة الشدعور  91-هل يوجد فروق بين مسدتوى الخدوف مدن كوفيدد: ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث الذي نصه

لعينتاين مساتقلتين ( T)اختباارتام إجاراء ؟ (أ ثد  –ذكدر )الجتمداعي بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين في الصين طبقًا لمتغير الندوع 

 (.1)للمتغيرات كما هو مبين في الجدول 

 لعينتين مستقلتين Tاختبار :(5)جدول

دد النوع المتغــــــــــــــــــــــير
لع
ا

 

الوسددددددد  

 الحسابي

ال حددددددراف 

 المعياري

درجدددددات 

 الحرية
 Tقيمة 

مستوى 

 الدللة

 01-كوفيدالخوف من 
 211 492. 12.3 242 ذكر

37.123 .000 

 40.134 421. 2.37 11 أنثى

 الشعور بالوحدة النفسية
 211 385. 2.42 242 ذكر

31.298 .000 

 39.683 361. 2.48 11 أنثى

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 121 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :لعينتين مستقلتين، نجد ما يلي( T)الموضح لنتيجة اختبار( 1)من الجدول 

طبقًااا لمتغياار الناوع االجتماااعي لصااالح الااذكور، ويعاازي  01-البحااث لمسااتوى الخااوف مان كوفيااد يوجاد فااروق بااين اسااتجابات عيناة -

الباحث ذلك إلى طبيعة األنشطة التي يشاارك فيهاا الطلباة واحتكااكهم باالمجتمع المحايخ واألصادقاء أكثار مان الطالباات، األمار الاذي 

 .01-يجعل الطلبة أكثر عرضةً لإلصابة بالخوف من كوفيد

وق بين استجابات عينة البحث لدرجة الشعور بالوحدة النفسية طبقًا لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث، ويعزي الباحاث يوجد فر -

 .ذلك إلى العزلة االجتماعية التي تعيشها معمم الطالبات اليمنيات في الغربة بعيًدا عن األهل واألصدقاء

 الخالصة والتوصيات: المبحث الخامس

 :الخالصة .9

 :لنتائج السابقة نجد اآلتيمن ا

 .ودرجة الشعور بالوحدة النفسية كانا بدرجة مرتفعة 01-مستوى الخوف من كوفيد  -

 . ودرجة الشعور بالوحدة النفسية 01-توجد عالقة طردية بين مستوى الخوف من كوفيد  -

فاروق باين اساتجابات عيناة البحاث طبقًاا لمتغيار الناوع االجتمااعي لصاالح الاذكور و 01-توجد فروق في مستوى الخاوف مان كوفياد -

 .لدرجة الشعور بالوحدة النفسية لصالح اإلناث

 :التوصيات .2

نوصي الجالية اليمنية في الصين والجهات ذات العالقة لدعم أنشطة اتحاد طالب الايمن فاي الصاين الثقافياة واالجتماعياة والرياضاية  -

 .الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبةلما لها من دور في كسر العزلة االجتماعية والتخفي  من 

نوصي الملحقياة الثقافياة بسافارة الايمن فاي الصاين لحال مشاكالت الطلباة التاي تساتجد أواًل باأول؛ ألن تراكمهاا أو تاأخير النمار فيهاا  -

 .يؤدي إلى المزيد من المشكالت النفسية لدى الطلبة

مع مراد نفسي وتوفير خخ ساخن للتواصل معه من قبل الطلباة الاذين  نوصي السفارة اليمنية واتحاد طالب اليمن في الصين للتعاقد -

 .قد تواجههم مشكالت نفسية ويحتاجون إلى التوجيه واإلرااد

نوصي اتحاد طالب اليمن في الصين بلقامة أنشطة وفعالياات تساتهدف الطالباات لتعزياز قادراتهن ومهااراتهن وال سايما فاي الجاناب  -

 .الثقافي واالجتماعي
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 :المقترحات .3

 .إجراء دراسات مماثلة تستهدف الطلبة اليمنيين الداراسين في البلدان االخرى -

 .ومعالجتها  إجراء دراسات تطبيقية للتحقق من هذ  المشكالت التي يعاني منها الطلبة اليمنيين في الصين -
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 :الستبا ة بصورتها النهائية

 

 استبا ة الوحدة النفسية

دائاامً 

 ا
نااادرً  ًأحيانًا

 ا

 اتالفقر أبًدا 

 .0 .بانسجام مع الناس من حولي أاعر    

 .2 .أفتقر إلى االصدقاء    

 .1 .ال يوجد اخا يمكن أن ألجأ إليه    

 .6 .ال أاعر بأنني وحيد    

 .1 .أاعر بأنني جزء من مجموعة أصدقاء    

 .4 .أاترك بأمور كثيرة مع الناس الذين حولي    

 2 .لم أعد قريبًا من أحد    

 . 1 .يشاركني من هم حولي اهتماماتي وأفكاريال     

 .1 .أنا اخا منفتح على اآلخرين    

 .01 .هناك أناس أاعر بأنني قريب منهم    

 .00 .أاعر بأن ال أحد يهتم بي    

 .02 .عالقاتي االجتماعية سطحية    

 13 .ال أحد يعرفني حق المعرفة    

 14 .أاعر بالعزلة عن اآلخرين    

 15 .أستطيع أن أجد األصدقاء عندما أريد    

 16 .هناك أناس يفهمونني فعاًل     

 17 . ير سعيد كوني منسحبًا كثيًرا أاعر أنني    

 18 .الناس حولي لكنهم ليسوا معي    

 19 .هناك أناس أستطيع التحدث إليهم    

 20 .هناك أناس أستطيع أن ألجأ إليهم    

 

 

 

 91كوفيد استبا ة الخوف من 

 كبيرة جًدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جًدا الفقرات

      أتجنب الخرو  من المنزل حتى ال أقابل أحًدا 0

      .أتجنب الصالة في جماعة خوفًا من مالمسة اآلخرين 2

      .أتجنب زيارة أقاربي خوفًا من كورونا 1

      .أخاف من اآلخرين حتى ال يصيبني الفيروس 6

      .أخاف أن ال أُسلم على أحًدا خوفًا من مالمسة يد  1

أخاااف ماان اااراء الحاجااات اليوميااة؛ ألنهااا قااد تحماال فيااروس  4

 .كورونا

     

      .أتجنب مالمسة وجهي خوفًا من اإلصابة بكورونا 2

      .أخاف أن أُصاب من كورونا؛ خشية الموت 1

      .خوفًا من اإلصابة بكوروناتنتابني أحالم مرعبة في أثناء النوم  1

      .أنا عندي رعب من اإلصابة بكورونا 01

      .أاك باستمرار أنني أعاني من أعراض كورونا 00

      .أاعر بالذعر من سماع األخبار عن وفيات فيروس كورونا 02
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 :والمصادر لمراجعقائمة ا

فاي ضاوء ( المطلقاة واألرملاة)األمن النفسي والشعور بالوح دة النفسية لدى المارأة الفلساطينية (. "2101)خويطر، وفاء حسن علي  -

 .  زة -  رسالة ماجستير، الج  امعة اإلسالم ية "بعض التغيرات الديمغرافية

 .لقاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، امقياس الشعور بالوحدة النفسية(.  0111)الدسوقي، مجدي محمد  -

بمجلاة  بحث منشاور، "الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى الطلبة اليمنيين في الصين(. "2120)الضبياني، عامر محمد  -

 .فلسطين: 2120مارس ( 5)المجلد ( 12)العلوم التربوية والنفسية، المجلة العربية للدراسات ونشر األبحاث، العدد 

اليقمة العقلية تتوسخ الدعم االجتماعي الرضا عان الحيااة  الوحادة النفساية لادى الطلباة (. "2120)اني، عامر محمد، وآخرون الضبي -

أبريال ( 5)المجلاد ( 13)بمجلة العلوم التربوية والنفساية، المجلاة العربياة للدراساات ونشار األبحااث، العادد  بحث منشور، "األجانب

 .فلسطين: 2120

بالمجلة التربوية، جامعة ساوها ، العادد  بحث منشور، "لدى الطلبة 01-الخوف من وباء كوفيد(. "2120)اصر السيد عامر، عبدالن -

 .مصر(: 10)

الشعور باألمن النفسي في ضوء متغيارات المساتوى والتخصاا والتحصايل الدراساي لادى طاالب (. "0111)عطا، حسين محمود  -

 .124-111ص ص , الكويت, 4مجلد , 22العدد , ة التربوية، المجل"المرحلة الثانوية في مدينة الرياض

  )https://alarab.co.uk 2102)لياو جين،  -

بمجلااة األداب، جامعااة بغااداد، العاادد  بحااث منشااور، "لاادى الطلبااة 01-الخااوف ماان وباااء كوفيااد(. "2120)ناااجي، فاااتن عباادالجبار  -

 .العراق(: 014)
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Abstract 

The study aimed to identify the trends of primary stage laborers towards e-learning in teaching the 

Arabic language, and the obstacles they face from their point of view. The study relied on the 

descriptive and analytical approach, and the study population consisted of (170) male and female 

teachers working in public schools in Jerash governorate. The study sample (75) male and female 

teachers, who were chosen randomly. The results of the study showed that the attitudes of primary 

school teachers towards e-learning came at a positive level, with an arithmetic average (3.61), and the 

obstacles facing primary school teachers in e-learning came with a high degree, with an arithmetic 

average (3.84). The study recommended giving attention to providing electronic learning tools to 

include all schools, connecting all schools to the Internet and providing computers in proportion to the 

number of students in schools, and the study also recommended the necessity of dissolving all obstacles 

in e-learning, in terms of providing Internet labs in schools in proportion to the number of students and 

courses Scholastic. 

Keywords: teacher attitudes, e-learning. 
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 الملخص

نحددا التعلدديم ارلنترونددي  ددي تدددريس الل،ددة العربيددةت والمعا ددات التددي المرحلددة األ ا ددية هددد ا الدرا ددة تلدد  تعددرت اتلاهددات معلمددي     

العاملين معلًما ومعلمة من ( 571)تااجههم من وجهة نظرهمت و د اعتمدت الدرا ة المنهج الاصفي التحليليت وتنان ملتمع الدرا ة من 

و دد أههدرت نتدا ج . معلًما ومعلمدةت تدم ايتيدارهم بقريعدة عشداا ية( 71) ي المدارس الحنامية  ي محا ظة جرشت وبل،ا عينة الدرا ة 

ت وجددابت (5..1)الدرا ددة أن اتلاهددات معلمددي المرحلددة األ ا ددية نحددا التعلدديم ارلنترونددي جددابت بمسددتاب اريلددابي بمتا دد  حسددابي

وأوصددا الدرا ددة (. 3..1)وبمتا دد  حسددابي , جددم معلمددي المرحلددة األ ا ددية  ددي التعلدديم ارلنترونددي بدرجددة مرتفعددةالمعا ددات التددي تاا

وتدا ير أجهد ة الحا دآل ا لدي بمدا , باالهتمام بتدا ير أدوات التعلديم ارلنتروندي لتشدمل جميدع المددارست وربد  جميدع المددارس بارنترندا

ا الدرا ة أيضا بضرورة تذويآل المعا ات بالتعليم ارلنتروني كا ةت من حيد  تدا ير معامدل يتنا آل مع عدد القلبة  ي المدارست وأوص

 .ارنترنا  ي المدارس بما يتنا آل مع عدد القلبة والمعررات الدرا ية

 .اتلاهات المعلمينت التعليم ارلنتروني :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

تن التقددارات المتسددارعة  ددي عددالم التننالاجيددا التددي يشددهدها العهددر الحددالي جعلتددم يتهدد  باالنفلددار التعندديت و ددد  ددارعا م تلدد      

الملاالت والت ههات تلد  تاهيد  تلدل المسدتحداات التننالاجيدةو لتقداير أدا هدا ومعاللدة مشدنيتها وتحسدين م رجاتهدات وال  دل أن 

 -مندذ عشدرات السدنين وحتد  ا ن -لل الملاالتو  عد رك ت التلارب واألبحاث والدرا ات الترباية اهتمامهداملال التعليم ها من أبرز ت

وبرمليدداتو لتحسددين العمليددة التعليميددة  ددي تجراباتهددا , وأنظمددة, وأجهدد ة, علدد  تاهيدد  التننالاجيددا الحديثددة ومددا أنتلتددم مددن مسددتحداات

 .وم رجاتها ومعاللة مشنيتها

تعلددديم مدددن أهدددم المعامدددات األ ا دددية التدددي ترتنددد  عليهدددا الددددول والحنامدددات  دددي بنددداب مسدددتعبلها  دددي عهدددر المعلامدددات حيدد  يعدددد ال    

وارلنترونياتو  مع ههار أجه ة الحا بات الش هية وبراملها التش،يلية تل  جانآل تعنية المعلامدات واالتهداالت وارنترندا وتقارهدا 

وانتشر بشنل  ريعت وأصبح من الااضح أن لم مستعبي باهراًت تل  حدد أن المتا دع بدل ( E-Learning)ههر التعلم ارلنتروني , المستمر

 (. 2157السبيعي ومناصرةت )المؤكد أن التعليم ارلنتروني  ينان األ لاب األمثل واألكثر انتشاراً للتعليم والتدريآل 

والتعدددم , ومسددؤولية كبددرب  ددي تحعيددا تنميددة الرأ ددمال الفنددريوألن مؤ سددات التعلدديم تعددد مؤ سددات اجتماعيددة تددؤدي دوًرا رياديًددا     

وتنمية اال تهاد المعر يت والماازنة بين الحفاه عل  الهايدة الذاتيدة واالنفتدال علد  الملتمدع العدالميت  دلن التعلديم  دي جميدع , التننالاجي

لاماتيدة والحضدارية المعاصدرةت و دبل تاهيفهدا تاهيفًدا أنحاب العالم المتعدم يشهد ت،يرات وتحداالتو نتيلدة للتقدارات التننالاجيدة والمع

أمثلت ولعل هذا يمثل التحدي الحعيعي لمؤ سات التعليم  ي الملتمعات األ دل تعددًما علد  وجدم ال هدالت وعلد  العندس مدن  لدل أيدذت 

بيدد انت )ا أهدددا ها المنشددادة الملتمعددات المتعدمددة بب ددباب التقددار والعمددل علدد  مااكبددة المسددتلدات الحديثددة بمددا ي دددم مهددالحهات ويحعدد

2151.) 

ويعد التعليم ارلنتروني بهاره الم تلفة أهم وأبرز تلل البدا لو حيد  يسدهم هدذا الندا  مدن التعلديم  دي تسدهيل االتهدال بدين المعلمدين     

 والقلبةت والقلبة  يما بينهمت من ييل ملالس النعاشت والبريد ارلنترونيت وغرت الحاار اال تراضيةو حي  يسهم التعليم ارلنتروني  دي

وجهات النظر الم تلفةت وارحساس بالمساواةت و هالة الاصال تل  المعلمت وتمنانية تحاير طريعة التددريست وتدا ير الدرا دة علد   بيان

مدار الا دات واال دتمرارية  دي الاصدال تلد  المنهداوت و دهالة وتعددد طدرط تعيديم تقدار المتعلمدينت ومراعداة الفدروط الفرديدة وتحايدل 

 (.2152الحازميت ) التعليم تل  تعلم  اتي

يناندا   عد ت،ير دور المعلم والمتعلم بدالتعليم ارلنتروندي بهدارة واضدحةت  لدم يعدد المعلدم ملعنًدا وال المدتعلم متلعيًدا  دلبيًات  عدد ا دتل م أن   

ح تكساب المتعلمين نشقاب  ي أاناب الما   التعليميت و د تبارت المناهج ومحتااها وأنشقتها وطرط عرضها وأ اليآل تعايمهات كما أصب

 (.2151الب،داديت )مهارات التعلم الذاتيت وأصبح ارتعان ها المعيار األول لنظم التعليم وتنا ؤ الفرل 
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ونظًرا ألهمية التعليم ارلنتروني من جانآلت و هار التعليم التعليدي  ي تحعيا أهدا م مدن جاندآل ريدرت  دلن التعلديم ارلنتروندي ال يمثدل    

لمهمة والمساندة للتعلديم التعليددي  عد ت بدل الحدل األمثدل لمعابلدة التحدديات التدي تعابدل التعلديم التعليدديت وبالتدالي لدم يعدد التعلديم أحد الروا د ا

ذه ارلنتروني يياًرا اانايًات بل ت تراتيليًا يلآل التعامل والتفاعل معمت وتس يره لتحعيا نعلة ناعيدة  دي طريعدة الدتعلمت ومدن هندا جدابت هد

 . ة لتبين اتلاهات معلمي المرحلة األ ا ية نحا التعليم ارلنتروني  ي تدريس المرحلة األ ا ية والمعا ات التي تااجههمالدرا

 :مشكلة الدراسة

للمعلم  ي عهر ارلنترونيات و بنات المعلامدات وارنترندا دور كبيدر  دي تعدداد طالدآل مدتعلم مؤهدل ومددرب علد  مهدارات الدتعلم     

, وتنظيمهات ممدا يسدهم  دي تنميدة   هديتم بهدارة متناملدة, وايتيارها, وكيفية التعامل مع المعلامات المتاحة, والتحري, ح والب, الذاتي

ويلعلم  اعًي  ي الملتمع  ادًرا علد  التهددي لمااجهدة مدا  دي ملتمعدم مدن مشدنيتو  عدد ايتلد  دور المعلدم  دي هدل , وينمي اعتم بذاتم

عليم التعليديت وتعييم ومعر ة اتلاهات التعليم ارلنتروندي مدن أهدم العاامدل المسداعدة علد  نلاحهدا وب اصدة مدن التعليم ارلنتروني عن الت

لندن لدم تاجدد محداوالت لتعيديم ,  بل المعلمينت حي  ههرت  ي ا ونة األييرة عدة محاوالت لتقبيا التعلديم ارلنتروندي  دي ملدال التعلديم

هدة نظدر معلمددي الل،دة العربيدةت والمعا ددات التدي تدااجههم مدن وجهددة نظدرهمت وب اصدة أن مددادة ومعر دة اتلاهدات تلدل التلددارب مدن وج

 . المرحلة األ ا ية من المااد التي تلد نفاًرا من القيب عند درا تها

 ي تددريس المرحلدة  تتحدد مشنلة الدرا ة الحالية  ي تعرت اتلاهات معلمي المرحلة األ ا ية نحا التعليم ارلنتروني, وبناًب عل   لل   

 :و لل من ييل ارجابة عن األ ئلة التالية, األ ا ية والمعا ات التي تااجههم

 :أسئلة الدراسة

 ما اتلاهات معلمي المرحلة األ ا ية  ي مديرية تربية جرش نحا التعليم ارلنتروني من وجهة نظرهم؟ .5

 تربية جرش  ي ا ت دام التعليم ارلنتروني من وجهة نظرهم؟ما المعا ات التي تااجم معلمي المرحلة األ ا ية  ي مديرية  .2

 :أهمية الدراسة

, اتلاهددات معلمددي المرحلددة األ ا ددية نحددا التعلدديم ارلنترونددي  ددي التدددريستمتدداز هددذه الدرا ددة ببنهددا تبحدد  ماضدداًعا مهًمددات وهددا      

 :وأن تتمنن من, ويؤمل أن تتمنن هذه الدرا ة من تحعيا أهدا ها المرجاة ,والمعا ات التي تااجههم

 دي تبراز أهمية التعليم ارلنتروني لما لم من أهمية بال،ة  ي تيسير تعليم المرحلة األ ا ية بشنل عامو كانم من ار تراتيليات الحديثة  .5

 .تدريس الل،ة العربية

 .ومعر ة المعا ات التي تااجههم, ا التعليم ارلنتروني  ي تدريس المرحلة األ ا يةاتلاهات معلمي المرحلة األ ا ية نحمعر ة  .2

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 431 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :أهداف الدراسة

 : عا الدرا ة تل  تحعيا األهدات ا تية

 .تعرت اتلاهات معلمي المرحلة األ ا ية  ي مديرية تربية جرش نحا التعليم ارلنتروني من وجهة نظرهم .5

 .المرحلة األ ا ية  ي مديرية تربية جرش  ي ا ت دام التعليم ارلنتروني من وجهة نظرهم تعرت المعا ات التي تااجم معلمي .2

 :محددات الدراسة

 .طُبعا هذه الدرا ة  ي المدارس الحنامية التابعة لمديرية جرش: المحدد المكاني

 .م2125-2121تم تجراب هذه الدرا ة الميدانية ييل العام الدرا ي  :المحدد الزماني

 .جميع معلمي المرحلة األ ا ية ومعلماتها  ي المدارس الحنامية التابعة لمديرية التربية والتعليم  ي محا ظة جرش :المحدد البشري

الدرا ددة اتلاهددات معلمددي المرحلددة األ ا ددية نحددا التعلدديم ارلنترونددي  ددي تدددريس المرحلددة األ ا ددية تناولددا هددذه  :المحدددد الموعددو ي

 .ههموالمعا ات التي تااج

 :مصطلحات الدراسة

, منظامة تفاعلية ترتب  بالعملية التعليمية التعلميةت وتعدام هدذه المنظامدة باالعتمداد علد  وجداد بيئدة تلنترونيدة ر ميدة: التعليم اإللكتروني

 (Berg, Simonson, 2018) تعرض للقالآل المعررات واألنشقة باا قة الشبنات ارلنترونية واألجه ة الذكية

وغيرهدا , الحا اب التعليميت الهات  النعالت ارنترنا)مستاب ممار ة أ نال التعليم ارلنتروني المتمثلة  ي  :اإللكتروني إجرائيًاالتعليم 

لتاصدديل المحتدداب التعليمددي للمتعلمددين مددن يدديل التااصددل بددين المددتعلم والمعلددمت وبددين المددتعلم ( مددن تعنيددات وأدوات التعلدديم ارلنترونددي

 .بقريعة تفاعلية تمننم من التعلم( محتاب مادة المرحلة األ ا ية)ليمي والمحتاب التع

تنانا نتيلدة ال بدرات والتلدارب السدابعة التدي يمدر بهدا ارنسدانت وتعمدل علد  تاجيدم , حالة من اال تعداد الععلي والعهبي: "االتجاهات

 (.11: 2111ملحمت" )اال تلابة نحا الماضاعات والماا   التي ترتب  بم

قاتالم   ممدا يمندع أو يحددن مدن ا دت دام المعلدم لقرا دا التددريس , ما يحددث  دي المدر دة مدن الظدروت وارجدرابات ارداريدة أو الفنيدة: عوِّ

نيت الحديثة التي تعتمد عل  المشاركة الفاعلة من المتعلمت وتشليعم عل  التفنير والتفاعدل أانداب عمليدة التددريست مثدل طريعدة الدتعلم التعداو

مدن القرا دا واأل داليآل التدي ال تعتمدد علد  ارلعداب , االكتشات الماجمت وطريعة اال تعهابت وطريعدة العهد  الدذهنيت ونحاهداوطريعة 

 (.2155:.12عبدالنريمت)والتلعي السلبي من المتعلم 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 431 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

هي الدرجة النلية التي يحهل عليها المفحال من يديل تجابتدم عدن  عدرات المعيداس المسدت دم  :المعوقات التي تواجه المعلمين إجرائيًا

 .ملماعة من الععبات التي تعاط معلمي المرحلة األ ا ية من ا ت دام التعليم ارلنتروني ي الدرا ة الحاليةت وتتمثل  ي 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

يعد الدتعلم ارلنتروندي و ديلة  عالدة وهاد دة ومهمدة للحهدال علد  المعر دة واالكتشدا ات و دا حددواهات و لدل لمااكبدة مت،يدرات هدذا     

العهر ومسايرة مستلداتم  ي الا ا  اتمت و د أصبحا الملتمعات التي ال تاه  و ا ل وتمنانات وطرا ا التعلم ارلنتروني ملتمعات 

عليها التعايش  ي هذا العهر المتيطم باألمااو المعلاماتيدةت ومدن هدذا المنقلدا اهدتم العدالم بدالتعليم ارلنترونديو ويهعآل , غير متقارة

وأصدبح محدل اهتمدام الحنامدات والمؤ سدات العالميدة منهدا وار ليميدةت والددول المتعدمدة التدي , لما لم من أهمية واضحة وممي ات عديددة

 (. .215البيقارت )لنتروني  ي مؤ ساتها التعليمية حرصا عل  تديال نظام التعلم ار

ومنا هنا تبلار مفهام التعلم ارلنتروني كلحدب صيغ التعلم الذاتي التي ترك  علد  المتعلمدينت وتعمدل علد  تيهدال المعر دة لهدم مهمدا      

لمسدا ة الل،را يدة بدين مندان ت دامتهم ومركد  كانا هرو هم االجتماعية واال تهداديةت ومهمدا تندن مددة انعقداعهم عدن التعلديم النظداميت وا

علد  أن يعدين لندل ملماعدة مدن المتعلمدين معلدمت (. 2151تمدامت )التعليم عن بعدت تحعيعا لمبدأ تنا ؤ الفرل التعليمية وديمعراطية التعليم 

متابعدة المتعلمدين أكاديميًدات ويتااصدل يتال  تر اد المتعلمين وتاجيههمت ويعدم لهم ما يحتاجان تليم من يدمات تتعلدا بدرا دتهمت ويتدال  

 (.2117بيتست )معهم عن طريا و ا ل االتهال الم تلفةت ويععد لعابات بالمتعلمين بهارة منتظمة 

وهدا يعمدل علد  , ويعد التعلم ارلنتروني أحد النما و التي تهتم بمساعدة المتعلم للحهال عل  المعر ة والعلم والتدريس الذي يحتاجدم     

التعلديم ارلنتروندي ( 2151)ولعد عرت صبري ,  رل التعليم ونعل المعر ة للمتعلمين وتقاير مهاراتهم عل  م تل  الت ههات تا ير

لننم أدب تل  تع يد  نظدام التعلديم المفتدال ونظدام , وها  ي أصلم تعلم  ردي, ببنم أحد أ اليآل التعلم الذاتي التي أ رزنها تننالاجيا التعليم 

لا دا ل االتهدال والتااصدل بدم دور أ ا دي  دي الت،لدآل علد  مشدنلة , ببندم ما د  تعليمدي تعلمدي( 2112)وعر م مازن . تمرالتعليم المس

ببنم  لدل الندا  أو النظدام مدن ( 2113)وعر م  الم . بحي  تتيح  رصة التفاعل المشترك بينهما, المسا ات التي تفهل بين المعلم والمتعلم

ودون االلتد ام با دا ومندان محدددين لمدن لدم يسدتقع , يمية وتدريبية تل  المتعلم دون ت رات مبا ر من المعلدمالتعليم الذي يعدم  رًصا تعل

ويعتبدر بدديًي عدن التعلديم التعليددي أو منمدًي لدمت ويدتم تحدا ت درات , ا تنمال الدرا دة أو يعا دم العمدل عدن االنتظدام  دي التعلديم النظدامي

, مثدل الهدات , اعتماًدا علد  و دا   تننالاجيدة عديددة, مااد التعليمية واألدوات اليزمة للتعلم الفرديمؤ سة تعليمية مسؤولة عن تعداد ال

 .والفيديا التفاعلي, وارنترنا, والنمبياتر, والتلف يان, والتلنس, والفاكس, والراديا

 ددي عدددم التدداازن  ددي التازيددع الل،را ددي ( 2152علدديت )ويعددام التعلدديم ارلنترونددي علدد  ملماعددة مددن المبددررات التددي أ ددار تليهددا      

 المنداطا , بينمدا تفتعدر بعدل المنداطا والددول لمؤ سدات التعلديم, للمؤ سات التعليميةو  هناك مناطا ودول تتا ر  يهدا مؤ سدات تعليميدة
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, طماحدات أبنداب هدذه المنداطاويبتي التعلم ارلنتروني ليحعدا رمدال و, التي تفتعر لهذه المؤ سات يلد أبناؤها صعابة  ي مااصلة تعليمهم

ال  ددل أن ميمددح النهدد  الثدداني مددن العددرن الماضددي  ددهد تددد عًا  ددي المعلامددات . مددع اددارة وغدد ارة المعلامددات التددي يشددهدها هددذا العددرن

ي أعددداد وال يددادة النبيددرة  دد, ويعتمددد هددذا التدد ا علدد  التقددار التننالدداجي السدريع, وصدعابة متابعددة تددد عها بالنسددبة ألي مؤ سدة تعليميددة

 دي هدل ارمنانيدات , مما يلعل المؤ سات التعليمية التعليدية عاج ة عن تا ير التعليم لتلل األعداد المت ايدة. المتعلمين الراغبين  ي التعليم

 .المحدودة للمؤ سات الحالية أمام عدد كبير من المتعلمين

( 2112)ت ومدازن (5221)كمدا يشدير رونتدري , تربايدة والعلميدة المهمدةيهدت التعلم ارلنتروني تل  تحعيا العديد من األهددات الكما     

وهي زيدادة الفدرل أمدام األ دراد للتعلديم المسدتمرت وتيسدير تمنانيدة التعلديم وتعدادة التددريآلت وتعدايل األ دراد ممدن  داتهم  درل التعلديمت 

لتعايم والتحديد الااضح ألهدات التعايمو حي  يتا ع أن وتتاحة الفرصة لهم للنما المستمر وتحسين هروت حياتهمت والمساعدة  ي عملية ا

تنان مهام التعايم مرتبقة بالعدرة عل  تحعيا األهدات المنهدال عليهدات األمدر الدذي يمندن المدتعلم مدن تحمدل مسدؤولية التعلديمت وتعدديم 

و لدل بمراعداة هدروت , لعمدل أانداب الدرا دةمدع عددم تدرك ا, ال دمات التعليمية لمن  اتهم  رل التعليم أو من يرغبان  دي ت،ييدر مهندتهم

الدار ددين التعليميددةت وأيضددا تعددديم البددرامج الثعا يددة العلميددة لشددرا ح وا ددعة مددن المددااطنين وتمنيددنهم مددن مااكبددة التقددارات المعر يددة 

وأيضا تحعيا مبددأ ديمعراطيدة التعلديم . والتننالاجيةت والتاهي  الفعال لتننالاجيا التعليم  ي العملية التعليمية لنشر الثعا ة العلمية للمااطن

مدن  درل االن دراط  يدم , ودعم تنا ؤ الفرل التعليمية وتقبيعاتها  ي أناا  التعليم ومسؤولياتم الم تلفة بما يتبعم للمحدرومين مدن التعلديم

أو الددينت وأيًضدا ار دهام , أو اللدان, سأو اللدن, أو بسبآل العدرط, أل باب تتعلا بمنانتهم االجتماعية أو اال تهادية, دون تميي   يما بينهم

با تثمار الا ا   التعنية الحديثة المتناعة التي أابتا  عالية المدتعلم عاًضدا عدن التلعدين السدلبي السدا دت ومدن أهدم ,  ي تقاير ناعية التعليم

وبالتالي التنميدة الملتمعيدةت , لتنمية الذاتيةأهدات التعلم ارلنتروني بناب   هية المتعلم بشنل تيلابي  ادر عل  العقاب وحل المشنيت وا

 ,.AL- Muntashiriوار هام  ي حدل المشدنيت الناجمدة عدن علد  مؤ سدات التعلديم التعليديدة عدن ا دتيعاب ارعدداد الها لدة المت ايددة 

2020)) 

حي  تدا ر الميبمدة بدين المعلدم : يبمةالم: وهي( 2111ت ماعيلت )وتحدد  اا د التعلم ارلنتروني  ي ملماعة من العاامل كما  كر     

أابتا البحاث التي أجريا عل  نظام التعلم ارلنتروندي : والتباير والفاعلية, يتيح للمتعلم ييار المشاركة حسآل الرغبة: والمرونة, والمتعلم

النثيدر مدن أ دنال الدتعلم : والمعددرة. ات بنفابةو لل عندما تست دم هذه التعني, أنم ياازي أو يفاط  ي التباير والفاعلية نظام التعليم التعليدي

هندداك العديددد مددن ال يددارات  ددي طددرط تاصدديل المددادة الدرا دديةت منهددا المددادة : وارحسدداس المتعدددد. ارلنترونددي ال تنلدد  النثيددر مددن المددال

 .والمادة الدرا ية المسللة  ي أ رطة كا يا, والتفاعل مع برامج النمبياتر, الدرا ية المتلف ة
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من أهم يها ص التعليم ارلنتروني أنها تساعد عل  تلبية االحتياجات االجتماعية والاهيفية والمهنية للملتحعين بمو لما يتمتع بدم مدن و     

مرونة وحدااة وتا ير للبدا ل من جهدة وارتباطاتدم بحاجدات  داط العمدل للعمالدة المؤهلدة مدن جهدة أيدربت وينتفدع هدذا الدنم  مدن التعلديم 

ويعتمد بشدنل ر ديس علد  الا دا   التننالاجيدة الحديثدة وو دا ل االتهدال المعاصدرةت ويسدتليآل , لتننالاجية واارة االتهاالتبالثارة ا

ويراعي أ اليآل التعليم عند األ راد وارتبداط , تل  عدد من  مبادئ التعليم ارنساني الحدي  مثل تا ير الدا ع للتعلم والمرونة  ي بيئة التعليم

ات األ راد الاهيفية والمهنية والش هية واالجتماعيدةت ويعتمدد علد  القريعدة النظاميدة المنهليدة  دي تحديدد البدرامج الدرا دية التعليم بحاج

وبا دا طدرط وأ داليآل وتعنيدات متقدارة  دي التعلديم تتهد  بالمروندةت بارضدا ة تلد  , اعتماًدا عل  احتياجاتهم المهنيدة والاهيفيدة, للقلبة

وربد   لدل بدالبرامج التعليميدةت , وتحليلها وتفسيرها  ااب عندد بدايدة التحا دم أو أانداب الدرا دة, دات المتعلم و دراتم درتم عل  اكتشات أه

ودون الحهدال علد  درجدة أكاديميدة أو , وتمنين المتعلم من المشاركة  ي برامج التعليم والتدريس دون  رض متقلبدات تعليديدة ليلتحداط

ا تيعاب أعداد مت ايدة من المتعلمين دون زيدادة كبيدرة  دي كلفدة التعلديمت وتمندان ا دت دام طدرط تددريس أي  هادات أيربت و درتم عل  

علدديت )وو ددا   تعليميددة متناعددةت وتمنددان ا ددت دام التعددايم وااليتبددارات باعتبارهددا أدوات تش يهددية لتحليددل مدددب تحعيددا أهدددات التعلدديم 

2152.) 

يددتم تهددميم المسددا ات الدرا ددية وتعددداها :  ددي ا تددي( 2151)ل هددها مددازن , ا  يقدداات منظمددةتنفيددذ الددتعلم ارلنترونددي اتبددويتقلددآل    

مدن  بدل أعضداب الهيئدة المشدر ة علد  , أو جميدع هدذه الا دا ل معداً تنتاًجدا مرك يًدا, أو مر يدة, أو مسدماعة,  ااب كاندا منتابدة, وتنتاجها

ادم تازيدع هدذه المسدا ات ومدا يرا عهدا مدن بدرامج تعليميدة  دي أو دات محدددة , ة ي هل حاجات الفئدات المسدتهد , برنامج التعلم ارلنتروني

وتعريد  , وأو دات بد  هدذه البدرامج, وتعريفهم بالبرامج التدي تعتمدد علد  أدوات االتهدال العامدة كار اعدة والتليف يدان, للميع المتعلمين

وتدا ير مندان ارتبداط مدع بعدل األجهد ة والمدااد التعليميدة التدي  ,وطدرط االتهدال بهدم, المتعلمين بممثلي المؤ سة التعليمية  ي مناطعهم

ادم وضدع نظدام لتعدايم تحهديل القديب وتعدايم , تشنل بعل برامج التعليمو و لدل لتعدديم اال تشدارات وتازيدع البدرامج والمدااد التعليميدة

واال دتعانة بنظدام , علد  العدام منهدا كار اعدة والتلف يدانوالتركي  , واال ت،يل األمثل لا ا   النعل المتاحة, البرامج لتعديلها أو تقايرها

, الحعا ددآل التعليميددة  ددي تعددداد البددرامج ودرا ددتهاو حيدد  تن هددذا األ ددلاب مددن األ دداليآل المتقددارة  ات المددردود الفعلددي  ددي الددتعلم الددذاتي

 .ومعارنة الفروط الفردية لدب المتعلمين

حي  تمثل الدور المحاري  ي عملية : االتننالاجي: يعتمد عل  اياة معامات أ ا ية هي أن التعليم ارلنتروني( 2112)و كر هنداري    

النمبيداترت وو دا ل : التعلم ارلنترونيو  مفهام البعد يفرض وجاد راب  تلنتروني من الرواب  التي تا رها المستحداات التننالاجية مثدل

والتدي تعتمدد علد  ملماعدة , المعروت أن التعلم ارلنتروني يعتمد علد  التننالاجيدامن : البرامج التقبيعيةو. االتهال الحديثةت وارنترنا

من البرامج التقبيعية كمعاللة النهالت واللداولت و ااعد البياناتت وبرامج التهفح  دي ارنترندات وتهدميم البدرامج التعليميدةت وتمثدل 
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يهمم بقريعة ياصةو حي  يدتم تازيدع المحتداب علد  : المحتاب العلميو. عدالبرامج التعليمية  ي هذا الملال العماد الفعري للتعليم عن ب

 .ويلآل التركي  عل  لآل ماضا  الدرا ة ونعاط اهتمام الدار ين, ارنترنا وو ا ل االتهال الم تلفة

ت،يددر و, ن المعلددم والقالدآلا تعدار نظددام الدتعلم ارلنترونددي أل دلاب التفاعددل واالتهدال المبا ددر بدي: ومدن أهدم عيدداب الدتعلم ارلنترونددي    

و هدار الدتعلم , المرونة التي يبديها التعلم ارلنتروني نعقة ضعفم ت ا ما  ارنا بدالتعليم التعليدديو ألندم يعبدل بددون معددل وبددون حضدار

 (.2152عليت )ارلنتروني عل  تدريس المااد ارنسانية واالجتماعية ويفتعر تل  تدريس المااد القبيعية

 :السابقةالدراسات 

 اعليدة التعلديم ارلنتروندي مدن يديل دمدج ( Palitha, Chiara, Ming & Libby, 2007)تناولا درا ة باليتا و يرا ومبنج وليبي      

( .)وتم تنشداب, (Kingston University)البادكا ا  ي معرر المرحلة األ ا ية واالتهاالت لقيب السنة اللامعية األول   ي جامعة 

وتدم , ومساعدة القيب عل  العيام بلعداد األعمال الفهلية التي تُقلآل منهم ييل  ترة الدرا ة, تحسين أ اليآل التعلم ومهاراتمبادكا ا ل

ووصد  (. طالبًدا 11)وا تبانة طبعدا علد  القديب ( طيب .)تعييم التلربة من ييل ملماعتين الميحظة ومعابيت   هية للقيب 

, و يدداس مدددب  درتددم علدد  تحعيددا النتددا ج المرجدداة, وكيفيددة تديددال البادكا ددا كلدد ب مددن الددتعلم المدددمج, تعلمالبحدد   دديا ات للتعلدديم والدد

ومساعدة القيب عل  أداب األعمال , وتاصلا الدرا ة تل   اعلية التعليم ارلنتروني من ييل تاهي  البادكا ا  ي تفعيل عملية التعلم

 .علم تيلابيةوكانا اتلاهات القيب نحا الت, الفهلية

درا ددة هددد ا تلدد  تعيدديم أاددر التدددريآل علدد  التعلدديم ( Helene, Mankato, Gumbo, 2012)وأجددرب جددامبا وماننددانا وهيلددين      

ارلنتروني للمعلمين  ي جناب أ ريعيات حي  اتبعا الدرا ة المنهج الاصفي عل  عيندة مدن معلمدين التربيدة والعلدام والرياضديات عدددهم 

و د تاصلا الدرا دة تلد  ملماعدة مدن النتدا جت أبرزهدا أن المعلمدين ا دتفادوا بدرجدة كبيدرةت وأهميدة التددريآل المسدتمر  معلمينت( 113)

 .للمعلمين  بل ال دمة وأانا ها عل  التننالاجيا الحديثة وتاهيفها  ي التربية والتعليم

م ارلنتروندي مددن وجهدة نظدر معلمددي المرحلدة األ ا دديةت  هدد ا تلد  معر ددة معا دات تقبيددا التعلدي( 2151)أمدا درا دة عبدددالرحمن      

معلًمدات واعتمدددت الدرا دة المددنهج الاصددفيت ( 21)وتندان ملتمددع الدرا دة مددن معلمدي مرحلددة التعلدديم األ ا ديت وبلددغ عددد أ ددراد العينددة 

لتحتيةت وعدم مااكبة المنداهج الحاليدة لتقبيدا وأ ارت أهم النتا ج تل  عدم ا تعداد المعلمين لتقبيا التعليم ارلنترونيت وعدم تا ر البنية ا

 . التعليم ارلنتروني بالمرحلة األ ا ية

تلد  تعدرت أادر ا دت دام ععداد الدتعلم ارلنتروندي علد  اال دتعداد للدتعلم المدنظم  اتيدا لددب ( Ahmad, 2015)و دعا درا دة أحمدد       

وتم ا ت دام تهميم تلريبي يتضمن ملماعة واحدة , المرحلة األ ا يةوتمثل ملتمع الدرا ة من جميع طيب , طيب المرحلة األ ا ية

و دد , وتم تعديم المحتاب بقريعدة ععداد الدتعلم ارلنترونيدة, طالبًا من طيب الفر ة الثالثة بشعبة المرحلة األ ا ية .1عددهم , من القيب
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والدذي انعندس علد  أداب القديب  دي , تعداد للدتعلم المدنظم  اتيداأ فرت نتا ج الدرا ة عن  اعلية ععاد التعلم ارلنتروندي  دي تحسدين اال د

 .وأوص  بالتا ع  ي تاهي  ععاد التعلم ارلنترونية  ي تدريس الل،ة العربية, مهارات المرحلة األ ا ية

عدن طريدا ت،ييدر  درا ة هد ا تلد  ا تدرال ت،ييدر  دي التعلديم والدتعلم ارلنتروندي( Chayim & Offir, 2019)وأجرب  ايم وأو ير     

( .)من ييل نما و المعلم الا ي ت واتبعا الدرا ة المنهج التلريبيت و سما تل  ملماعتين ملماعة ضابقة تناندا مدن, دور المعلم

معلمينت و د أههرت نتا ج الدرا ة اريلابية لهالح الملماعة التلريبية للمعلمدين الدذين تلعداا ( .)وملماعة تلريبية تنانا من, معلمين

 .تدريبًا باا قة التعلم ارلنتروني غير المت امن مع البيئة التي تتضمن محاضرات مسللة بالفيديا

 :التعقيب  لى الدراسات السابقة

ت دراك أندم يتاجدآل : وجد الباح  أنها  دما العديد من النتا ج المهمةت ومن أبرز هذه النتا ج, بعد مراجعة الدرا ات والبحاث السابعة     

ت ويفتدرض تاجيدم القديب للماا دع ارلنترونيدة التعليميدة با ت دام تعنيات التعليم ارلنترونديو ألنهدا تعد ز مدن مهداراتهم الم تلفدةالقيب 

وتنليدد  القديب بتسددليم الااجبددات عدن طريددا البريددد , وأيًضددا وجدداب تر دال الااجبددات علدد  البريدد ارلنترونددي, علد  الشددبنة العننباتيدة

هددارات ا ددت دام تعنيددات التعلدديم ارلنتروندديت بارضددا ة تلدد  تدددريآل المعلمددين والقلبددة علدد  ا ددت دام تعنيددات التعلدديم ارلنترونددي لتنميددة م

 .ارلنتروني وممار تها

وتتفا هذه الدرا ة مع الدرا ات السابعة  ي الماضا  األ ا ي الذي تسع  لدرا تمت وها التعليم ارلنترونيت وا تفادت هذه الدرا ة     

ا ج الدرا ات السابعة  ي تاراب تطارها النظري وتفسير نتا لهات ولعل ما يمي  هذه الدرا ة عن الدرا ات السابعةت تناولها  ئدة مهمدة من نت

 . ي الملتمعت وهي  ئة المعلمين

 :منهجية الدراسة

 بم مع طبيعة هذه الدرا دةت التدي تهددت تلد  لإلجابة عن أ ئلة الدرا ة وتحعيا أهدا هات ا ت دم الباح  المنهج الاصفي التحليليو لتنا    

نحدا التعلديم   دي محا ظدة جدرش النش  عدن اتلاهدات معلمدي المرحلدة األ ا دية  دي المددارس الحناميدة التابعدة لمديريدة التربيدة والتعلديم

 .والمعا ات التي تااجههم من وجهة نظرهم, ارلنتروني  ي تدريس المرحلة األ ا ية

 : مجتمع الدراسة و ينتها

 دي محا ظدة جدرشت يتنان ملتمع الدرا ة من جميع معلمي المرحلة األ ا ية التابعين لمديرية التربية والتعليم  ي المدارس الحنامية     

معلًما ومعلمةت تم ايتيارهم بقريعة عشداا يةت ( 71)معلًما ومعلمةًت وتنانا عينة الدرا ة من ( 521)وبلغ عددهم  ت(2121/2125)لعام 

 .ياضح تعسيم عينة الدرا ة( 5)ر م  واللدول
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 وصف خصائص  ينة الدراسة :(1)جدول

 

 

 :أداة الدراسة

تعددت أدوات البح  العلمي التي تست دم  ي جمع المعلامات والبياناتت وبناًب عل  طبيعدة البياندات التدي يدراد جمعهدات وعلد  المدنهج      

المتبددع  ددي الدرا ددةت ههددر أن األداة األكثددر ميبمددة لتحعيددا أهدددا هات هددي اال ددتبانةو ت  صددمما بعددد مراجعددة األدبيدداتت وأ دداليآل البحدد  

 .درا ات الميدانية  ات الهلة بماضا  الدرا ةالعلميت وال

 عرةت تهتم بمعر ة اتلاهدات معلمدي المرحلدة األ ا دية نحدا التعلديم ارلنتروندي  دي تددريس المرحلدة األ ا دية ( 12)تنانا األداة من     

لمرحلدة األ ا دية نحدا التعلديم تهدتم بمعر دة اتلاهدات معلمدي ا( 51 -5)والمعا ات التي تااجههم من وجهة نظرهمت وكاندا الفعدرات مدن 

( 5ت 2ت 1ت 3ت 1)ت وأعقيدا الددرجات التاليدة بالترتيدآل (دا ًمات غالبًات أحيانًات نادًرات أبدًدا: )ارلنترونيت وأمام كل  عرة يمسة بدا لت وهي

ت و ئتدم مددن : )علد  التدااليت تددم تعسديم المعيدداس تلد  يمسددة  ئداتت وهددي ت محايدد و ئتددم (2.23-5..5)ت  دلبي و ئتددم (..5 -5) دلبي عددالو

تعدديس ( 12-.5)ت  ددي حددين كانددا الفعددرات مددن ((1-3.12)ت وأييددًرا تيلددابي عددالو و ئتددم (.3.1-1.22)ت تيلددابي و ئتددم (2.21-1.25)

ماا دا بشددة وتعقد  يمدس : )وأمدام كدل  عدرة يمسدة بددا ل وهدي, معا ات التعليم ارلنتروني مدن وجهدة نظدر معلمدي المرحلدة األ ا دية

اا دا وتعقدد  أربدع درجداتت محايددد وتعقد  اديث درجدداتت غيدر ماا دا وتعقدد  درجتدانت غيدر ماا ددا بشددة وتعقد  درجددة درجداتت م

ت  درجة (1.12-5..5)ت درجة ضعيفة و ئتها (..5 -5)درجة ضعيفة جًدا و ئتها من : )ت وتم تعسيم المعياس تل  يمس  ئاتت وهي(واحدة

 ((.1-.3.1)ت وأييرا درجة مرتفعة جًدا و ئتها (3.17-5..1)ت درجة مرتفعة (1..1-1.51)متا قة و ئتها 

 : صدق أداة الدراسة

محنمين من  وي ال برة والت هصو لمعر ة ررا هم حدال مددب انسدلام اال دتبانة ووضداحها و دماليتهات ( .)عرض األداة عل  تم      

بناًب عل  تاصدية المحنمدينت و دي ضداب مدا أبدداه المحنمدان حي   مل  لل انتماب الفعرات للمعياس كنلت و د تم تعديل وصياغة األ ئلة 

من معترحات للتعديلت تم العيام بلجراب التعدييت التي اتفا عليها المحنمانت و ي ضداب  لدل تدم تعدديل وحدذت عددد منهدات بارضدا ة تلد  

 . ط الظاهري لهاتعادة صياغة بعل الفعرات لتشير بشنل مبا ر وم تهر لما تهدت تليم الفعرةت مما حعا الهد

 النسبة المئوية العدد فئة المتغير المتغير

 الجنس
 33 11  كر

 .1 32 أنث 

 المؤهل العلمي

 32.11 17 بنالارياس

 7..11 21 ماجستير

 21 51 دكتاراه

 الخبرة الوظيفية

 23 .5  ناات 1أ ل من 

 7..32 12  ناات 51 -1

 11.11 21  ناات  بكثر 55

 511 71  المجموع
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 : ثبات أداة الدراسة

ت عل  عينة ا تقيعية مماالدة لعيندة (Cronbach,s Alpha)للتحعا من ابات االتساط الدايلي لألداةت تم حساب معامل ألفا كرونباخ      

مدا يددل علد  ابدات عدالو لي دتبانةت وهدي  يمدة  (810.)معلًمدا ومعلمدةت و دد بل،دا  يمدة معامدل الثبدات للمعيداس ( 51)الدرا ة منانة من 

 . منا بة ألغراض الدرا ة

 : رض النتائج ومناقشتها

مدا اتجاهدات معلمدي المرحلدة األساسدية فدي محافظدة جدرت نحدو التعلديم اإللكتروندي مدن ": النتائج المتعلقة باإلجابة  ن السؤال األول

 "وجهة نظرهم؟

 .يبين النتا ج( 2)لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتا قات الحسابية واالنحرا ات المعيارية ال تلابات أ راد العينةت واللدول      

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة نحو التعليم اإللكتروني :(2)جدول

 المستوى
 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 م الفقرات

أر ددل الااجبددات علدد  البريددد ارلنترونددي وأكلدد  القدديب بتسددليم الااجبددات  2.21 5.52 محايد

 .عل  البريد ارلنتروني

5 

 2 .أكل  القيب بلمع المعلامات با ت دام الشبنة العننبانية .2.2 5.11 محايد

دا عيتددي نحددا تدددريس الل،ددة أ ددعر أن ا ددت دام التعلدديم ارلنترونددي ي يددد مددن  1.15 5.21 محايد

 .العربية

1 

أتددابع دورات بشددنل مسددتمر حددال أدوات وبددرامج التعلدديم ارلنترونددي التددي  1.22 5.55 تيلابي

 .تع ز تدريس الل،ة العربية

3 

أعدددرض دروس المرحلدددة األ ا دددية وأنشدددقتها با دددت دام برندددامج العدددرض  5..1 .5.2 ايلابي

(Power Point.) 

1 

أ رك القيب با ت دام تعنيات التعليم ارلنترونيو ألنها تع ز من مهداراتهم  .3.1 1.22 تيلابي

 .الم تلفة

. 

أعتعد أن التعليم ارلنتروني من أهم البدا ل الليدة لتقاير التعليمو حي  يسهم  3..1 5.15 تيلابي

 . ي نشر العلم والمعر ة

7 

 . .ومنتظمأ ت دم التعليم ارلنتروني بشنل دا م  1.32 1.22 تيلابي

أكل  القيب بااجبات علمية مدن  درابة كتدآل ومعداالت ونشدرات مدن يديل  3.12 5.11 تيلابي

 .تعنيات التعليم ارلنتروني

2 

 51 .أ ت دم التعليم ارلنتروني بشنل مستمر  ي العملية التعليمية 2..1 5.52 تيلابي

 55 .اللماعي من ييل تعنيات التعلم ارلنترونيأتيح و تًا كا يًا للمنا شة والعمل  1..1 1.22 تيلابي

 Power)أكلد  القديب بتحضدير الااجبدات مدن يديل العدروض التعديميدة  1.22 5.11 تيلابي

Point) والبرامج التعنية األيرب. 

52 

 51 .أتااصل مع المشرت الترباي تلنترونيًا من ييل تعنيات التعليم ارلنتروني 1..1 5.12 تيلابي

 53 .أوجم القيب للماا ع ارلنترونية التعليمية عل  الشبنة العننباتية 3.11 5.51 تيلابي

ا ددت دامي للتعلدديم ارلنترونددي يلعلنددي راضدديًا عددن تاضدديح دروس المرحلددة  1.21 5.12 تيلابي

 .األ ا ية للقيب

51 

 الدرجة الكلية 5..1  إيجابي
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أن المتا قات الحسابية رجابات أ راد عينة الدرا ة التلاهات المعلمين نحا التعلديم ارلنترونديت تراوحدا بدين ( 2)يتبينن من اللدول     

ت وجدابت الدرجدة النليدة لدألداة بمسدتاب اريلدابيت وبمتا د  (.3.1-2.21)المستاب اريلدابي والمحايددت وبمتا د  حسدابي تدراول بدين 

ت ام تيها "أ رك القيب با ت دام تعنيات التعليم ارلنتروني ألنها تع ز من مهاراتهم الم تلفة"حي  كان أعيها للفعرة  ت(5..1)حسابي 

أر دل الااجبدات علد  البريدد ارلنتروندي " دي حدين حهدلا الفعدرة , "أوجم القيب للماا ع ارلنترونية التعليمية عل  الشدبنة العننباتيدة"

 (.5.52)ت وبانحرات (2.21)عل  أدن  متا   حسابي " الااجبات عل  البريد ارلنتروني وأكل  القيب بتسليم

و حيد  تن المعلمددين (Helene, Mankato, Gumbo, 2012)درا دة جدامبا ومانندانا وهيلددين  وتتفدا نتدا ج الدرا دة الحاليدة مدع     

عل  أدوات وتعنيات التعليم ارلنتروني أهمية كبيرة  بل وأاناب ال دمدة ا تفادوا بدرجة كبيرة من التعليم ارلنترونيت وأن لتدريآل المعلمين 

 ,Palitha, Chiara, Ming & Libby)علد  التننالاجيدا الحديثدة وتاهيفهدا  دي التربيدة والتعلديمت ودرا دة باليتدا و ديرا ومبدنج وليبدي 

 دي تفعيدل عمليدة الدتعلم ومسداعدة القديب علد  أداب التي تاصدلا تلد   اعليدة التعلديم ارلنتروندي مدن يديل تاهيد  البادكا دا ( 2007

والتدي أ دفرت عدن ( Ahmad, 2015)واتفعدا أيًضدا مدع درا دة أحمدد  , وكاندا اتلاهدات القديب نحدا الدتعلم تيلابيدة, األعمال الفهلية

, يب  دي مهدارات المرحلدة األ ا دية اعلية ععاد التعلم ارلنترونية  ي تحسين اال تعداد للتعلم المدنظم  اتيًدا والدذي انعندس علد  أداب القد

 .وأوصا بالتا ع  ي تاهي  ععاد التعلم ارلنترونية  ي تدريس الل،ة العربية

تلد  وعدي المعلمدين : أههرت النتا ج أن اتلاهات المعلمين نحا التعليم ارلنتروني جابت بمستاب اريلدابيت ويعد و الباحد  النتيلدةو     

حلة األ ا ية با ت دام التعليم ارلنترونيت ويبرتهم  دي هدذا الملدال لتسدهيل عمليدة الدتعلم والتعلديمت كمدا والمعلمات بمتقلبات تدريس المر

علدد  أهميددة التعلدديم ( تيلابيددة)ممددا يشددير تلدد  الماا عددة وبدرجددة , أن انتشددار التننالاجيددا ي يددد ويشددلع علدد  ا ددت دام التعلدديم ارلنترونددي

 .ارلنتروني  ي تدريس الل،ة العربية

ما المعا ات التي تااجم معلمي المرحلة األ ا دية  دي محا ظدة جدرش  دي ا دت دام التعلديم : "لنتائج المتعلقة باإلجابة  ن السؤال الثانيا

 "ارلنتروني من وجهة نظرهم؟

 .يبين النتا ج( 1) لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتا قات الحسابية واالنحرا ات المعيارية ال تلابات أ راد العينةت واللدول    
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 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة للمعوقات التي تواجه المعلمين: (3)جدول

 المستوى
 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 م الفقرات

 5 .عدم وضال أهدات التعليم ارلنتروني للمعلمين والقيب 2..1 5.52 مرتفع

 2 .ضع  المعلمين والقلبة  ي ا ت دام تعنيات التعليم ارلنتروني 1.52 5.11 متا  

 1 .ضع  التفاعل بين المعلمين والقلبة بشنل مبا ر 5..1 5.52 مرتفع

 3 .ضع  التدريآل والتبهيل للمعلمين والقيب عل  تعنيات التعليم ارلنتروني 1.51 5.15 متا  

 1 . راب المعدات اليزمة واألجه ةزيادة التنلفة المادية من  1..1 ...1 مرتفع

 . .صعابة تنفيذ بعل الا ا ل  ي التعليم ارلنتروني 7..1 5.21 مرتفع

 7 .تمسل المعلم بقرط التدريس التعليدية 3.17 1.22 مرتفع

 . .االعتعاد ببن ا ت دام التعليم ارلنتروني مضيعة للا ا 3.15 .1.2 مرتفع

 2 .أجه ة حا آل رلي عند القلبة ال ت دام التعليم ارلنتروني لة وجاد  1.22 5.12 مرتفع

 51 .زمن الحهة ال ينفي ال ت دام التعليم ارلنتروني  ي تدريس الل،ة العربية 3.11 7..1 مرتفع

 55 .تدني  اعلية األجه ة والتعنيات التعليمية المتا رة بالمدارس .3.5 1.71 مرتفع جًدا

 52 .تشليع المشرت الترباي للمعلمين نحا ار ادة من التعليم ارلنتروني لة  1..1 5.25 مرتفع

 51 .ضع   بنة ارنترنا عند ا ت دام التعليم ارلنتروني 3.22 1.71 مرتفع جًدا

 3.11 .1.1 مرتفع جًدا
تعيدددا كثا دددة المدددادة العلميدددة  دددي منددداهج المرحلدددة األ ا دددية ا دددت دام التعلددديم 

 .ارلنتروني

53 

 51 . لة معر ة القيب با ت دام أناا  التعليم ارلنتروني .1.7 5.22 مرتفع

 .5 .ان فاض دا عية القيب نحا ا ت دام التعليم ارلنتروني 3..1 5.13 مرتفع

 57 .تدني ميبمة المادة التعليمية للتعلم ارلنتروني 1.22 1.22 مرتفع

 الدرجة الكلية 3..1  مرتفع
     

أن المتا قات الحسابية رجابات أ دراد عيندة الدرا دة للمعا دات التدي تااجدم معلمدين الل،دة العربيدةت تراوحدا بدين ( 1)يتبينن من اللدول  

ت وجابت الدرجدة النليدة لدألداة بمسدتاب المرتفدعت وبمتا د  (3.11-1.51)المستاب المرتفع والمرتفع جًدات وبمتا   حسابي تراول بين 

ت ادم تيهدا "تعيا كثا ة المادة العلمية  ي منداهج المرحلدة األ ا دية ا دت دام التعلديم ارلنتروندي"حي  كان أعيها للفعرة  ت(3..1)حسابي 

ضدع  التددريآل والتبهيدل للمعلمدين والقديب علد  "ت  دي حدين حهدلا الفعدرة "ضع   بنة ارنترندا عندد ا دت دام التعلديم ارلنتروندي"

مددع درا ددة عبدددالرحمن وتتفددا الدرا ددة الحاليددة (. 5.15)ت وبددانحرات (1.51)علدد  أدندد  متا دد  حسددابي ت "تعنيددات التعلدديم ارلنترونددي

والتي هد ا تل  معر ة معا ات تقبيا التعليم ارلنتروني من وجهدة نظدر معلمدي المرحلدة األ ا ديةت وأ دارت أهدم النتدا ج تلد  ( 2151)

دم تددا ر البنيدة التحتيددةت وعدددم مااكبدة المندداهج الحاليددة لتقبيدا التعلدديم ارلنترونددي عددم ا ددتعداد المعلمدين لتقبيددا التعلدديم ارلنترونديت وعدد

 . بالمرحلة األ ا ية

أههرت النتا ج أن المعا ات التي تااجدم معلمدي المرحلدة األ ا دية  دي التعلديم ارلنتروندي مدن وجهدة نظدرهم جدابت بدرجدة مرتفعدةت     

أو تددني  ددرتهم علد  ا دت دام التعلديم , بشنل كداتو علد  ا دت دام تعنيدات التعلديم ارلنتروندي ويع و الباح   لل تل  عدم تدريآل المعلمين
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أو  لة وعيهم ببهمية وممي ات التعليم ارلنترونيت كما و د تنان المعررات الدرا ية  ببًا  ي المعا ات التي ال يمنن ت،قيتها , ارلنتروني

دوات التعلديم ارلنتروندي المسداندة دايدل المددارست وضدع   دبنة ارنترندات لهدذه األ دباب بالتعليم ارلنترونديت  ضدًي عدن عددم تداا ر أ

 . جابت المعا ات بشنل مرتفع

 :التوصيات

 : ي ضاب النتا ج التي تاصلا لها الدرا ةت ياصي الباح  بما يبتي

 .ارلنترونيت وتدربهم عل  طرط ا ت داممععد دورات وور ات عمل للمعلمين والقلبة عل  حد  اابت تنمي اتلاهاتهم نحا التعليم  .5

االهتمام بتا ير أدوات التعليم ارلنتروني لتشمل جميع المدارست ورب  جميع المدارس بارنترندا وتدا ير أجهد ة الحا دآل ا لدي بمدا  .2

 .يتنا آل مع عدد القلبة  ي المدارس

 .تعديل مناهج المرحلة األ ا ية ليتاا ا تقبيعم مع التعليم ارلنتروني .1

تذويآل المعا ات بالتعليم ارلنتروني كا ةت من حي  تدا ير معامدل ارنترندا  دي المددارس وبمدا يتنا دآل مدع عددد القلبدة والمعدررات  .3

 .الدرا ية

مددن حيد  األبعداد والتقبيعددات  دي المؤ سدات التربايددة , تجدراب الم يدد مدن الدرا ددات التربايدة حدال االتلاهددات والتعلديم ارلنتروندي .1

 .ؤ ساتوغيرها من الم
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 : والمصادر المراجعقائمة 

دور التعلم اإللكتروندي فدي )المؤتمر الدولي الثالث . التعلم ارلنتروني  ي ملتمع المعر ة من منظار ت يمي(. 2151)ت ماعيلت عفات 

 .أبريل .تل   .البحرين  ي الفترة من . (تعزيز مجتمعات المعرفة

 .1.-7ت (1)2. مجلة المنهلتاهي  ماا ع التااصل االجتماعي  ي التعليم ارلنتروني الملتمعيت (. 2151)الب،داديت زكي 

 .1.-7ت (1)2ت السعاديةت مجلة المنهلتاهي  ماا ع التااصل االجتماعي  ي التعليم ارلنتروني الملتمعيت (. 2151)بي انت حنان 

 .منتبة العبينانت السعاديةت الرياض. التكنولوجيا والتعليم اإللكتروني والتعليم  ن بعد (.2117)بيتست دبيليا 

 اعلية ا ت دام التعليم عن بعد  ي تنمية التحهيل الدرا دي واالتلداه نحدا التعلديم عدن بعدد  دي معدرر تننالاجيدا (. .215)البيقارت حمدي 

ت .ASEP. 7مجلة دراسات  ربية فدي التربيدة و لدم الدنفس .  عبة التعليم الهناعي التعليم لدب طيب الدبلام العامة نظام العام الااحد

57-12. 

 .العاهرة. الجودة في برنامج التعليم المفتوح في عوء االتجاهات العالمية واالحتياجات المحلية(. 2151)تمامت  ادية 

وا ع ا ت دام البدا ل التعليمية ارلنترونية من وجهة نظر المعلمين والمشر ين التربايين بمدارس الحد اللنابي (. 2152)الحازميت حسن 

 .511-517ت 2. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسيةبمنقعة جازانت 

ح البداب عبدد الحلديم السديدت المنظمدة العربيدة للتربيدة والثعا دة ترجمدة  دت. تكنولوجيا التربية فدي تطدوير المدنهج(. 5221)رونتريت دريل 

 .والعلام المرك  العربي للتعنيات التربايةت النايا

 .منتبة الر دت الرياضت المملنة العربية السعادية. وسائل تكنولوجيا التعليم(. 2113) المت أحمد 

منتبددة الشددعري للنشددر والتازيددعت الريدداضت المملنددة العربيددة  .لدديممددن الوسددائل التعليميددة إلددى تكنولوجيددة التع(. 2151)صددبريت علددي 

 .السعادية

وا ددع ا دت دام الددتعلم ارلنتروندي  ددي تدددريس مدادة المرحلددة األ ا دية بالمرحلددة المتا ددقة (. 2157)السدبيعيت عددايل ومناصدرةت محمددد 

 .321-122ت .5. مجلة البحث العلمي في التربيةبمدينة القا  ت 

بح  تنميلي  .معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية بوالية الخرطوم(. 2151) عبدالرحمنت يل 

 .معدم لنيل درجة الدبلامت جامعة السادانت السادان

 .والتازيعالمنتبة العهرية للنشر : مهر. التعليم اإللكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم(. 2151)عبدالع ي ت عبد الحميد 

مجلدة . معيعات ا دت دام طدرط التددريس الحديثدة مدن وجهدة نظدر معلمدي المرحلدة المتا دقة بمديندة الريداض(. ١١٢٢)عبدالنريمت را د 

 (2)21 العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية بجامعة الملك سعود

 .دار الفلر للنشر والتازيع: العاهرة .تكنولوجيا مصادر التعليم المحلية العالمية(. 2112)مازنت حسام 

 .دار المسيرة للنشر والتازيع والقباعة: عمان. القياس والتقويم في التربية و لم النفس(. 2111)ملحمت  امي

 .عالم النين: العاهرة. تكنولوجيا التعليم المستحدثات التكنولوجية(. 2112)هداريت أ امة 
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Abstract 

    The idea of distance learning is based on delivering the educational material to the learner through 

various means or methods of technical communication; the learner is separated from the teacher or the 

person conducting the process. In principle, distance education is based on not requiring the simultaneous 

presence of the learner with the teacher in the same location. 

    Hence, the necessity arises for there to be a mediator between them, and this mediation has technical, 

human and organizational aspects, in addition to the fact that the learner is able to choose the learning time 

to suit his own circumstances, without being bound by regular and predetermined schedules to meet with 

the teacher. 

    This prompted the growing interest in using distance education in schools, universities and at the global 

level. In order to provide quality programs and courses; the availability of quality in distance education is a 

very important issue for any academic or study program or course. The success of any educational system 

depends primarily on adherence to internationally agreed quality standards and systems. 

    For this importance of e-learning; The current study aimed at defining the concepts of e-learning 

(distance education) and the quality of education, then clarifying the e-learning departments and its 

advantages, and the challenges it faces in the Arab countries, and then the importance of quality in 

education and its requirements, and what are the quality standards in e-learning, and the difficulties of 

accessing specifications Quality in distance learning in the Arab countries. To achieve the goal of the study, 

the descriptive analytical method was used by referring to previous studies that dealt with the subject of the 

study. Based on the study's conclusions, a number of recommendations were presented with the aim of 

improving the quality of e learning in Arab countries in general. 

Keywords: Distance education, the concept, Quality. 
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 الملخص

ا تقوم فكرة التعلم عن بعد على إيصال المادة التعليمية إلى المتعلم عبر وسائل أو أساليب االتصاالت التقنيةة المتتلفةةإ إي يكةون المةتعل     م بعيةدا

متعلم مع المعلةم فة  ومن حيث المبدأ يقوم التعليم عن بُعد على عدم اشتراط الوجود المتزامن لل. ومنفصًلا عن المعلم أو القائم بالعملية التعليمية

 .  الموقع نفسه

فضةًلا عةن أن المةتعلم يةتمكن مةن ا تيةار , ومن ثم تنشأ الضرورة ألن يكون بينهما وسيط، وللوساطة هةه  جوانةب تقنيةة وبشةرية وتنةيميةة    

 . دون التقيد بجداول منتةمة ومحددة سلفاا لًللتقاء بالمعلم, وقت التعلم بما يناسب ظروفه التاصة

 وهها ما دفع إلى االهتمام المتزايد باستتدام التعليم عن بُعد ف  المدارس والجامعات وعلى المستوى العالم إ ويلة  مةن أجةل تةوفير بةرام     

و أومقررات تتسم بالنوعية والجودةإ فتوفر الجودة فة  التعلةيم عةن بُعةد يمسةل مسةألة يايةة فة  األهميةة بالنسةبة ألو برنةام  أو مقةرر أكةاديم  

 .دراس إ حيث إن نجاح أو نةام تعليم  يعتمد بشكل أساس  على االلتزام بمعايير الجودة واألنةمة المتفق عليها عالمياا

وجةودة التعلةيم، ثةم ( التعلةيم عةن بُعةد)ولهه  األهمية للتعليم اإللكترون إ فقد هدفت الدراسة الحالية إلى تعريف مفهةوم  التعلةيم اإللكترونة      

ام التعليم اإللكترون  ومزايا ، والتحديات الت  تواجهه ف  الدول العربية، ومن ثم أهمية الجودة ف  التعليم ومتطلباتهةا، ومةا معةايير توضيح أقس

ولتحقيةق هةدا الدراسةة، تةم . الجودة ف  التعليم اإللكترون ، وصعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة فة  الةتعلم عةن بُعةد فة  الةدول العربيةة

وبنةاءا علةى اسةتنتاجات الدراسةة تةم . المنه  الوصف  التحليل  من  ًلل الرجوع إلى الدراسات السابقة الت  تناولت موضةوع الدراسةة استتدام

 .إللكترون  ف  الدول العربية بشكل عامتقديم عدد من التوصيات بهدا تحسين مستوى جودة التعليم ا
 

 جودةالتعلم عن بعد، المفهوم ، ال :الكلمات المفتاحية
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 :اإلطار العام للبحث. 1

 :المقدمة 1.1

بفضل ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت استطاع اإلنسان أن يلغ  المسافات،  ويتتصر الزمن، ويجعةل العةالم أشةبه بكةرة صةغيرةإ      

ممةا سةه ل وسةارع فة  الوصةول إلةى مراكةز العلةم , حيث أصبح باإلمكان االتصال إلكترونياا وتبادل األ بار والمعلومةات عبةر شةبكة اإلنترنةت

 (. 2102عل ، () 2101زعب  وبجاق، )وأث ر على مفهوم وعملية التعليم بشكل كبير، حيث ظهر مفهوم التعليم اإللكترون   ,والمعرفة

 & ,Milligan, Littlejohn). ويساعد التعلةيم مةن  ةًلل منصةات الةتعلم اإللكترونيةة فة  تحقيةق تكةافل الفةرة التعليميةة بةين المتعلمةين     

Ukadike, 2014)  التعليم اإللكترون  ف  تطوير فلسفة التعليم التقليدو، والتوجةه نحةو تكنولوجيةا المسةتقبل، واالعتمةاد علةى الجهةد كما يسهم

 . (Moon & Villet, 2017) الهات  للفرد، وإكساب المتعلم الكفايات األساسية للتقنيات التعليمية الحديسة

ةا علةى الملسسةات التعليميةة مةن تبنيةه لتحقيةق أهةداا العمليةة وإيا كان التعليم عن بُعةد قةد بلةذ هةها الحةد      ا ملح ا مةن األهميةة، فقةد أصةبح أمةرا

  بيئة يسةودها التعليمية، والت  على سل م أولوياتها جودة العملية التعليمية، واالستمرار ف  التحسين والتطوير لتلبية احتياجات التعليم المتغيرة ف

 (.Perna et al., 2014)الديناميكية والتغير المستمر 

، (COVID-19)ولقد أدرك العالم عامة، والملسسات التعليمية  اصة، أهمية الدور الفاعل للتعليم عن بُعد ف  ظل جائجة كورونا الحاليةة     

إ 2120األسةود، )والت  فرضت على الدول التعليم عن بُعد بعدما أصبح التعليم الوجاه  محفوفاةا بالمتةاطر مةن  ةًلل سةهولة انتشةار العةدوى 

ةا للتعلةيم عةن بُعةد(. 2120الجمع ،  ا  اصا وتزيةد مةن مسةتوى قةدراتها وبنيتهةا التحتيةة التة  , وهها ما جعل الملسسةات التعليميةة تضةع اعتبةارا

مإ للحفاظ واالستمرار ف  جودة العملية التعليمية   (. (Wasela ; Abdulqadir,2021.تمكنها من ممارسة هها النوع من التعليم المتقد 

ا سوا يتم تحسين المستوى العام للتحصيل الدراس  لدى المتعلمين، وهةه  العمليةة , وإيا قام المسلولون عن هه  العملية بإدارة ناجحة     فحتما

 وعليةه، فةإن. بحاجة إلى تتطيط وتنةيم وتنفيه وتنسيق ومتابعة وفقاا لنةم تلدو إلةى تحسةين األداء والمحافةةة علةى مسةتوى الجةودة المطلوبةة

ومن هنا فقد جاء اهتمام الباحسة بهد  الدراسةإ  .نجاح أو نةام تعليم  يعتمد بشكل كبير وأساس  على التزامه بمعايير جودة متفق عليها عالمياا

ة فة  لتسليط الضوء على أهمية التعليم عن بُعد، وتعةرا التحةديات التة  تواجهةه، وكيفيةة التغلةب عليهةا، مةع األ ةه فة  االعتبةار الةدول العربية

 .تطبيق هها النوع من التعليم التقن 

 : مشكلة البحث 1.1

أصةبحت الملسسةات , ف  ظل تزايد أهمية التعليم عن بُعد لةدور  الفاعةل فة  حةل العديةد مةن المشةكًلت التعليميةة وتطةوير العمليةة التربويةة    

كيةال وفة  هةها السةياق يشةير . تلهلها للقيةام بةالتعليم اإللكترونة  التعليمية ف  طاقمها اإلدارو والتعليم  بأمس الحاجة إلى إعداد نفسها بصورة  
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(Kjell, 2016)  إلى أن الملسسات التعليمية بصورتها التقليدية باتةت عةاجزة فة  العصةر الحاضةر عةن إدارة الكةم الهائةل مةن البيانةاتإ نتيجةةا

 .لتزايد حجم المعرفة وسرعة انتشارها

أن التطور السريع ف  مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أفرز العديد من التحديات التة  فرضةت  (Al-Faqih, 2017)الفقيه ويلكد     

االبتكةار  روح وتنميةة بالمسةلولية، الطلبةة إحسةاس على الملسسات التعليمية ممارسة التعليم عن بُعد للمحافةة على جودة التعليم لديها، وشحه

العصةر  متطلبةات مةع تتماشةى جديةدة أنشةطة علةى المعلمين وتأهيل لتدريب كبيرة جهود بهل يتطلب وهها المشكًلت، من حل وتمكينهم لديهم،

كما أن األزمات الت  يمر بها العالم ف  الوقت الحاضر،  اصةةا مةع سةرعة وسةهولة التواصةل بةين المجتمعةات، مسةل . عدبُ  عن والتعليم الرقم 

ةاأزمة كورونا الصحية حالياا جعلةت مةن التعلةيم عةن  ا ملحا آدم )لجميةع الةدول ولجميةع الملسسةات التعليميةة  بُعةد للمسةتويات التعليميةة كافةة أمةرا

 (.2120وآ رون، 

إال أن هنالة  بعة  , وُريم ما بهلته الملسسات التعليمية ف  الدول العربية من جهود لممارسة التعليم عةن بُعةد لطلبةة المةدارس والجامعةات    

لسسات ف  تطبيقها لهها النوع من التعليم، مسل الحاجة إلى مهارات ممارسة التعليم عةن بُعةد مةن قبةل العديةد مةن التحديات الت  واجهت تل  الم

ةا مةن معةالم العصةر الحةد يث، المعلمين، والحاجة إلى التفاعل الصف  بين الطلبة والمعلم، وتدن  مستوى القيادة اإللكترونية التة  أصةبحت معلما

 (.2120العةامات، )تدن  ف  مستوى جودة التعليم عن بُعد مقارنةا بالتعليم الوجاه  وييرها، مما نجم عن يل  ال

فإن مشكلة البحث تكمن ف  تعرا أهمية التعليم عن بُعد، والمعايير الًلزمة لتحقيةق جةودة التعلةيم عةن بُعةد، ومةا الصةعوبات التة  , وبالتال     

 . تواجه تطبيق تل  المعايير ف  الدول العربية

 : أسئلة البحث 1.1

 :تتمسل مشكلة البحث ف  السلال الرئيس التال 

 ما أهمية معايير الجودة ف  التعليم عن بُعد؟

 :ومنه تتفرع األسئلة التالية

 ما المقصود بالتعليم عن بُعد، وما أهميته ومتطلباته وسماته؟ .0

 ما المقصود بالجودة ف  التعليم عن بُعد؟ وما أهميتها؟ .2

 بالنسبة للتعليم عن بُعد؟ما معايير الجودة  .3

 ما صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة ف  التعليم عن بُعد ف  الدول العربية؟ .4

 ما المقترحات لرفع مستوى جودة التعليم عن بُعد ف  الدول العربية؟  .1
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 :أهداف البحث 1.1

 :يهدا البحث إلى تحقيق األهداا التالية

 .التعليمتعرا مفهوم  التعليم عن بُعد وجودة  .0

 .تعرا أهمية التعليم عن بُعد وجودة التعليم .2

 .تعرا معايير الجودة بالنسبة للتعليم عن بُعد .3

 .الكشف عن صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة ف  التعليم عن بُعد ف  الدول العربية .4

 .ةتقديم مجموعة من التوصيات المقترحات لرفع مستوى جودة التعليم عن بُعد ف  الدول العربي .1

 :أهمية البحث 1.1

 .تكمن أهمية البحث ف  جانبين أساسيين، وهما الجانب النةرو والجانب العمل 

ا علةى مةا من الناحية النظرية - ا نةرياةا معتمةدا ، فإن الدراسة الحالية توضح للقاروء التعريف بمفهةوم  التعلةيم عةن بُعةد وجةودة التعلةيم، وتقةدم إطةارا

وأهةم الصةعوبات التة  تواجةه الةدول , أجل تعريف القاروء بأهمية التعلةيم عةن بُعةد ومميزاتةه و صةائو الجةودةمن , أفاضت به الدراسات السابقة

 .العربية ف  تحقيق الجودة العالمية للتعليم عن بٌعد

التربويةة مةن اتتةاي ، فةإن الدراسةة الحاليةة تقةدم مجموعةة مةن المقترحةات يسةتطيع مةن  ًللهةا أصةحاب القةرار فة  العمليةة أما من الناحيةة العمليةة -

 .اإلجراءات الًلزمة لرفع مستوى جودة التعليم عن بُعد ف  الملسسات التعليمية ف  الدول العربية

 :مصطلحات البحث 1.1

وهو ممارسة العملية التعليمية بكل أنشةطتها إلكترونياةا مةن  ةًلل اسةتتدام تطبيقةات إلكترونيةة محةددة وتةوافر مةوارد محةددةإ  :التعليم عن بُعد -0

 .بشرية، مالية، تقنية، مادية

 .تطبيق معايير جودة التعليم العالمية ف  التعليم عن بعد بما يضمن تحقيق األهداا المنشودة من العملية التعليمية :الجودة في التعليم عن بُعد -2

لسسةة التعليميةة تحقيةق مسةتوى الجةودة مجموعة من معايير الجودة العالمية الت  تستطيع من  ًللها الم :معايير جودة أنظمة التعليم عن بُعد  -3

 .المطلوب ف  العملية التعليمية
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 :منهجية البحث 1.1

استتدم البحث المنه  الوصف  التحليل ، حيث اعتمدت الباحسة على األدب النةةرو المسةتمد مةن الدراسةات السةابقة التة  تناولةت موضةوع     

والمعايير الت  تم اعتمادها ف  جودة , ومن  ًلل تل  الدراسات تم تحليل وعرض مفهوم  التعليم عن بُعد والجودة ف  التعلم عن بُعد. الدراسة

 .  النوع من التعليم هها

 :اإلطار النظري. 1

التعلةيم عةن : تضمن اإلطار النةرو مراجعة لألدب التربوو والدراسات السابقة يات الصلة بموضوع الدراسةة، وقةد تةم تقسةيمه إلةى محةورين

 .وجودة التعليم, بُعد

 (التعليم اإللكتروني)التعليم عن بُعد  1.1

 :عن بُعد مفهوم التعليم 1.1.1

 : التعليم اإللكترون ، ومنهاعن بُعد أو وردت العديد من التعريفات ف  التعليم  

طريقةةة للتعلةةيم باسةةتتدام وسةةائل االتصةةال الحديسةةةإ مةةن حاسةةوب وشةةبكات ووسةةائط متعةةددة مةةن صةةوت وصةةورة "التعلةةيم اإللكترونةة  هةةو    

 (.2110الموسى ، " )اءا كان عن بُعد أو ف  الفصل الدراس من  ًلل استتدام اإلنترنت سو, ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية

سةواء كةةان يلة  عبةر الشةةبكة , تقةديم المةةادة العلميةة عبةر جميةةع الوسةائل اإللكترونيةة المعينةةة فة  عمليةة التعلةةيم والةتعلم"كمةا تةم تعريفةةه بأنةه    

 (.2100عبد اللطيف، " )حمول وييرهاأو الم, أو الهاتف النقال, كالحاسب اآلل , اإللكترونية أو وسيلة إلكترونية

ا حياة      يعتمةد فة  األسةاس علةى إلقةاء المعلةم المحاضةرات إلكترونياةا مةن , إحدى طرق التعلم العصةرية"التعليم عن بُعد بأنه ( 2102)وعر 

  هةةه  الحالةةة المشةةاركة الفصةل االفتراضةة ، ويقةةوم الطالةةب باسةةتقبال هةةه  الةدروس مةةن البيةةت أو مةةن أو مكةةان، ويتةةيح الفصةل االفتراضةة  فةة

 ".بما يسرو الجانب المعرف  لجميع الطلبة, والتفاعل بين الطلبة والمعلم أو بين الطلبة أنفسهم

لةيم، ونقةل البيئةة للتعلةيم ععملية يتم فيها الفصل بين المعلم والمةتعلم والكتةاب فة  بيئةة الت"، فإن التعليم عن بُعد هو (2120)ووفق العةامات    

عة أو يير  إلى بيئة متعددة ومنفصلة جغرافياا، وهةو ظةاهرة حديسةة للتعلةيم تطةورت مةع التطةور التكنولةوج  المتسةارع فة  مأو جامن مدرسة 

 ".العالم، وهدفه إعطاء فرصة التعليم لطًلب ال يستطيعون التعلم ف  الةروا التقليدية والحضور المستمر لتلق  الدروس

بأنةه العمليةة التة  يةتم فيهةا اسةتتدام وسةائل التكنولوجيةا  -مةن وجهةة نةةر الباحسةة –يف التعلةيم عةن بُعةد يمكن تعر, ومما سبق من تعريفات    

 .الحديسة وشبكة اإلنترنت ف  تسيير العملية التعليمية ف  الملسسات التعليمية
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 :أقسام التعليم عن بُعد 1.1.1

 (2102عل ، ) ،(2120حياة، : )ينقسم التعليم عن بُعد إلى قسمين رئيسين، وهما

 Real)حيةث يكةةون االتصةال بةين المعلةةم والطالةب فة  الوقةةت الحقيقة ، أو بصةورة مباشةةرة (: Synchronous Delivery)النقة  المتةمامن  -

Time) . وتنميةة ويعتبر هها النوع من التعليم عن بعد يا فعالية عالية من حيث منح الطالب فرصة التفاعل مع المعلم وإثارة النقاش وطةرح األسةئلة

 .مهارات التواصل التعليمية

وفة  . حيث يكون بين المعلم والطالب ف  الوقت يير الحقيق  أو بالصورة ييةر المباشةرة (:(Asynchronous Deliveryالنق  غير المتمامن  -

يم ، أو تسجيل صوت ، أو كتابياةا ثةم فيديو تعل: هها النوع من التعليم يقوم المعلم بتوصيل المعلومات المطلوبة للطالب من  ًلل وسيلة محددة، مسل

وميزة هها النةوع مةن التعلةيم عةن . توصيلها للطالب من  ًلل وسيلة محددة، مسل اإليميل، أو وسائل التواصل االجتماع ، أو موقع إلكترون  محدد

ن التةأثير علةى الوقةت المحةدد للةدرس، كمةا يتةيح فيسةهل عليةه تلقيهةا وفهمهةا الحقاةا دو, بُعد أن الطالب قد ال تُتاح لةه فهةم المعلومةة فة  الوقةت نفسةه

ا إيا لم يسعفه الوقت اآلن  لتلق  الدرس من المعلم  .للطالب المتغيب متابعة الدرس الحقاا أيضا

ةا، وبالتةال ( النقل المتزامن ويير المتزامن)وترى الباحسة أن كًل النوعين     ال بةد مةن  إيجابيةان ومجةديان لتعةةيم الفائةدة للطالةب وللمعلةم أيضا

 .األ ه بكًل الجانبين لتفعيل دور التعليم عن بُعد

 :ممايا التعليم عن بُعد 1.1.1

 ,Kjell)يتصف التعليم عن بُعد بعدد من المزايا، والت  تجعل من الصعب االستغناء عنه ف  الوقت الحاضةر، ومةن أبةرز تلة  المزايةا مةا يلة  

2016;)( Milligan et al., 2014:) 

 .ف  الوقت الحقيق  عن بُعد( المرئية والمسموعة)المعلومات سهولة توصيل  .0

 .تنةيم تدفق المعلومات بما يسهل فهمها من قبل المتعلم .2

 .تفعيل التعل م التشارك  والتفاعل  بين الطًلب والمعلم أو بين الطًلب أنفسهم عن بُعد .3

 .الوقت الًلزم إلتمام هه  العمليةنقل وتتزين كم هائل من المعلومات بسرعة عالية متتزالا الجهد البشرو و .4

ا بهل  الحدود المكانية والزمانية أمام المتعلمين .1  .إتاحة فرصة التعل م من أو مكان وزمان، متجاوزا

زيادة المعرفة لةدى المةتعلم مةن  ةًلل التحسةينات المتطةورة علةى النصةوة والصةور والجةداول والرسةوم البيانيةة، بشةكل يعتبةر أكسةر جايبيةة  .1

 .للمتعلموفائدة 
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 : التحديات التي تواجه التعليم عن بعد في الدول العربية 1.1.1

العةامةات، )هنال  عدد من التحديات الت  تواجه نجةاح التعلةيم عةن بُعةد بشةكل مةرض  فة  كسيةر مةن الةدول العربيةة يمكةن تلتيصةها فة  اآلتة  

2120): 

 .ل م االفتراض ، ومدى مقدرته على التفاعل مع البيئة الصفيةو اصةا عند الطلبة، وكيفية االنتقال إلى التع: التتوا النفس  -

فكسير من األحيان ما يتتةوا . إن امتًلك التكنولوجيا واألجهزة الرقمية يجب أن يصاحبه الريبة ف  استتدامها وتعةيم الفائدة منها: التتوا التقن  -

المتطةورة، ولكةن مةع زيةادة الةوع  يسةتطيع التغلةب علةى هةه  المشةكلة، ويتطلةع إلةى واستتدام األجهزة والتطبيقةات , الفرد أو الملسسة من التغيير

 .تقنيات أحدث

و اصةةةا فةة  األيةةام األولةةى تحةةدياا حقيقاةةا حةةول العمةةل األكةةاديم  , شةةكلت فتةةرة التعلةةيم عةةن بُعةةد فةة  العديةةد مةةن الةةدول العربيةةة: التتةةوا األكةةاديم  -

التتةةوا بشةةكل إيجةةاب ، حيةةث تةةم اسةةتكمال الفصةةل الدراسةة  علةةى أتةةم وجةةه، وأداء العمليةةة االمتحانيةةة ومةةع التةةدريب والةةتعل م أث مةةر هةةها . واإلدارو

 .بالصيغة التقليدية نفسها دون اللجوء إلى تعديل صيغة االمتحانات أو استبدالها بأو نشاط صف  آ ر

 :الجودة في التعليم اإللكتروني 1.1

 :مفهوم الجودة في التعليم عن بُعد 1.1.1

اا     (.932، ة0292إبراهيم، )وأجاد أتى بالجيد , لجودة ف  اللغة العربية من جاد، جود، جودة، وجودة صار جيدا

أما مصطلح الجودة فقد ظهر ف  البداية مرتبطاا بالملسسات الصناعية والتجارية، حيث لم يكةن هنةاك اتفةاق حةول التعريةف، فةالجودة تعنة      

 .تاة وا تًلا اهتماماتهم وأهدافهمأشياء متتلفة با تًلا تقدير األش

ا علةى الوفةاء باحتياجةات "ويعَرا المعهد األمريك  للمعايير الجودة بأنها      مجموعة السمات والتصائو للمنت  أو التدمة الت  تجعلةه قةادرا

 (.2102حياة، " )محددة

ام ف  تحقيق األهداا المرجوة من قبل الملسسة التعليمة التة  وقد اكتفى بع  الباحسين التربويين بتقويم وصف للجودة على أنها قدرة النة    

 (.2114الحنيط ، )باإلضافة إلى قدرة تلبية النةام لحاجيات المجتمع التكنولوجية واالقتصادية , تتبناها بشكل جيد

فها جودة      بقة لمتطلبات السةجل كةان هةها المنةت  مدى المطابقة مع المتطلبات، فكلما كانت مواصفات المنت  مطا"على أنها ( 2119)كما عر 

 ".يا نوعية جيدة

 . وتشير الجودة ف  المجال التربوو إلى مجموعة من المعايير واإلجراءات بهدا التحسين المستمر ف  المنت  التعليم    
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ا بلمانع      التعليمية على تحقيةق األهةداا المرجةوة منةه، قدرة النةام التعليم  الهو تتبنا  الملسسة "بأنها  الجودة ف  التعليم( 2102)فقد عر 

ا بأن األهداا المرجوة ترتبط بالعديد من المد ًلت  ."المادية، والبشرية، والطرق الت  تُستسمر ف  هه  الُمد ًلت: علما

فها الحةارث       مةن مةد ًلت ومترجةات وعمليةاتإ بهةدا تحسةين , نةةام متكامةل يتنةاول جوانةب النةةام التعليمة  كافةة"بأنهةا ( 2104)وعر 

 ".منتجاتها

ا الجةودة فة  التعلةةيم عةن بُعةد بأنهةا قةةدرة نةةام التعلةيم عةن بُعةةد علةى تحقيةق األهةداا التربويةة     ة وممةا ورد مةن تعريفةات، فةإن الباحسةةة تعةر 

علةى  والتعليمية للملسسة، والت  على سل م أولوياتها رفع مستوى الكفاءات التعلمية للطالبإ مسل كفةاءة االسةتيعاب، والتفاعةل الصةف ، والقةدرة

 .التواصل مع الطًلب والمعلم، وتنمية القدرة على اإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكًلت، وييرها

تعليم بشكل عام والتعلةيم عةن بُعةد بشةكل  ةاة،  اصةةا وقةد تزايةدت أهميةة التعلةيم اإللكترونة ، وتزايةدت وتعد الجودة من أهم متطلبات ال    

العةامةات، )نتيجة لهل  أهمية وجود معايير الجودة من أجل الحصول على مترجةات تعليميةة قةادرة علةى المنافسةة فة  متتلةف ميةادين العمةل 

2120.) 

 :عدمعايير الجودة في التعليم عن بُ  1.1.1

 مفهوم المعايير في الجودة: أولا 

المعيار كلمة تشير إلى الحد األدنى مةن المواصةفات المطلةوب تحقيقيهةا لتطةوير نةةام إلكترونة  تعليمة ، ويعتبةر هةها الحةد األدنةى هةو أقةل     

العمليةة التعلميةة، وتحةدد المعةايير المواصفات الواجب توافرها لدى النةام اإللكترون  كة  يلحةق بالمسةتوى األعلةى، ولكة  يةلدو وظيقتةه فة  

 (.019،  2100الحلفاوو ، )المترجات المريوبة متمسلة فيما ينبغ  أن يقوم به النةام اإللكترون  

ا النجدو      مجموعة اإلجراءات واألسس التة  يقةوم عليهةا نةةام التعلةيم اإللكترونة ، "المعايير ف  نةام التعليم عن بُعد بأنها ( 2102)ويعر 

 ".تهدا إلى ضمان أن النات  النهائ  من العملية التعليمية يف  أو يتجاوز متطلبات التقنية المطلوبة وه 

ا حياة      إجةراءات نمويجيةة لةألداء، ومقةاييس للتقةويم وإرشةادات محركةة للتطةوير "معايير جودة التعليم اإللكترون  بأنها ( 2120)كما تعر 

 ".ف  اتتاي القرارات والتحسين، فضًلا عن أنها أداة تساعد

فإن الباحسة تعرفها بأنها مجموعة من البنود المحددة من قبل الملسسة التعليمية، , ومما سبق من تعريفات لمعايير الجودة ف  التعليم عن بُعد    

مسةتوى األهةداا التعليميةة  ويقوم على تنفيهها أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والفنيةةإ مةن أجةل تحقيةق الحصةول علةى نةات  تعليمة  يحقةق

 .المنشودة
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 أهمية الجودة في التعليم ومتطلباتها: ثانياا

 :أهمية الجودة( أ

 تشير الجودة ف  المجال التربوو إلى مجموعة من المعايير واإلجراءات الت  يهدا تنفيهها إلى التحسين المستمر ف  المنةت  التعليمة ، كمةا    

فةوزو )توقعةة فة  المنةت  التعليمة ، وفة  العمليةات واألنشةطة التة  تحقةق مةن  ًللهةا تلة  المواصةفات تشير إلى المواصةفات والتصةائو الم

 (.2102والعزام، 

تسةتطيع مةن  ًللهةا الوفةاء , إن الجودة ف  التعليم تدل على قةدرة الملسسةة التربويةة علةى تقةديم  دمةة بمسةتوى عةال  مةن الجةودة المتميةزة     

أولياء األمور والمعلمين والمجتمع  بالشكل الهو يتفق مع توقعاتهم، ويةتم يلة  مةن  ةًلل معةايير موضةوعة سةلفاا باحتياجات وريبات الطلبة و

 (.2120حياة،  )،(2104الحارث ، )لتقييم المترجات والتحقق من تميزها 

وترجع أهمية تطبيق نةام الجودة ف  التعليم إلى كونها أصبحت ظةاهرة عالميةة وسةمة مةن سةمات العصةر الحةديث، كمةا أن مفهةوم الجةودة     

يتصف بالشمولية ف  المجاالت كافة، وعند تطبيقه ف  المجال التعليم  فإنه يمتد ليشمل مكوناته كافة من مةد ًلت وعمليةات ومترجةات، كمةا 

ةا وكيفاةا أن الجودة م العتيبة  ، )رتبطة بزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتةه، ممةا يجعلهةا تسةهم بفاعليةة فة  زيةادة حجةم المنةت  التعليمة  وتحسةينه كما

2102.) 

 (:2104حسن وا رون، ()إ 2120حياة، )لهل إ فإن إد ال نةام الجودة ف  التعليم عن بُعد أصبح ضرورة ملحة ألسباب عدة منها     

 .مما أسهم ف  ضعف المترجات, لمجتمعات على التوسع ف  التعليم مع التضحية بالجودة ف  التعليمإقبال معةم ا -0

لتنةافس زيادة التسابق االقتصادو والمنافسة بين الدول عالمياا، ممةا جعلهةا تتطلةع إلةى النةةام التعليمة  باعتبةار  الوسةيلة والسةًلح فة  مواجهةة ا -2

 .االقتصادو والعولمة

لوجيةة الشةاملة أو التة  تقةوم علةى تةدفق علمة  ومعرفة  لةم يسةبق لةه مسيةل، مةع اسةترجاع المعلومةات واسةتتدامها فة  الوقةةت إن السةورة التكنو -3

 .المناسب بسرعة متناهية، يمسل تحدياا قوياا لإلنسان مما جعل المجتمعات تتنافس ف  تجويد نةمها التعليمة

 .ت التربوية، ويتطلب يل  أن تتضع المدارس وإدراتها إلى التقويم المستمراحتياجات الطلبة والتكلفة االقتصادية وترتيب األولويا -4

 .البحث عن بدائل ومصادر تمويل جديدة للتعليم بات مطلباا ضرورياا -1

 .الجودة تنم  اإلبداع، ويتطلب اإلبداع توفير بيئة مدرسية مناسبة وتطوير اإلعداد األكاديم  للمعلم -9
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 :العملية التعليميةمتطلبات تطبيق الجودة في ( ب 

هنةاك مجموعةةة مةن المتطلبةةات التةة  تشةكل عوامةةل أساسةةية لتبنةى فلسةةفة الجةودة وتطبيقهةةا بشةةكل عملة  فةة  العمليةةة التعليمةة، وتشةةمل هةةه      

 (2109عل ، ) ،(2120الجمع ، : )المتطلبات النقاط التالية

 .ة نةام إدارة الجودة الشاملةضرورة التزام وإيمان القيادات العليا ف  الملسسات التعليمة بأهمي -

 .وجود أهداا محددة تسعى الملسسة إلى تحقيقها باعتبار أن تحديد األهداا هو المد ل األول ف  إدارة الجودة الشاملة -

 .تهيئة مناخ العمل والسقافة التنةيمية للملسسة التعليمية -

 .ا ل الهيكل التنةيم  ف  تطبيق مد ل الجودة الشاملةضرورة التوحيد والتنسيق والتعاون بين األقسام واإلدارات المتتلفة د -

 .العمل على اإلداة الفاعلة للموارد البشرية بالملسسة التعليمية -

 .التعليم والتدريب المستمر لألفراد العاملين ف  الملسسة التعليمية كافة -

 .تبن  األنماط القيادية المناسبة لمد ل إدارة الجودة الشاملة -

 .لين ف  الجهود المبهولة لتحسين مستوى األداءمشاركة جميع العام -

 .تأسيس نةام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة -

 .  إيجاد فرق عمل لتصميم وتطوير وتحسين جودة التدمات -

 : أهمية معايير جودة التعليم اإللكتروني 1.1.1

 (: 039، ة 2102حياة، )تةهر أهمية التعليم اإللكترون  ف  أوجه  عدة، من أبرزها ما يل  

والتة  , المتعلمون بحاجة إلى عدد من المعةايير التة  تسةاعدهم علةى اال تيةار الصةحيح مةن بةين األنةواع العديةدة مةن فةرة الةتعلم المتاحةة لهةم -0

 .تتتلف من حيث النفقات والجودة ومدى اإلتاحة

وتكون هةه  , وتشجعهم على االلتحاق بهه  الملسسات, الملسسات التعليمية والجامعات إلى معايير تمكنهم من تلبية احتياجات المتعلمين تحتاج -2

 .التدمات فعاله وملثرة ويات كفاءة

ا للمصلحة التربوية -3  .من حيث تحديد مواصفات الجودة لكل من الطًلب والملسسة التعليمية, تمسل المعايير أساسا

 .تقلل من التًلفات حول ما يتم تدريسه وما يجب تحقيقه -4

 .تساعد ف  الحكم على جودة التعلم من أجل تحسين المترجات التعليمة -1
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 :ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني 1.1.1

عةةايير والضةةوابط لجةةودة إلةةى مجموعةةة مةةن الم( 2102الزكةةرو، ) ،(2104حسةةن وآ ةةرون، ) ،(2120حيةةاة، )أشةةارت العديةةد مةةن الدراسةةات 

 : التعليم اإللكترون 

 معايير تربوية: أولا 

ونة ، تصميم منةومة متكاملة للتعليم اإللكترون إ فعلى الملسسة أن تصمم وتجرب أنةمة التةدريس التة  تنةوو اعتمادهةا فة  بةرام  الةتعل م اإللكتر -

لتةةزام بالمعةةايير، كمةةا يجةةب تةةوفير الميزانيةةة المطلوبةةة لبةةرام  التعلةةيم وتةةوفير متطلباتةةه كافةةة، والحفةةاظ علةةى المسةةتوى المطلةةوب مةةن الجةةودة واال

 .اإللكترون 

يجةب أن تحةرة ملسسةات التعلةةيم اإللكترونة  علةى أن تكةون البةةرام  : مراعةاة معةايير الجةودة فة  متتلةةف تصةميم البةرام  والمقةرر اإللكترونةة  -

كما يجب أن تحرة على أن تكون هناك قابلية للمراجعةة والتطةوير . ايير المعتمدةوالمقررات مكافئة للدرجات الممنوحة وملتزمة بالضوابط والمع

 .والتحديث لمحتويات المادة بشكل دورو، وأن يتم تحسين المادة التعليمية وإستراتيجيات التدريس والتقييم بناءا على التغهية الراجعة

يجب أن تحرة الملسسةة علةى تقةديم بةرام  التعلةيم اإللكترونة  : قق الدرجة الممنوحةإدارة برام  التعليم اإللكترون  وفقاا لمعايير الجودة وبما يح -

ا عادلة للوصول إلى المستويات المطلوبةإ ويل  من  ًلل تطوير البنية التحتية وتحسين التدمات بشكل مستمر  .   بطريقة توفر للطًلب فرصا

يجةةب علةى الملسسةة التعليميةةة أن تةوفر لطًلبهةةا المعلومةات الكاملةةة : تواهم التعليمة دعةم الةتعل م الةةهات  وتمكةين المتعلمةةين مةن الةتحكم فةة  نمةو مسةة -

 .والواضحة بتصوة طبيعة برنام  التعلم ومتطلباته

يجةب أن تكةون طةرق التقيةيم مناسةبة لةنمط الدراسةة وظروفهةا، وعلةى : مراجعة سًلمة إجةراءات التقيةيم المسةتتدمة فة  بةرام  التعلةيم اإللكترونة  -

 .  أن تضمن إجراء التقييم والتصحيح واإلعًلن عن النتائ  بشكل منةم ويتناسب مع معايير الجودة المتفق عليهاالملسسة 

 (تقنية)معايير تكنولوجية : ثانياا 

لت  إلخ، وأساليب التصفح والت  تعد من العوامل المهمة ا... وتتضمن معايير النصوة والصور والرسومات والفيديو والرسوم المتحركة     

 يجب توافرها ف  معايير الجودة ف  التعليم اإللكترونة إ ويلة  مةن  ةًلل الةدعم التقنة  والتةدريب علةى اسةتتدام األدوات التكنولوجيةة، وكةهل 

 .وينبغ  مًلءمة النةام أليراض المتعلمين ومراعاة سهولة استتدامه, توفر المكتبات اإللكترونية والكتب العلمية

 :ى مواصفات الجودة في التعلم عن بُعد في الدول العربيةصعوبات الوصول إل 1.1.1

هنالةة  العديةةد مةةن الصةةعوبات التةة  تحةةول دون تحقيةةق معةةايير الجةةودة فةة  التعلةةيم عةةن بُعةةد بشةةكل كةةاف  فةة  الةةدول العربيةةة عامةةة، وهةةه      

 (:2102والعزام، فوزو )  ،(2120إ العةامات، 2102حياة، ) ،(2120دييم، )الصعوبات يمكن حصرها ف  اآلت  
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 عدم توافق عناصر نظام التعليم عن بُعد مع متطلبات التقويم وفق معايير الجودة: 

م عةن بُعةد ويةهر يل  من  ًلل يياب السقة ف  مجال التعليم اإللكترون ، عدم توافر الموارد المناسبة لعملية التعليم والتعل م، عدم تكييف التعلي 

ام مع البيئات السقافية، عدم إشراك الطةًلب فة  األنشةطة لتمكةين قةدراتهم الههنيةة، عةدم تةوافر إجةراءات وسياسةات رسةمية لمراجعةة جةودة نةة

 .التعليم اإللكترون  وتطوير  وف  حال وجودها تكون يير محدثة، وضعف تغطية اإلنترنت ف  بع  مناطق الدول العربية

 عدم توافق جودة العملية التعليمية المقدمة للمتعلم مع مستوى جودة الخدمة المطلوبة أو المتوقعة : 

، وف  حال وجودها تفتقةد للمراجعةة الدوريةة، ييةاب دور المعلةم والمةتعلم فة  ويةهر يل  من  ًلل عدم تصميم الموقع اإللكترون  بشكل جيد

 .عملية التحسين والتطوير وعدم التشجيع على تنمية مهاراتهم، وعدم رصد إنجازات المتعلمين بالشكل المطلوب

 الجودة معايير مع اإللكتروني التعليم نظام في القائمة األوضاع توافق  عدم: 

ل عدم توافر الموارد المادية، مسل مرافق الحوسبة والمكتبات، يياب التدابير اإللكترونية الًلزمة من تشةفير وكلمةة السةر ويةهر يل  من  ًل 

ىء ونةةم الحمايةةة والصةيانة الًلزمةةة، وعةدم تةةوفير الملسسةة التعليميةةة للبةرام  التعليميةةة والمةلهًلت العلميةةة التة  تمنحهةةا والعديةد مةةن المبةةاد

 .التوجيهية

 أساليب تقويم ل تتوافق مع نظام التعليم اإللكتروني وفق معايير الجودة تبني: 

حةول األداء التعليمة ، عةدم تقيةيم الطةًلب مةن أجةل تحسةين ( التغةهو الراجعةة)ويةهر يل  من  ًلل عدم تفعيل آليةات الوصةول لةردود الفعةل 

 .أدائهم التعليم ، وهو من أهم مرتكزات التعليم اإللكترون 

 :الدراسات السابقة. 1

 :هنال  العديد من الدراسات الت  تناولت موضوع التعليم عن بعد، وأهميته، واآلثار المترتبة على جودته، ومن هه  الدراسات ما يل 

 :الدراسة األولى

أشارت إلى عدة مجاالت لمعةايير ، حيث ("التعلم عن بُعد)معايير الجودة ف  التعلم اإللكترون  : "بعنوان( Jia, 2002)دراسة جيا فريد نبيرج 

 :جودة التعلم اإللكترون  من منةور المعلمين تتمسل ف 

 .االلتزام المال ، والتتطيط المال ، والدعم التقن : االلتزام الملسس  -0

د فةرة للتفاعةل بةين المعلةم حيث تمك ن من وجةو, فالبنية التحتية التكنولوجية ضرورية لتوصيل برنام  التعلم اإللكترون  بجودة عالية: التكنولوجيا -2

 .والطالب

 .تقوم أقسام  دمة الطالب على المساعدات التنةيمية التاصة بالجانب المال  والنصائح:  دمات الطالب -3
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ممةةا يجعةل الحاجةةة إلةى عناصةةر إدارة يات مهةةارات متعةددة لةةديهم القةةدرة , يعتمةةد تصةميم التةةدريس علةى نمةةايج: تصةميم التةةدريس وتطةوير المقةةرر -4

 .للحل ف  أسرع وقت للوصول

ا، وإتاحة المكتبة اإللكترونية للطًلب: التدريس و دمات المعلم -1  .مسل متابعة مقررات بين الطًلب والمعلمين، والطًلب مع بعضهم بعضا

 .وه  التقويم الشامل لبرنام  التعلم اإللكترون : برنام  التقويم -9

 :الدراسة الثانية

حيةةث قةةدمت دلةةيًلا للمعةةايير الكنديةةة للةةتعلم "إرشةةادات التعلةةيم اإللكترونةة  الكنديةةة الموصةةى بهةةا ": بعنةةوان( Barker, 2004)دراسةةة بةةاركر 

ا فرعية, اشتمل على المعايير الكندية لجودة التعلم اإللكترون , اإللكترون   :ه , من  ًلل ثًلثة مجاالت رئيسة، تضم أبعادا

 : مدخالت الجودة لمنتجات وخدمات التعلم اإللكتروني .1

 :مل على عدة أبعاد وه وتشت

 .نتائ  التعلم مقصودة وواضحة وواقعية -

 .محتوى المناه  الدراسية يكون موثوق المصدر ومتوازن -

 .علممواد التدريس والتعلم معدة من قبل  براء، ومتاحة، ومنةمة، و الية من السقافات العرفية، و الية من األ طاء، ومًلئمة الحتياجات المت -

 .مًلئم للمحتوى والمهارات ونتائ  التعلم و صائو المتعلمتعل م التكنولوجيا  -

 .كريةتصميم المواد التعليمية بشكل جيد، وتقديم تقنية سهلة التحديث وتستتدم الوسائط المتعددة بصورة تكاملية وتحتوو على حقوق الملكية الف -

ربين الهين ال بد من حصةولهم علةى مةلهًلت تتصصةية والتبةرة األساتهة، والمعلمين، والمد: الموظفون المناسبون للتعلم اإللكترون ، وتشمل -

 .ف  مجال التدريس والتعليم عبر اإلنترنت

 .وصف المقرر أهداا التعلم، وتقييم اإلنجازات واالحتياجات ومعلومات عن المدرب:  دمة التعلم الكاملة وتشمل -

 :وتشم  األبعاد التالية( تعلم عن بعدال)عمليات الجودة والممارسات في خدمات ومنتجات التعلم اإللكتروني  .1

إدارة الطًلب من حيث  طوات التسجيلإ فتكون التوقعات واضحة، والبرام  التدمية الجيدة الت  تتفق مع ريبات الطًلب، وتقةديم مشةورات  -

 .يل وصول الطالب لسجًلتهفردية، وتقييم وإدراك محتوى التعلم، وتوثيق إنجاز الطًلب ف  كل مقرر، والمعاملة السرية للسجًلت مع تسه

توصةيل وإدارة الةةتعلم مةةن حيةةث طةرق الةةتعلم الفعةةال لبنةةاء مهةارات التفاعةةل، والتقيةةيم والةةتحكم بالوقةت والتطةةط التدريسةةية، وإجةةراء االتصةةال  -

 .المتزامن ويير المتزامن عن بعد مع تقديم التغهية الراجعة
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تعلمين، وبناء المعرفة، و لق فةرة للعمةل، وتحسةين قةدرات الطةًلب لحةل مشةاكل لتدعيم الم: تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات واالتصاالت -

 .التعلم عن بعد

 :الدراسة الثالثة

حيث قدمت ستة معةايير " بعنوان حاضر ومستقبل تكنولوجيا التعلم اإللكترون ( "Iraklis And Loannis, 2006)دراسة إركليس ولوانيس 

 :للتعلم اإللكترون  تتمسل ف 

وتفةادو مشةاكل , يمك ن مقدم  التدمات المتعددة للمحتةوى اإللكترونة  مةن نشةر  بسةهولة للمسةتتدم فة  كسيةر مةن الةنةموالهو : البين المعيار  -

 .الترجمة واالتصال وتبادل المعلومات وتقديم حلول بوضوح وتفاعلية

 . حيث يمكن تجميع وتفكي  المحتوى، وإعادة استتدامه بسرعة وسهولة، باإلضافة إلى التمكين من تكييف المحتوى: معيار إعادة االستتدام -

 .تستطيع النةم إعطاء معلومات متتابعة حول التعلم والمحتوى وتقديم معلومات عن المتعلمين والمستوى التعليم : المعيار اإلدارو -

 .حيث يستطيع المتعلم الوصول إلى المحتوى المناسب ف  الوقت المناسب: الوصول معيار إمكانية -

 .يتم إنتاج المحتوى مرة واحدة ونقله مرات عديدة ف  نةم متتلفة بجهد قليل: معيار قوة التحمل -

 .حيث يمكن التوسع ف  التعليم التكنولوج  لتدمة أهداا التعلم: معيار التطوير -

 :خاتمة البحث. 1

ا فة  إتاحةة الفرصةة للطلبةة     ا كبيرا وتمكنةيهم مةن االسةتمرارية فة  , يسهم التعلم عن بُعد ف  تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم، كما أن له دورا

. مر مةدى الحيةاةالوصول إلى المناه  والمواد التعليمية ف  الوقت الهو يناسبهم، حيث يدعم التعليم اإللكترون  مبدأ الةتعلم الةهات  والةتعلم المسةت

ة وقد جاءت هه  الدراسة لتوضيح أهمية جودة التعليم اإللكترون  بهدا إنجةاح تجربةة التعلةيم عةن بُعةد فة  الةدول العربيةة،  اصةةا وأنهةا حديسة

نة  والجةودة فة  التعلةيم التجربة ف  هها النوع من التعليم، وانطًلقاا من هها الهدا تناولت الدراسة التعريف بالمفاهيم األساسية للتعلةيم اإللكترو

 .وبيان أهمية كل منهما، وكهل  الكشف عن أهم المعايير الت  يتم من  ًللها اعتماد جودة نةام التعليم اإللكترون 

 :الستنتاجات. 1

توصةةل إلةةى مةةن  ةةًلل مةةا تضةةمنه اإلطةةار النةةةرو للدراسةةة والدراسةةات السةةابقة التةة  تناولةةت التعلةةيم اإللكترونةة  وجةةودة التعلةةيم، نسةةتطيع ال

 :االستنتاجات التالية
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زمةات التعليم عن بُعد مفهوم جديد وبالذ األهمية ف  عصرنا الحال  الهو يتصف بالبيئةة الديناميكيةة والتنافسةية الشةديدة،  اصةةا عنةد ظهةور األ -

 .، كالوضع الراهن المتمسل ف  تفش  جائحة كورونا(الصحية، االجتماعية، السياسية، االقتصادية)

ا حديساا كما تُعد - ا مفهوما  .فقد بدأ باالتساع واالنتشار حديساا, إدارة الجودة أيضا

 .ترتكز جودة التعلم على مبادئ مهمة وركائز عدة -

حيةث ال يمكةن اعتمةاد أو نةةام تعلةيم , وقةد سةعت العديةد مةن الملسسةات العالميةة فة  بنةاء هةه  المعةايير, ترتبط المعايير بالجودة ارتباطاا وثيقاا -

 . دونهاإلكترون  

 .إن جودة برام  التعليم اإللكترون  تزيد كلما  ضعت لمعايير المنةمات العالمية -

ا على المراحةل المتقدمةة مةن التعلةيم فة  الجامعةات، بةل  - أصةبح لقد اتسع نطاق تبن  التعليم اإللكترون  ف  الملسسات التعليمية، فلم يعد مقتصرا

 .ضرورياا للمدارس والملسسات التعليمية كافة

ب يحتاج التعليم عن بُعد إلى قدرات معرفية ومهارات ف  استتدام تطبيقةات الةتعل م اإللكترونة ، ممةا يحةتم ضةرورة تنميةة هةه  المهةارات للطالة -

 مةن  ةًلل تقةديم بةرام  تدريبيةة متتصصةة فة , وهها يلكد المسلولية الكبيرة الت  تقع على الملسسات التعليمية ف  تنميةة هةه  المهةارات. والمعلم

 . استتدام تطبيقات التعليم اإللكترون 

إال أن العديةد منهةا مةا زال بحاجةة  , رُيم الجهود الت  تبهلها الدول العربية ووصول البع  منها إلى مراحل متقدمةة فة  مجةال التعلةيم عةن بُعةد -

 .ماسة إلى تطوير ملسساتها التعليمية لتبن  التعليم عن بُعد من أجل تحسين العملية التربوية

المةوارد البشةرية مةن  ةًلل المعةارا : حتاج التعليم اإللكترون  امتًلك ثًلثة موارد أساسية ال بد من توافرها على المستوى الملسس ، وهة ي -

تةوافر يةة مةن والمهارات الًلزمة لتفعيل واستتدام التعليم عن بُعةد، والمةوارد الماديةة المتمسلةة فة  األجهةزة والمعةدات الًلزمةة كافةة، والمةوارد التقن

 . دمة اإلنترنت وتطبيقات التعليم عن بُعد، إضافةا إلى الدعم المادو واإلدارو من قبل الجهات الرسمية والملسسية

ل إن التعليم عن بُعد ف  الدول العربية يتطلب توفير  دمة اإلنترنت بصورة شموليةإ بحيةث يةتم توفيرهةا لجميةع المنةاطق الجغرافيةة، ممةا يسةه -

 .لكترون  من قبل الطالب والمعلم وأولياء األمورمتابعة التعليم اإل

يبةة فة  يتطلب التوسع ف  استتدام التعليم اإللكترون  زيادة الوع  السقاف  لدى أفراد المجتمع، بحيث يزيد السقة لدى المستتدم ويكون لديةه الر -

 .تحسين مهاراته وقدراته ف  استتدام التعليم اإللكترون 
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 :التوصيات. 1

 :ا تقدم من تحديات وصعوبات ف  التعليم اإللكترون  ف  الدول العربية، فإنه يمكن تقديم المقترحات التاليةبناءا على م

 .تكسيف الجهود من أجل ترسيخ ثقافة الجودة ف  التعليم عن بُعد من  ًلل الندوات والمحاضرات وورشات العمل -

 . اصةا مع تنام  المنافسة ف  هها النوع من التعليم عربياا ودولياازيادة االهتمام بمعايير الجودة ف  التعليم اإللكترون ،  -

 .ضرورة استيفاء واجهة نةام التعليم اإللكترون  معايير الوصول لمتتلف المستتدمين -

 .داء األكاديم يجب أن تتبع الملسسات الت  تتبنى التعليم عن بُعد طرق متعددة ومتاحة للجميع تحقق من  ًللها رضا المتعلمين حول مستوى األ -

 .ومدى التزامها بمعايير الجودة, ضرورة متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم العال  ملسسات التعليم عن بُعد -

 .يجب أن يكون لدى ملسسات التعليم عن بُعد إجراءات ومبادوء واضحة من أجل التأكد من تحقيق معايير الجودة -

ا ف  عملية التقييميحب أن تتبع ملسسات التعليم عن بُعد ب - ا محددا  .وأن يشمل كل من المتعل مين وبيئة التعل م, رنامجا

 . يجب أن تمتل  الملسسة التعليمية نةام حماية يضمن لبرام  التعلم عن بُعد مستوى عال  من المعلومات األمنية -
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 :والمصادر قائمة المراجع

 .دار إحياء التراث العرب : الطبعة السانية، الجزء السان ، بيروت .الوسيطالمعجم (. 0292)إبراهيم، أنيس 

قات التعليم عن بعد وسبل مواجهتها(. 2120)الزهرة , األسود  .294-220، (1)11المجلة العربية للتربية النوعية،  ,معو 

التعليم عن بعد بالجامعات السةودانية فة  ظةل جائحةة واقع وتحديات (. 2120)الحاج عل  وجابر، سليمان حماد ومصطفى، نصر الفاضل , آدم

 .032-92، (2)2، علوم التصال .كورونا

دراسةة ميدانيةة علةى أسةاتاة جامعةة التكةوين المتواصة  : تأثير تكنولوجيا التعليم عن بعد على جةودة التعلةيم العةالي(. 2102)بلمانع، آمال 

 .العلوم االنسانية واالجتماعية، الجزائرجامعة محمد بوضياا كلية  رسالة دكتوراة،. بالمسيلة

دراسةةة : تكامليةةة نةةةم وبرمجيةةات المكتبةةات األكاديميةةة ونةةةم إدارة التعلةةيم اإللكترونةة  ومنصةةات التعلةةيم عةةن بعةةد(. 2120)فةةايز , الجمعةة 

 .17-11، (1)1المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات،  .استكشافية

 .دار وائل للنشر والتوزيع: الطبعة السالسة، عمان .مفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة(.  2119) جودة، محفوظ أحمد 

مكتبةةة الملةة  فهةةد : الطبعةةة األولةةى، الريةةاض. تجويةةد التعلةةيم باسةةتتدام المعةةايير وإدارة الجةةودة الشةةاملة(. 2104)الحةةارث ، إبةةراهيم بةةن أحمةةد 

 .الوطنية

دراسةة تقويميةه لبرنةام  التعلةيم اإللكترونة   صةيغة للتعلةيم عةن بعةد فة  (. 2104)الرازق، محمةد وعبةد زيةان, صةًلح عبةدو ومحمةد, حسةن

، (92)22، مجلة کلية التربية بالمقازيق. دراسات تربوية ونفسية .جامعه اإلمام محمد بن مسعود اإلسًلمية ف  ضوء معايير الجودة الشاملة

212-300. 

 .دار الفكر العرب : الطبعة األولى، القاهرة. ، تطبيقات مستحدثةالتعليم اإللكتروني(. 2100)الحلفاوو، وليد سالم محمد 

سلسةلة إصةدارات الشةبكة العربيةة للتعلةيم . معايير الجةودة والنوعيةة فةي الةتعلم المفتةوت والةتعلم عةن بعةد، (  2114) الحنيط ، عبد الرحيم 

 .  المفتوح والتعليم عن بعد، األردن

مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوت، جامعةة بنةي سةويا، اتحةاد . ضوابط ومعايير الجودة ف  التعليم اإللكترون (. 2102)حياة، قزادرو 

 .049-002، (03)2،  الجامعات العربية

اإللكترونةة  دور البنيةةة التحتيةةة التكنولوجيةةة كمتغيةةر وسةةيط فةة  العًلقةةة بةةين إسةةتتدام جلسةةات العصةةف الةةههن  (. 2120)جيهةةان أحمةةد , ديةةيم

 .022-94  ،(2)22، مجلة البحوث المالية والتجارية .ألعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة التعليم عن بعد ف  ظل جائحه  ورونا

 مقدمة مدا لة .المحلية الجماعات مستوى على اإلداري األداء تحسين في ودورها اإللكترونية اإلدارة (.2101)محمد  زعب ، عمار وبجاق،

العلةوم الحقةوق قسةم والمنتةةرة، الجديةدة التشةريعات ظةل فة  المغاربيةة الةدول فة  المحليةة الجماعةات حةول السالةث الةدول  الملتقةىضةمن   و 

 .2101 ديسمبر 2و 0 يوم  المنعقد الوادو، السياسية، جامعة

البةرام  المتاحةة وجةودة التةدمات : للتعلةيم العةال دور التعليم عن بعد ف  توسيع فرة د ول الطلبة الصةم (. 2102)الزكرو، محمد إبراهيم 

 (.11)1مجلة العلوم التربوية،  .تجربة الجامعة العربية المفتوحة –المقدمة

دار النشةر الصةولتية : الريةاض. المفهةوم، القاةايا، التطبيةق، التقةويم –الةتعلم اإللكترونةي –رؤية جديدة في التعلم (. 2111)زيتون، حسن 

 . للتربية

 (.3)2، مجلة التعليم اإللكتروني. التعليم اإللكترون  وسيلة فاعلة لتجديد التعليم العال (. 2100)عبداللطيف، أحمد محمود 
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ABSTRACT 

The current study aimed to reveal the cyber-bullying (bully – victim) among university students in Jordan 

regarding specialization, GPA, birth order, age, and gender. To achieve the objectives of the study, the 

Cyber-bullying (bully – victim) scale, developed by (Al-Shennawi, 2014), was applied after verifying its 

psychometric properties. The study sample included 400 male and female students (105 males, 295 

females) selected through a stratified random sampling in the academic year of 2019/ 2020.  

According to the bullying, the study results indicated that the Cyber-bullying level (bully) was low. The 

results also showed statistically significant differences in the overall degree of Cyber-bullying (bully) due 

to specialization in favor of Science Faculties and gender in favor of males. The results also indicated no 

statistically significant differences in the overall degree of Cyber-bullying (bully) due to GPA, birth order, 

and age. 

As for Cyber-bullying (the victim), the results showed that the level of the Cyber-bullying (the victim) 

was low.  The results also indicated statistically significant differences in the overall degree of the Cyber-

bullying (the victim) attributed to birth order in favor of the last son and gender in favor of males. The 

results also indicated no statistically significant differences in the overall degree of the Cyber-bullying 

(the victim) attributed GPA, specialization, and age. 

The study recommends more care and monitoring for males and their last son, according to their birth 

order, to protect them from cyberbullying 

 

Keywords: Cyber-bullying (bully – victim), University Students, Specialization, GPA, Birth Order, Age, 

Gender 
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 الملخص

لند  للبنة المامعنة فني انوء التاصنع نالمعندك التراكمني ( الضنحية -المتنمنر)التنمنر اللكترنيني إلى الكشف عن   الحالية هدفت الدراسة

لمرحلة البكنالوريو  من  للبنة جامعنة البلقناء التطبيقينة  نلالبة   لالب  ( 011)، نقد شملت عينة الدراسة نالمنسترتيب الميالدي نالعمر نال

 ، نقنند تننم تطبيننس مقيننا  التنمننر اللكترنينني 2102/2121فنني األردن تننم ارتيننارهم بطريقننة العينننة العشننوافية الطبقيننة فنني العننا  الدراسنني 

أن نتننافب بمننا ياننع المتنمننر الأشننارت بعنند التدكنند منن  رصافصننم السننيكومترية، نقنند ( 2100)المعنند منن  قبننا الشننناني ( الضننحية -المتنمننر)

في الدرجنة فرنق ذات داللة إحصافية نأن هناك المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة على مقيا  التنمر اللكترنيي جاءت بدرجة منافضة، 

ذكور، فيمنا أشنارت تعنى  للتاصنع الدراسني نلصنالك الكلينات العلمينة، نجننس المفحنو  نلصنالك الن( المتنمنر)كترنيي لالكلية للتنمر ال

تعنى  للمعندك التراكمني، نالترتينب المنيالدي، ( المتنمنر)ا فني الدرجنة الكلينة للتنمنر اللكترنيني النتافب إلى عند  نجنود فنرنق دالنة إحصنافي  

 .لعمرنا

ءت بدرجنة منافضنة، سة على مقيا  التنمر اللكترنيني جنااأن المتوسطات الحسابية لعينة الدرنفيما ياع الضحية فقد أشارت النتافب إلى 

األرير، نلمنس المفحنو   ب كترنيي تعى  للترتيب الميالدي نلصالك االلفي الدرجة الكلية للتنمر الفرنق ذات داللة إحصافية نأن هناك 

للمعندك تعنى  ( الضنحية)إلنى عند  نجنود فنرنق دالنة إحصنافيا فني الدرجنة الكلينة للتنمنر اللكترنيني النتنافب  نلصالك النذكور، فيمنا أشنارت

ب  األرير نفقا لترتيبم الميالدي المىيد من  الرعاينة نالمراقبنة نتوصي الدراسة بإيالء الذكور ناال. العمرالتراكمي، نالتاصع الدراسي، ن

 .لحمايتهم م  التنمر اللكترنيي

 

 .التنمر اللكترنيي، المتنمر، الضحية، التاصع، المعدك التراكمي، الترتيب الميالدي، العمر، المنس، للبة المامعة :الكلمات المفتاحية
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 :لمقدمةا

في عصر العولمة نثورة االتصاالت نالمعلومات التي صاحبت االيفمار التقني نالمعرفي؛ ظهر نجم جديد للتنمر نهو التنمر      

البعض اعتبره شكال  م  أشكاك التنمر التقليدي أن االستقواء يحدث بالافاء تاركا آثارا سلبية على األبناء , (Cyberbullying)اللكترنيي 

، (2102الصبحيي  نالقضاة، )مع ارتالف أعمارهم، با لم آثاره السلبية على الطالب يفسم نزمالفم في شتى الموايب النفسية ناألكاديمية 

نرة توجيم األيظار نتركيى االهتما  حولم م  قبا الباحثي  نالمربي  نذني االرتصا ، نهو ما استدعى تنانك هذه نهو ما استوجب ار

قلما تنانلتها الدراسات نالكتابات نالبحوث العربية بشيء م  التفصيا با كايت غالبيتها لدراسة الظاهرة الظاهرة بالدراسة نالبحث نالتي 

 . بشكا عا 

دراسة أمريكية أجراها في  ك العديد م  الدراسات األجنبية التي بحثت في مد  ايتشار هذه الظاهرة بي  للبة المامعات؛ ففي إال أن هنا     

Finn, 2004) )  لالب ا نلالبة في جامعة ييو هامبشاير ( 222)ظهر أن م  بيNew Hampshire (01-01 )% منهم؛ قد تعراوا

م  الطلبة تلقوا رسافا غير %( 11)لسلوك تنمر م  آرري  أن مضايقات م  رالك رسافا البريد اللكترنيي أن الرسافا الفورية، نأن 

 في الواليات المتحدة Midwestern State Universityنفي دراسة أرر  أجريت في جامعة ميدنست . مرغوب فيها م  مواد إباحية

 (.Mac Donald, 2010)كايوا متنمري  إلكترنيي ا %( 20.2)م  الطالب قد تعراوا للتنمر اللكترنيي نأن %( 6.8)األمريكية تبي  أن 

أن التنمر يشما أي سلوك عدنايي متكرر نمقصود يدتي يتيمة لعد  توازن القوة، كما ( 2012البها ، )ير  أنلويس المشار إليم في       

 . اق األذ  بالغيريهدف إلى إلح

يمتد التنمر اللكترنيي إلى مناحي الحياة كافة؛ إذ ال يؤدي ايقطاع االتصاك المسدي المباشر إلى إزالتم؛ حيث إيم م  الممك  مواجهة       

عالقة بالتنمر  التنمر التقليدي م  رالك بعض مدنيات السلوك نالسياسات، أما التنمر اللكترنيي فهو بحاجة إلى إجراءات قايويية ذات

 (Buffy & Dianne, 2009). اللكترنيي، نناع سياسات نقوايي  نأيظمة نتعليمات راصة بم على نجم التحديد

أيم أي سلوك يتم عبر شبكات اليتريت أن نسافا  (Cyberbullying)التنمر اللكترنيي ( Tokunaga, 2010)عرف توكيوياجا      

نيمارسم فرد أن جماعة عبر االتصاك المتكرر متضمنا رسافا عدافية أن عدنايية،  (.(Tantawi,   2021 العال  اللكترنيية أن الرقمية،

 .تهدف إلى إلحاق الضرر ناألذ  باآلرري ، نقد تكون هوية  المتنمر ممهولة أن معرنفة للضحية

نم  الاصافع النفسية نالشاصية نالسلوكية التي يتصف بها م  يمارسون التنمر؛ أيهم يسعون إلى إثبات الذات، نلديهم صعوبة في       

  (.2009قطامي نالصرايرة، )تطبيس القوايي ، نيسعون لظهار قوتهم أما  اآلرري  نال يشعرنن مع غيرهم 

فإن م  العواما المؤثرة على ارتكاب ظاهرة التنمر اللكترنيي  & Wong, 2013) (Xiaoنفق ا لما ذكره كا م  كسيو ننيب ن     

راة الابرة ناأللفة في استادا  اليتريت؛ حيث إن الطلبة الذي  لديهم المىيد م  الابرة في تشغيا ناستادا  اليتريت نتطبيقاتم هم أكثر ع
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سافا مضايقة أن تعديا على الصور أن يشر مقالع فيديو، كما أن القواعد ألداء أيواع ماتلفة م  سلوكيات التنمر اللكترنيي؛ كإرساك ر

إاافة إلى الدنافع نالتي تعد عامال  قويا  للقيا  بسلوك , تؤثر بشكا كبير على احتماك القيا  بسلوك التنمر Social Normsاالجتماعية 

، كما أن (الموافقة االجتماعية)لقبوك، نقبوك اآلرري ، لسلوك التنمر التنمر لد  للبة المامعات الذي  يحبون السلطة، ناالهتما ، نالحاجة ل

عاملي العمر نالمنس م  العواما المهمة التي تتنبد بسلوك التنمر اللكترنيي؛ حيث تبي  أن لالب المامعة الكبار بالس ، أقا عراة 

 . وك التنمر اللكترنيي مقارية بالذكورلاليارال في سلوك التنمر اللكترنيي، نأن الياث لديهم ميا أكبر ألداء سل

إلى نجود ارتبال بي  التنمر اللكترنيي نبي  التنمر التقليدي نالضغول النفسية م  مرحلة ( Lee, 2017)نتشير يتافب دراسة لي        

ممارسة لسلوك التنمر م  الياث، الطفولة حتى مرحلة البلوغ، نالمترتبات النفسية الالحقة بي  الشباب، حيث أشارت إلى أن الذكور أكثر 

للبحث في أثر التنمر اللكترنيي على الصحة العقلية لإلياث؛ رلصت إلى أن هناك دنرا  سلبيا  ( Arriaza, 2017)نفي دراسة أجرتها 

ور بالوحدة نالعىلة، محانالت االيتحار، نالشع/ للتنمر اللكترنيي في التدثير على تقدير الذات ناالكتئاب نالقلس نالتفكير االيتحاري

نبينت النتافب المتعلقة . نأنصت الدراسة بضرنرة التركيى على دراسة إحسا  الياث أليه  يستوعب  المشاعر بشكا ماتلف ع  الذكور

 .Floros et. al ,2013; Zhou et. al) بفحع الفرنق المنسية في التنمر اللكترنيي الكلي  بشكا عا  نجود فرنق لصالك فئة الذكور

2014 Wong, chan, &cheng,2014; El-Shenawy,2014; Barlett,2015; Lee, 2017; Al Qudah et. al, 2020) 

راصة , (الضحية -المتنمر)التنمر اللكترنيي سلوك  نبشكا عا  ما زالت الحاجة ماسة للتحقس التمريبي لفحع الفرنق بي  المنسي  في 

لدراسات السابقة  في هذا المماك؛ حيث بينت يتافب بعض الدراسات أن كال المنسي  م  في اوء التضارب نالتناقض في يتافب بعض ا

 ;Hinduja& Patchin, 2008)   الذكور نالياث يمارسون سلوك التنمر أن يتدثرنن بم بشكا متشابم نال يوجد فرنق بينهما 

MacDonald and Roberts-Pittman, 2010; Ryan, 2014; Robson&Witenberg, 2013)  

ا عد  نجود التكافؤ , فقد كان أدلر أنك م  تعرض إليم باعتباره أحد العواما المؤثرة في يمو الشاصية, نفيما ياع الترتيب الميالدي مؤكد 

با دارا األسرة بالنسبة لأللفاك جميعا؛ مشيرا إلى أن األلفاك الذي  يولدنن أنال أكثر عراة ألن يكويوا مستقبال ممرمي  نمنحرفي  نغال

نعادة ما يطغى عليهم الحسا  , ما يشعرنن بدهمية القوة نارنرتها في الحياة، بينما يعايي الطفا األنسط م  الضغول م  المايبي 

نربما كايوا األكثر لموءا للهرنب , بضرنرة اللحاق بم  يسبقهم، بينما يميا الطفا األرير ألن يكون أكثر لموحا نتحديا نافتعاال للمشاكا

للتحقس  Herrera, et al., 2003) ( نفي دراسة أجراها كا م  هيريرا نزينوك ن نيكىنركونسكا ن سيهورسكي(. 0226حم ، عبدالر)

سمة شاصية؛  00على ( البكر نالمتوسط ناألرير)م  أثر الترتيب الميالدي على سمات الشاصية، لالبوا المشاركي  فيها بتقييم األبناء 

، نتحمال للمسؤنلية نإحساسا باالستقاللية، نأقا عالفية، نأقا إبداعا، ناأللفاك الذي  ترتيبهم  نأشارت النتافب إلى أن البكر هم األكثر ذكاء 

ا، نعالفي ة، نمنفتحون، ، أكثر حسدا نأقا جرأة نثرثرة( المتوسط)في األسرة  أما األرير بي  إروتهم فكايوا األكثر جرأة ، نأكثرهم إبداع 
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، كذلك األمر بالنسبة لألبناء الذي  جاءنا في . غير مسئولي ، نحسودي ، نأقلهم ثبات انأكثر عصياي ا، ن ناألبناء البكر آمنوا بديهم األكثر قبوال 

 .أما األرير بي  إروتهم فقد آمنوا أيهم األقا قبوال في األسرة, الوسط

 :الدراسات السابقة

التنمر لد  األلفاك نالمراهقي  في اوء العمر نالمنس نالترتيب الوالدي،  هدفت إلى الكشف ع  مستو بدراسة ( 2102)قا  الحمدايي 

 011لالبا م  للبة الصف الرابع االبتدافي،  61فردا  بواقع  061شملت عينة الدراسة . نالكشف ع  داللة الفرق في التنمر بي  تلك الفئات

لالب م  للبة الصف الرابع العدادي،  011ايي متوسط، نلالب م  للبة الصف الث 011لالب م  للبة الصف الساد  االبتدافي، 

أظهرت النتافب  أن متوسط الدرجات الكلية للتنمر لد  عينة . لالب م  للبة الصف الساد  العدادي نم  كال المنسي  بالتساني 011ن

يا ، كما أشارت إلى عد  نجود فرق البحث نفي فئات متغيرات العمر نالمنس نالترتيب الميالدي كايت أقا م  المتوسط الفراي للمق

ذي داللة في سلوك التنمر بي  فئات العمر، ننجود فرق ذي داللة في سلوك التنمر بي  الذكور نالياث نلصالك الذكور، نبي  فئات 

 .الترتيب الميالدي لصالك الفئات األكبر

تحديد ما إذا كان هناك فرنق في التنمر اللكترنيي  دراسة سعت إلى(   (Barlett & Coyne, 2014بارليت نكوي  نأجر  كا م      

سنة، نأشارت النتافب إلى أن الذكور ( 01 -01)لالب ا نلالبة ترانحت أعمارهم بي   022بارتالف المنس نالعمر؛ نشملت عينة الدراسة 

المراهقة المبكرة نالمتوسطة أكثر م  الذكور كايوا أكثر بقليا تنمرا، نكان العمر قد توسط التدثير الكلي للتنمر، حيث ك  الياث م  عمر 

 .تنمرا بينما كان الذكور أكثر تنمرا رالك المراهقة المتدررة م  الياث

بدراسة هدفت إلى الكشف ع   مستو  التنمر لد  تالميذ المرحلة االبتدافية نللبة المرحلة المتوسطة ( 2108)نقامت العباسي      

لالب م  ( 011)لالبا م  للبة الصف الرابع االبتدافي ن( 61)لالبا، بواقع ( 061)شملت العينة . ديبارتالف المنس نالترتيب الميال

لالب م  للبة الصف األنك متوسط، أشارت ( 211)لالب م  للبة الصف الساد  االبتدافي ن( 011)للبة الصف الاامس االبتدافي ن

البحث كان أقا م  المتوسط الفراي للمقيا ، كما أشارت النتافب  إلى نجود فرق  النتافب إلى أن متوسط الدرجات الكلية للتنمر لد  عينة

في سلوك التنمر لصالك الترتيب الميالدي األنك مقارية بالترتيب الرابع نالاامس نالساد ، كما تفوق الترتيب الثايي على الترتيب 

ننجود فرنق في التنمر اللكترنيي تبعا للمنس لصالك , رجة التنمر لديمالاامس، نبينت النتافب أيضا أيم كلما زاد الترتيب الميالدي قلت د

 .الذكور

دراسة للكشف ع  مستويات التنمر اللكترنيي بالنسبة للطلبة المضطربي  سلوكيا ( 2108)نأجر  كا م  المكايي  نيويس نالحياري 

لالبا نلالبة م  أربع مدار  في  001نس نالعمر؛ شملت العينة نايفعاليا، ناالرتالف في مستويات التنمر اللكترنيي تبعا لمتغيري الم

في األردن، توصلت النتافب إلى أن مستو  التنمر اللكترنيي لد  الطلبة ( 2108/ 2101)مديريــــــة تربية نتعليم الىرقاء للعا  الدراسي 
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لمتغيري المنس لصالك الطلبة الذكور، نلمتغير العمر لصالك  كان عاليا، كما كايت الفرنق في مستويات التنمر اللكترنيي بي  الطلبة نفقا

 .سنة 00الطلبة األكبر م  

بدراسة ننصف الكفاءات االجتماعية نالعالفية للمراهقي  في أسباييا نفقا لمتغيري العمر  (Zych, et al., 2017)نقا  زيك نآررنن 

شملت العينة . الفية يرتبط بددنار التنمر نالتسلط عبر اليتريت الماتلفةنالمنس، نمعرفة ما إذا كان مستو  الكفاءات االجتماعية نالع

كما . نأظهرت النتافب نجود فرنق في الكفاءات االجتماعية نالعالفية بارتالف المنس نالعمر. مدرسة 22مراهق ا مسملي  في  2022

في حي  لم . نافضة في الكفاءات االجتماعية نالعالفيةسما التنمر نالمضايقة عبر اليتريت نالممرمي  م  احايا االستبداد درجات م

نأشارت النتافب إلى ايافاض الوعي االجتماعي نالسلوك االجتماعي . يك  هناك فرق كبير بي  الضحايا نالطالب غير المشاركي  بالتنمر

 . ة نكويم احية التنمراليمابي لد  العينة بغض النظر ع  العمر نالمنس نكان مرتبطا بشكا مستقا بالمريمة المرتكب

بدراسة هدفت إلى الكشف ع  العالقة بي  التنمر اللكترنيي عبر مواقع التواصا االجتماعي نأيمال العنف ( 2101)نقا  العنىي      

م  ( 21)لالب م  للبة الصف الثالث الثايوي في المدار  الحكومية بمدينة الرياض، ن( 011)المدرسي، نقد شملت عينة الدراسة 

مكاتب الشراف التربوي، نقد أشارت النتافب إلى نجود عالقة لردية ذات داللة إحصافية بي  أيمال التنمر المرشدي  نالعاملي  في 

اللكترنيي عبر مواقع التواصا االجتماعي نأيمال العنف المدرسي م  نجهة يظر الطلبة، كما بينت النتافب أن ناع صورة أن مقطع 

ر صور ألشاا  دنن موافقتهم م  أكثر أيمال التنمر اللكترنيي م  نجهة يظر فيديو للسارية م  الشاع الذي يظهر إاافة لنش

 .الطلبة، نأنصت الدراسة بضرنرة تثقيف األبناء باستمرار حوك مشكلة التنمر اللكترنيي نتعىيى الثقة بينهم نبي  أبنافهم

كشف ع  القدرة التنبؤية لعواما الشاصية الامس الكبر  نالذكاء االيفعالي في التنمر دراسة هدفت إلى ال( 2102)فينة نأجرت ك     

تديي مستو  لالب نلالبة م  للبة المامعة األرديية، نأشارت النتافب إلى  111اللكترنيي لد  للبة المامعة، نقد شملت عينة الدراسة 

ا أ كما تبي  أن بعد المقبولية كبعد م  أبعاد العواما الشاصية الامس .   احيةالتنمر اللكترنيي لد  عينة الدراسة سواء أكان متنمر 

كما . الكبر  لم التدثير األكبر في التنبؤ في إمكايية أن يكون الفرد متنمرا إلكترنييا، فيما تنبد بعد العصابية بإمكايية كون الفرد احية

 .د في إمكايية أن يكون الفرد متنمرا إلكترنييا نال تتنبد بكويم احيةأشارت النتافب إلى أن الدرجة الكلية للذكاء االيفعالي تتنب

بدراسة هدفت إلى بناء يموذج يظري مقترح للعالقة السببية بي  المناخ األسري للعنف ( 2102)نقا  شراب نشراب     

  العنف اللكترنيي ناألم  النفسي، نشملت اللكترنيي، ناألم  النفسي، نمعرفة إذا ما كان المناخ األسري متغيرا نسيطا في العالقة بي

سنة، أشارت النتافب نجود فرنق في العنف اللكترنيي بي  المنسي  نلصالك ( 08 -00)لالب ا م  الفئة العمرية ( 202)عينة الدراسة 

 .الذكور، فيما لم تشر النتافب إلى نجود فرنق في العنف اللكترنيي بارتالف الترتيب الميالدي
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 دراسة الحالية من الدراسات السابقة موقع ال

بعد االلالع على الدراسات السابقة التي تنانلت التنمر اللكترنيي نالتنمر التقليدي تبي  أن جميع الدراسات السابقة التي تم التوصا       

يوية، نما يميى الدراسة الحالية أن عينتها شملت عيناتها للبة مدار  سواء م  المرحلة األساسية أن الثا( 2102)إليها باستثناء دراسة كفينة 

حيث لم يتم ذلك في ( المتنمر نالضحية)شملت للبة المامعة م  كال المنسي ، إاافة إلى أن التنمر اللكترنيي تم بحثم م  رالك 

، كما تتميى (2108)سة كفينة إال أن هدف الدراسة الحالية ياتلف بشكا كبير مع هدف درا( 2102)الدراسات السابقة باستثناء دراسة كفينة 

نالتاصع نالمعدك ( المتنمر، نالضحية)هذه الدراسة بديها جمعت متغيرات لم تممعها أي م  الدراسات السابقة نهي التنمر اللكترنيي 

ناء اللار النظري التراكمي نالترتيب الميالدي نالعمر نالمنس، نقد استفادت الدراسة الحالية م  األدب النظري نالدراسات السابقة في ب

 .نتحديد أداة الدراسة التي تم استادامها، نفي مناقشة النتافب نصياغة التوصيات, للدراسة الحالية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

مع؛ نالتي أصبحت ظاهرة نااحة للعيان في الممت, ايتشار ظاهرة التنمر اللكترنيي بي  الطلبة في المراحا التعليمية الماتلفة لوحظ     

ا مع االيفتاح الذي تتسم . ذلك لتميىها بإمكايية التافي نالغموض للمتنمر نعد  حاجتم للمواجهة المباشرة مما جعا رطورتها ملفتة رصوص 

ر بم بيئة الويب نمواقع التواصا االجتماعي نإمكايية يشر ما يؤذي الضحايا يفسيا ناجتماعيا، نربما ماديا نبسرعة فافقة، نلما لم م  آثا

يفسية متباينة على شاع الضحية با ربما امتد الضرر ليناك م  حياتهم على المد  البعيد؛ حيث أظهرت العديد م  البحوث نالدراسات 

بالاافة إلى تدثيره , أن القلس نغيرها م  االاطرابات نالمشكالت السلوكية نااليفعالية ارتبال التنمر اللكترنيي بالمشاعر االكتئابية

 (.Baker &Tankulu,  2010)ا جلي على تحصيا الطلبة األكاديمي السلبي بشك

كما لوحظ أن اهتما  الدراسات العربية السابقة حوك ظاهرة التنمر اللكترنيي حسب علم الباحثي  تركى على البحث ع  مد  ايتشار      

 .اهذه الظاهرة نبناء مقاييس للتنمر اللكترنيي، نلم تركى إلى حد ما على فهم حيثيات الظاهرة نإدراك أسبابها أن العواما الكامنة نراءه

نمع الحاجة الماسة للوقوف على ظاهرة التنمر اللكترنيي نإدراكها بشكا أكثر عمقا نتفصيال يظرا لاطورتها نآثارها السلبية على  نلذلك

جاءت هذه الدراسة لتسهم قدر المكان في رفد مواوع التنمر اللكترنيي بشيء م  التركيى نالعمس في المفهو  نتقديم  الفرد نالممتمع،

 . لتي قد تؤثر عليمبعض العواما ا

نبناء  على ما سبس سعت الدراسة الحالية إلى محانلة فهم هذه الظاهرة نالتعمس بها م  رالك البحث في عالقة التنمر اللكترنيي      

لدراسة ببعض المتغيرات كالمعدك التراكمي نالتاصع نالترتيب الميالدي نالعمر نالمنس، نعليم تم تحديد مشكلة ا, (الضحية -المتنمر)

 .م  رالك أسئلة الدراسة اآلتية

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 171 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 : أهمية الدراسة ومبرراتها

, معلومات حوك الفرنق في ظاهرة التنمر اللكترنيي بارتالف بعض المتغيرات م  المؤما أن تقد  الدراسة الحاليةاألهمية النظرية، 

الذي ينعكس على معرفة بعض العواما ذات العالقة كالمعدك التراكمي نالتاصع نالترتيب الميالدي نالعمر نالمنس نالمعدك، األمر 

بظاهرة التنمر اللكترنيي، إاافة إلى تىنيد الباحثي  باألدب النظري نالدراسات السابقة بحيث يمك  للباحثي  نالمهتمي  الرجوع إليها 

 .ناالستفادة منها، نقد تىيد هذه الدراسة م  مستو  الوعي بدهمية ظاهرة التنمر اللكترنيي

م  المؤما أن تسهم هذه الدراسة في تقديم بعض العواما التي قد يكون لها دنر في ظاهرة التنمر اللكترنيي، مما يعي  ألهمية العملية، ا

نالتقليا م  آثارها السلبية , التربويي  نالمهات الماتصة نأنلياء األمور نالمهتمي  على اتااذ الجراءات الالزمة للحد م  هذه الظاهرة

الفرد نالممتمع، إاافة إلى تقديم توصيات لتصميم برامب نقافية أن إرشادية أن عالجية تقو  على مساعدة احايا التنمر اللكترنيي على 

لتي على تمانز اآلثار السلبية الواقعة عليهم جراء تعراهم للتنمر اللكترنيي، نذلك للحد م  ظاهرة التنمر اللكترنيي بناء على النتافب ا

 .توصا إليها، كما أيها عملت على توفير أدنات بحثية مناسبة للبيئة األرديية يمك  الرجوع إليها ناالستفادة منهاسيتم ال

 أسئلة الدراسة 

 لد  عينة الدراسة؟" المتنمر نالضحية"ما مستو  التنمر اللكترنيي  -1

المعدك نفقا لتفاعا ( المتنمر نالضحية)في التنمر اللكترنيي ( α≤0.05)ها توجد فرنق ذات داللة إحصافية عند مستو  الداللة  -2

 نالتاصع؟

الترتيب نفقا لتفاعا ( المتنمر نالضحية)في التنمر اللكترنيي ( α≤0.05)ها توجد فرنق ذات داللة إحصافية عند مستو  الداللة  -2

 الميالدي نالمعدك؟ 

العمر نفقا لتفاعا ( المتنمر نالضحية)في التنمر اللكترنيي ( α≤0.05)لة ها توجد فرنق ذات داللة إحصافية عند مستو  الدال -0

 نالمنس؟ 

 :أهداف الدراسة

 .لد  عينة الدراسة" المتنمر نالضحية"تعرف مستو  التنمر اللكترنيي  -1

, نالعمر, نالترتيب الميالدي ,نالتاصع, بارتالف المعدك" المتنمر نالضحية"تعرف فيما إذا كان هناك فرنق في التنمر اللكترنيي  -2

 .نالمنس لد  عينة الدراسة

 : حدود الدراسة ومحدداتها

 .األردن/ مركى المامعة في مدينة السلط/ اقتصرت هذه الدراسة على للبة جامعة البلقاء التطبيقية: الحدود المكانية -
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  . 2102/2121العا  لبقت هذه الدراسة رالك فترة الفصا الدراسي األنك م   :الحدود الزمانية -

فيما تتمثا المحددات في األدنات المستادمة في الدراسة نرصافصها السيكومترية ناأللر النظرية التي تم اعتمادها عند بنافها، ممثلة  -

عينات أرر  ، كما تتمثا المحددات باصافع عينة الدراسة نإمكايية تعميم النتافب على (الضحية –المتنمر )بمقيا  التنمر اللكترنيي 

 .مماثلة

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

التنمر اللكترنيي بديم أي سلوك يتم عبر شبكات ( Tokunaga, 2010)يعرف توكيوياجا : Cyber Bullyingالتنمر اإللكتروني  -

متضمن ا رسافا عدافية أن عدنايية، , رراليتريت أن نسافا العال  اللكترنيية أن الرقمية، نيمارسم فرد أن جماعة عبر االتصاك المتك

في هذه الدراسة  ويعرف إجرائياتهدف إلى إلحاق الضرر ناألذ  باآلرري ، سواء أكايت هوية المتنمر ممهولة أن معرنفة للضحية، 

الذي أعد م  قبا ( الضحية –المتنمر )بالدرجة التي يحصا عليها أفراد الدراسة م  رالك استمابتهم على مقيا  التنمر اللكترنيي 

 .الدراسةهذه ، المستاد  في (2014الشناني، )

تشويم السمعة )نهي , إلى أربعة أبعاد( المتنمر)نم  المدير بالذكر أن ُمطورة المقيا  عمدت إلى تقسيم فقرات مقيا  التنمر اللكترنيي 

االستهىاء نتشويم )إلى رمسة أبعاد نهي ( لضحيةا)، نمقيا  (نالتحرش المنسي، القصاء، نالسارية نالتهديد، نايتهاك الاصوصية

نأنصت معدة المقيا  بالتعاما مع المقيا  ( السمعة، نالقصاء، نالزعاج نايتهاك الاصوصية، نالهاية نالتهديد، نالتحرش المنسي

فسرت يسبة أعلى م  التباي  على  كدرجة كلية؛ نذلك ألن تشبعات الفقرات م  رالك التحليا العاملي االستكشافي قد( المتنمر)ن( الضحية)

نعليم تم في الدراسة الحالية التعاما مع المقيا  كدرجة . كا على حدة( المقاييس الفرعية)عاما ناحد عنها فيما لو تم التعاما مع األبعاد 

 . كلية نليس كدبعاد

، نهي الفاصا الىمني بي  الفرد نأريم األكبر يقصد بم ناع الفرد بي  إروتم م  حيث ترتيبهم الميالدي: الترتيب الميالدي  -     

 .ناألصغر سنا

نقد تم تمميع نتقسيم كليات المامعة في الدراسة الحالية إلى , الكلية التي يلتحس بها الطالب نيتابع دراستم العلمية فيها هو: التخصص -     

 (.علمية، نإيسايية)كليات 

عليم المامعات لتصنيف مستو  الطالب ليمتازنا مواد دراسية معينة، نقد تم تقسيمم لثالثة  النظا  الذي تعتمد هو: المعدل التراكمي -    

 (0-2: ، جيد جدا نممتاز2.22 -2.1: ، نجيد2.02 -2: مقبوك: )مستويات نفقا لنظا  النقال المعتمد في جامعة البلقاء التطبيقية

ا، نالفئة الثايية م  ( 21 -06)تم تقسيم العمر لفئتي ؛ الفئة األنلى م  : العمر -     ا( 20 -20)عام   .عام 
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ا( 20 -06)هم الطالب الذي  تترانح أعمارهم بي  : طلبة الجامعة -     نيملسون على مقاعد الدراسة في جامعة البلقاء التطبيقية م  , عام 

 .  2121/ 2102الفصا الدراسي األنك للعا  المامعي 

 .ا للمنهب الوصفي االرتبالي لمالءمتم ألغراض الدراسة الحاليةتم إجراء الدراسة نفق: منهج الدراسة

 :عينة الدراسة

تم  2102/2121لالب نلالبة م  لالب جامعة البلقاء التطبيقية رالك الفصا األنك م  العا  الدراسي ( 011)شملت عينة الدراسة 

 .يواك عينة الدراسة(  0) الصفية، نالمدنك بالطريقة العشوافية الطبقية، حيث كايت نحدة االرتيار الشعبة  ارتيارهم

 وفقا للجنس والمعدل التراكمي والتخصص والترتيب الوالدي والعمرعينة الدراسة (: 1)جدول

الترتيب  العدد الجنس

 الوالدي

المعدل  العدد

 التراكمي

 العدد العمر العدد التخصص العدد

كليات  81 مقبوك 119 األكبر 105 ذكور

 علمية

020 06- 21 011 

 000 جيد 222 األوسط 295 إناث

كليات  022 ممتاز 59 األخير 400 المجموع

 إيسايية

212 20- 20 221 

 011  011  011  400 المجموع
 

 :أدوات الدراسة

، حيث  تضمنت بنوده (2014الشناني، )م  إعداد ( الضحية –المتنمر )لتحقيس أهداف الدراسة تم استادا  مقيا  التنمر اللكترنيي       

غرف الدردشة، نمواقع التواصا نالرسافا القصيرة، نالبريد اللكترنيي، نالمراسلة الفورية، )سلوكيات التنمر الماتلفة م  رالك 

ايتحاك الشاصية، )نالتنمر غير المباشر ( اللفظي، نغير اللفظي، االجتماعي، الاصوصية)، نتندرج في ظا التنمر المباشر (االجتماعي

ثا أحدهما فقرة، بحيث يم( 28)فقرة موزعي  على مقياسي  فرعيي  يتكون كا منهما م  ( 12)نتكون المقيا  م  (. إرساك برامب اارة

، (5= دافما : 1= أبدا)يتم الجابة ع  فقرات المقيا  م  رالك مقيا  رماسي يترانح م  نمقيا  المتنمر، ناآلرر مقيا  الضحية، 

أن المعبرة ع  مرنره بمثا هذه الابرات رالك الستة ( مقيا  المتنمر)ياتار المفحو  أحد البدافا المعبرة ع  قيامم بسلوكيات التنمر 

 (.مقيا  الضحية)المااية أشهر 

بالتحقس م  دالالت الصدق باستادا  التحليا العاملي ( (2014قامت الشناني (: الضحية -المتنمر)صدق المقياس األصلي وثباته 

اد أن أن فقرات مقيا  المتنمر قد تشبعت على أربعة أبعاالستكشافي م  رالك لريقة المكويات األساسية بدنن تحديد عدد العواما، نتبي  

نفيما  ،(نالتهديد، ايتهاك الاصوصية المنسي، القصاء، السارية نالتحرش السمعة تشويم)م  التباي  الكلي نهي % 16.26عواما تفسر 

, م  التباي  الكلي% 06.22أظهرت النتافب تشبع فقرات المقيا  على رمسة أبعاد أن عواما نتفسر ما يقارب يتعلس بمقيا  الضحية فقد 

، القصاء، الزعاج نايتهاك السمعة نتشويم االستهىاء)إعادة التحليا لعد  تشبع العاما الساد  نبعد القيا  بتدنير المحانر نهي نذلك بعد 

 (. الاصوصية، الهاية نالتهديد، التحرش المنسي
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ناحد مع ( عاما)على بعد ( الضحية –رالمتنم)كما استادمت التحليا العاملي االستكشافي للتحقس م  تشبع فقرات مقيا  التنمر اللكترنيي 

ببعد ناحد؛ بهدف التدكد م  احتمالية استاراج درجة كلية للمقيا ، نأظهرت النتافب تشبع فقرات مقيا  ( العواما)تحديد عدد األبعاد 

الفقرات عليم بي  ات م  التباي  الكلي، نتنحصر قيم تشبع% 02.21نيفسر هذا البعد  00.02المتنمر على بعد ناحد بمذر كام  مقداره 

 8.10أما بالنسبة لمقيا  الضحية فقد أظهرت النتافب أن فقرات المقيا  قد تشبعت على بعد ناحد بمذر كام  مقداره (. 1.16ن  1.28)

 2قرة مع التنويم إلى أن تشبع الف( 1.81ن  1.22)م  التباي  الكلي، نتنحصر قيم تشبعات الفقرات عليم بي  % 21.68نيفسر هذا البعد 

 .1.21على هذا البعد كان اعيفا نمقداره 

م  حيث , بالاافة إلى احتساب صدق التكوي  الفراي نقد جاءت يتافمم مؤكدة نجود فرنق دالة إحصافيا بي  كا م  الذكور نالياث

نأظهرت النتافب , لتباعديناحتساب الصدق التقاربي نالصدق ا. تورل كا منهما في التنمر اللكترنيي كمتنمر أن احية لصالك الذكور

 .لسلوك التنمر اللكترنيي فيما بعد( الضحية)نجود عالقة إيمابية ذات داللة إحصافية بي  إمكايية لموء الفرد 

م  ثبات المقيا  بحساب معاما ألفا كرنيباخ، نارتبال الفقرة بالدرجة الكلية بعد استبعاد ( (2014نفيما يتعلس بالثبات فقد تحققت الشناني 

ا فقرة ما، نالمتوسط، نأريرا التباي  للمقيا  في حالة حذف درجة فقرة ما؛ نأشارت النتافب إلى تقارب القيم في الحالتي  بعد حذف فقرة م

نهو ما يشير إلى تمايس جميع , بقيم المتوسط نتباي  المقيا  بعد استبعاد درجة فقرة أرر ، حيث كان تذبذب القيم ام  مد  صغير جدا

كما أشارت النتافب إلى أن معامالت االرتبال المصحك بي  الفقرة نالدرجة . في قيا  السلوك الذي ناعت لقياسم نلدرجة كبيرةالفقرات 

نأريرا فقد ترانحت قيم (. 1.81ن  1.20)نلمقيا  الضحية ترانحت بي  ( 1.11ن  1.01)الكلية ألبعاد مقيا  المتنمر ترانحت بي  

 (.0.78ن 0.63)نلمقيا  الضحية ترانحت بي  ( 0.93ن  0.64)  المتنمر بي  معامالت ألفا كرنيباخ لمقيا

 (:الضحية -المتنمر)دالالت الصدق والثبات للمقياس في الدراسة الحالية 

 :تم التدكد م  صدق المقيا  في هذه الدراسة كما يلي  

المتاصصي ، نتم إجراء بعض التعديالت البسيطة في محكمي  م  ( 6)تم عرض مقيا  التنمر اللكترنيي على : صدق المحكمين -أوال

 .اوء المالحظات

 صدق االتساق الداخلي  -ثانيا

لالبا نلالبة تم ارتيارهم ( 68)بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون على العينة االستطالعية تم تطبيس المقيا  على        

مالت االرتبال بي  الفقرات نالدرجة الكلية للمقيا ، ندلت النتافب على أن جميع فقرات المقيا  بالطريقة العشوافية الطبقية، نتم إيماد معا

  -48.(  )المتنمر)، نقد ترانحت معامالت االرتبال بي  الفقرات نالدرجة الكلية لمقيا  ( α  ≤.001) دالة إحصافيا عند مستو  الداللة 

 (75. -35.( )الضحية)قرات نالدرجة الكلية لمقيا  ، فيما ترانحت معامالت االرتبال بي  الف(93.
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؛ نقد بلغت قيمة معاما ثبات Cronbach – Alphaبحساب معاما كرنيباخ ألفا ( المتنمر)الثبات لمقيا  التنمر اللكترنيي وقد تم حساب 

 (.1.20 (  )الضحية)، ن(1.216) المقيا  

 :إجراءات تطبيق الدراسة

 :نالجراءات التالية لغرض تطبيس الدراسةتم اتباع الاطوات 

 . التحقس م  الصدق نالثبات لمقيا  التنمر اللكترنيي، بتطبيقم على عينة استطالعية م  ممتمع الدراسة -

 حيث تم توزيع يساة إلكترنيية للمقيا  تكون الجابة عنها م  رالك رابط إلكترنيي على شعب: تم تطبيس المقيا  م  رالك لريقتي  -

وزيع بعينها تم ارتيارها عشوافي ا، فيما تمثلت الطريقة الثايية بتوزيع يسخ نرقية لم  كان يرغب بتعبئتها نرقيا في ذات الشعب التي تم الت

 . بها إلكترنيي ا

للحصوك على  SPSSتم تفريغ البيايات نإجراء المعالمات الحصافية الالزمة باستادا  بريامب الرز  الحصافية للعلو  االجتماعية   -

 . النتافب

 متغيرات الدراسة  -

، (كليات علمية، نكليات إيسايية)، نالتاصع (مقبوك، جيد، ممتاز)، نالمعدك التراكمي (نالضحية -المتنمر )التنمر اللكترنيي بشقيم  -

 (.اثذكور، نإي)، نالمنس (20 -20)، ن(21 -06)، نالعمر (األكبر، ناألنسط، ناألرير)نالترتيب الميالدي 

:النتائج المتعلقة بالسؤال األول  

 لدى عينة الدراسة؟" المتنمر والضحية"ما مستوى التنمر اإللكتروني 

) كما هو مواك في المدنك " المتنمر نالضحية"تم حساب المتوسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية للدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي 

2 .) 

 (المتنمر والضحية)واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني المتوسطات الحسابية (: 2)جدول

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 منافضة 28240. 1.1943 المتنمر

 منافضة 37983. 1.2638 الضحية
  

جاءت بدرجة منافضة؛ مما يشير إلى تديي ( المتنمر نالضحية)أن المتوسطات الحسابية للتنمر اللكترنيي (  2) يتضك م  المدنك 

نيمك  تفسير هذه النتيمة  .مستو  التنمر اللكترنيي م  جهة المتنمر نالضحية، نذلك نفقا لمعيار الحكم المعتمد في الدراسة الحالية

اللكترنيي سواء كان متنمرا أن احية؛ إذ يبدن بالنظر إلى لبيعة الممتمع األرديي المحافظ بالاافة إلى مد  حساسية مواوع التنمر 

 أن االعتراف بالقيا  بهذا السلوك أن التعرض لم ليس باألمر السها نهو ما قد يحوك دنن اعتراف الطلبة بحقيقة قيامهم أن تعراهم للتنمر

 (.2102)ناتفقت هذه النتيمة مع دراسة كفينة . اللكترنيي
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معايير الحكم على درجة المتوسطات الحسابية :(3)جدول  

 المتوسط الحسابي الحكم على الدرجة

 2.22 – 0 منافضة

2.88 – 2.22 متوسطة  

1 – 2.88 مرتفعة  
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

المعدل وفقا لتفاعل ( المتنمر والضحية)في التنمر اإللكتروني ( α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 والتخصص؟ 

 (المتنمر)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : أوال

وفقا لتفاعل المعدل " المتنمر"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني (: 4)جدول

 والتخصص

 العدد االيحراف المعياري المتوسط الحسابي التاصع المعدك المتغير

الدرجة الكلية 

للتنمر 

 اللكترنيي

"المتنمر"  

 36 37085. 1.3077 كليات علمية مقبوك

 31 25120. 1.1737 كليات إيسايية

Total 1.2457 .32580 67 

 62 34874. 1.2258 كليات علمية جيد

 79 19058. 1.1383 كليات إيسايية

Total 1.1768 .27409 141 

 93 33629. 1.2213 كليات علمية ممتاز

 99 18850. 1.1593 كليات إيسايية

Total 1.1893 .27142 192 

Total 191 34676. 1.2390 كليات علمية 

 209 19907. 1.1535 كليات إيسايية

Total 1.1943 .28240 400 
          

يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية بي  فئات المعدك التراكمي نالتاصع حسب الكليات، نللكشف 

 (. 1)ع  الفرنق الحصافية  فقد تم إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو في المدنك 
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 للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين المعدل والتخصص والتفاعل بينهما  Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 5)لجدو

 مصادر التباين

 

 

 مجموع

المربعات   

درجات 

 الحرية

 متوسط

المربعات   

  قيمة 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

 346. 1.063 083. 2 166. المعدك

 002. 9.361 733. 1 733. التاصع

التاصع* المعدك   .065 2 .033 .417 .660 

   078. 394 30.845 الاطد

    400 602.386 الممموع
 

تعى  للمعدك التراكمي، نللتفاعا بي  ( المتنمر)عد  نجود فرنق دالة إحصافيا في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( 1)يتضك م  المدنك 

الدرجة الكلية لمقيا  التنمر اللكترنيي ي المعدك التراكمي نالتاصع، فيما أشارت النتافب إلى نجود فرنق ذات داللة إحصافية ف

 .تعى  للتاصع الدراسي نلصالك الكليات العلمية( المتنمر)

يمك  تفسير هذه النتيمة بالنظر إلى لبيعة للبة التاصصات العلمية الذي  تتطلب تاصصاتهم أن يكويوا أكثر إتقايا نألفة نربرة في 

هم أكثر , إن الطلبة الذي  لديهم المىيد م  الابرة في تشغيا ناستادا  اليتريت نتطبيقاتمحيث استادا  اليتريت ناألجهىة اللكترنيية؛ 

كما أن تعراهم للكثير م  الضغول على  Xiao & Wong, 2013)) عراة ألداء أيواع ماتلفة م  سلوكيات التنمر اللكترنيي

 .لئة م  رالك التنمر على الغيرالمستو  الدراسي نالنفسي؛ قد يدفعهم لتفريغ هذه الضغول بدساليب را

بينما لم يؤثر المعدك التراكمي على التنمر اللكترنيي كسلوك؛ ربما ألن المعدك التراكمي ال يؤثر على شاصية الطالب المامعي 

 . نسلوكياتم

 (الضحية)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : ثانيا

وفقا لتفاعل المعدل " الضحية"للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6)جدول

 والتخصص

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص المعدل المتغير

 

 

الدرجة الكلية 

للتنمر 

اللكترنيي 

"الضحية"  

 36 55076. 1.3269 كليات علمية مقبوك

 31 41477. 1.2767 كليات إيسايية

 67 48959. 1.3037 الممموع

 62 38069. 1.2829 كليات علمية جيد

 79 35871. 1.2074 كليات إيسايية

 141 36912. 1.2406 الممموع

 93 36853. 1.2849 كليات علمية ممتاز

 99 31837. 1.2502 كليات إيسايية

 192 34311. 1.2670 الممموع

 191 41043. 1.2922 كليات علمية الممموع

 209 34853. 1.2379 كليات إيسايية

 400 37983. 1.2638 الممموع
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يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية بي  فئات المعدك التراكمي نالتاصع نفقا للكليات،         

 (. 1)نللكشف ع  الفرنق الحصافية  فقد تم إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو مواك في المدنك 

 للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين المعدل والتخصص والتفاعل بينهما  Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 7)جدول

 مصادر التباين

 

 

 مجموع

المربعات   

 درجات

الحرية        

 متوسط

المربعات   

  قيمة 

F 

 الداللة

اإلحصائية   

 604. 505. 073. 2 146. المعدك

 204. 1.621 235. 1 235. التاصع

التاصع* المعدك   .033 2 .017 .115 .891 

   145. 394 57.083 الاطد

    400 696.488 الممموع
 

( الضحية)في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( α  ≤.051)عد  نجود فرنق دالة إحصافيا عند مستو  الداللة ( 1)يتضك م  المدنك 

 .تعى  للمعدك التراكمي، نالتاصع الدراسي، نللتفاعا بي  المعدك التراكمي نالتاصع

 .يعتقد الباحثان أن حساسية تعرض الفرد للتنمر اللكترنيي قد يحوك دنن االعتراف بم

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

الترتيب وفقا لتفاعل ( المتنمر والضحية)في التنمر اإللكتروني ( α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الميالدي والمعدل؟ 

 (المتنمر)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : أوال

وفقا لتفاعل الترتيب " المتنمر"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني (: 8)جدول

 الميالدي والمعدل

الترتيب  المتغير

 الميالدي

 المتوسط المعدل

الحسابي   

 االنحراف

المعياري   

 العدد

 

الدرجة 

الكلية للتنمر 

اللكترنيي 

"المتنمر"  

 19 29090. 1.2591 مقبوك األكبر

 38 30981. 1.2338 جيد

 62 22635. 1.1650 ممتاز

 119 26657. 1.2020 الممموع

 34 36924. 1.2568 مقبوك األنسط

 92 26754. 1.1618 جيد

 96 31936. 1.2316 ممتاز

 222 30849. 1.2065 الممموع

 14 26994. 1.2005 مقبوك األرير

 11 15867. 1.1049 جيد

 34 16110. 1.1143 ممتاز

 59 19209. 1.1330 الممموع

 67 32580. 1.2457 مقبوك الممموع

 141 27409. 1.1768 جيد
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 192 27142. 1.1893 ممتاز

 400 28240. 1.1943 الممموع
 

يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية بي  فئات الترتيب الميالدي نالمعدك التراكمي، نللكشف ع  

 (. 2)الفرنق الحصافية  فقد تم إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو مواك في المدنك 

للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين الترتيب الميالدي والمعدل والتفاعل   Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 9)جدول

 بينهما

 مصادر التباين

 

 

 مجموع

المربعات   

درجات 

 الحرية     

 

 متوسط

المربعات   

  قيمة 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

 218. 1.530 121. 2 242. الترتيب الميالدي

 240. 1.434 114. 2 227. المعدك

 415. 985. 078. 4 312. المعدك* الميالدي الترتيب 

   079. 391 30.957 الاطد

    400 602.386 الممموع
 

( المتنمر)في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( α  ≤.051)عد  نجود فرنق دالة إحصافيا عند مستو  الداللة ( 2)يتضك م  المدنك 

 . تعى  للترتيب الميالدي، نالمعدك التراكمي، نللتفاعا بي  الترتيب الميالدي نالمعدك التراكمي

ثا م  الممك  تفسير هذه النتيمة بالرجوع إلى لبيعة أفراد عينة الدراسة كشباب جامعي يتسم بالوعي نالدراك الذي يحوك دنن قيامهم بم

م  جهة الترتيب ( 2102)تعارات هذه النتيمة مع دراسة الحمدايي . هذا السلوك السلبي، بالاافة إلى لبيعة الممتمع األرديي المحافظ

الميالدي؛ إذ كان هناك فرنق ذات داللة لصالك االب  األكبر مع ارنرة االيتباه الرتالف عينة الدراسة الحالية ع  عينات الدراسات 

التي أشارت يتيمتها إلى نجود فرنق في التنمر اللكترنيي ( 2108)نمع دراسة العباسي . حيث إيها تنانلت للبة المامعةاألرر  م  

 .نبينت النتافب أيضا أيم كلما زاد الترتيب الميالدي قلت درجة التنمرتعى  للترتيب الميالدي، 

 (الضحية)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : ثانيا

وفقا لتفاعل الترتيب " الضحية"متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني ال(: 11)جدول

 الميالدي والمعدل

 الترتيب المتغير

 الميالدي 

 المتوسط المعدل

الحسابي   

 االنحراف

المعياري   

 العدد

الدرجة الكلية للتنمر 

اللكترنيي 

"الضحية"  

 19 67222. 1.4372 مقبوك األكبر

 38 52103. 1.3462 جيد

 62 33513. 1.2599 ممتاز

 119 46521. 1.3158 الممموع

 34 41814. 1.2862 مقبوك األنسط

 92 29707. 1.2115 جيد

 96 35824. 1.2909 ممتاز

 222 34511. 1.2573 الممموع
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 14 31588. 1.1648 مقبوك األرير

 11 18321. 1.1189 جيد

 34 31549. 1.2127 ممتاز

 59 29353. 1.1838 الممموع

 67 48959. 1.3037 مقبوك الممموع

 141 36912. 1.2406 جيد

 192 34311. 1.2670 ممتاز

 400 37983. 1.2638 الممموع

يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية بي  فئات الترتيب الميالدي نالمعدك التراكمي، نللكشف ع  

 (. 00)الفرنق الحصافية فقد تم إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو مواك في المدنك 

للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين الترتيب الميالدي والمعدل والتفاعل   Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 11)جدول

 بينهما

 مصادر التباين

 

 

 مجموع

المربعات   

درجات 

 الحرية     

متوسط 

 المربعات

  قيمة 

F 

 الداللة

اإلحصائية   

 023. 3.810 545. 2 1.090 الترتيب الميالدي

 572. 559. 080. 2 160. المعدك

 321. 1.175 168. 4 672. المعدك* الميالدي الترتيب 

   143. 391 55.939 الاطد

    400 696.488 الممموع
 

تعى  ( الضحية)في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( α  ≤.051)نجود فرنق دالة إحصافيا عند مستو  الداللة ( 00)يتضك م  المدنك 

( الضحية)في الدرجة الكلية لمقيا  التنمر اللكترنيي  عد  نجود فرنق ذات داللة إحصافيةللترتيب الميالدي، فيما أشارت النتافب إلى 

 .تعى  للمعدك التراكمي، نللتفاعا بي  الترتيب الميالدي نالمعدك التراكمي

تبي  أن الفرق بي  الولد األكبر ناألرير في الترتيب , للمقاريات البعدية لمعرفة مصدر الفرنق في الترتيب الميالدي  LSDننفقا الرتبار

 (.α  ≤.051)عند مستو  الداللة ( 1319.)الميالدي داك إحصافيا لصالك االب  األرير 

أن الطفا األرير يميا ألن يكون ( 0226عبدالرحم ، )ما ذكر يمك  تفسير هذه النتيمة بالرجوع إلى السمات التي يتسم بها الطفا األريرك

نفي دراسة أجراها كا م   هيريرا نزينوك ن نيكىنركونسكا ن . نربما كان األكثر لموءا للهرنب, أكثر لموحا نتحديا نافتعاال للمشاكا

ا، نعالفي ة، الطفا األرير بي  إروتم ي أشارت النتافب إلى أن Herrera, et al., 2003) ( سيهورسكي كون أكثر جرأة ، نأكثرهم إبداع 

ا، نأكثر عصياي ا، نغير مسئوك، نحسودا، نأقلهم ثبات ا نهو ما عرام ليكون أكثر نقوعا . نيؤم  أيم األقا قبوال  في األسرة. نمنفتح 

ا لكويم أكثر ايفتاحا على اآلرري  نجرأة نافتعاال للمشاكا ما سعى أحدهم لاليتقا  منم عبر الشبكات إذ رب, كضحية للتنمر اللكترنيي يظر 

 .اللكترنيية
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

العمر وفقا لتفاعل ( المتنمر والضحية)في التنمر اإللكتروني ( α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 والجنس؟ 

 (المتنمر)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : أوال

وفقا لتفاعل العمر " المتنمر"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني (: 12)جدول

 والجنس

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر الجنس المتغير

الدرجة 

الكلية 

للتنمر 

اللكترنيي 

"المتنمر"  

 60 34434. 1.2686 20-18 ذكر

21-24 1.3547 .39111 45 

 105 36581. 1.3055 الممموع

 138 25202. 1.1508 20-18 أيثى

21-24 1.1583 .21835 157 

 295 23433. 1.1548 الممموع

 198 28745. 1.1865 20-18 الممموع

21-24 1.2020 .27786 202 

 400 28240. 1.1943 الممموع
 

يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية بي  فئات العمر نالمنس، نللكشف ع  الفرنق الحصافية فقد تم 

 (. 02)إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو مواك في المدنك 

 العمر والجنس والتفاعل بينهما للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين  Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 13)جدول

 مصادر التباين

 

 

 مجموع

المربعات   

درجات 

 الحرية     

 متوسط

المربعات   

  قيمة 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

 000. 24.94 1.881 1 1.881 المنس

 138. 2.212 167. 1 167. العمر

العمر* المنس   .118 1 .118 1.562 .212 

   075. 396 29.865 الاطد

    400 602.386 الممموع
 

تعى  ( المتنمر)في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( α  ≤.051)نجود فرنق دالة إحصافيا عند مستو  الداللة ( 02)يتضك م  المدنك 

، فيما أشارت النتافب إلى عد  نجود فرنق (000.)عند مستو  الداللة ( 24.94)لمنس المفحو ، نلصالك الذكور، حيث بلغت قيمة ف 

 .تعى  للعمر نالتفاعا بي  المنس نالعمر( المتنمر)في الدرجة الكلية لمقيا  التنمر اللكترنيي ذات داللة إحصافية 

مر، ننجود تعى  للع( المتنمر)م  حيث عد  نجود فرنق دالة في التنمر اللكترنيي ( 2102)اتفقت هذه النتيمة مع دراسة الحمدايي 

 & Barlett))، نمع دراسة بارليت نكوي (2108)نكذلك األمر بالنسبة لدراسة العباسي , فرنق تعى  لمتغير المنس نلصالك الذكور

Coyne, 2014  م  حيث نجود فرنق تعى  لمتغير المنس نلصالك الذكوربينما ارتلفت معها م  حيث العمر؛ إذ أثبتت األريرة نجود
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. نمر اللكترنيي تعى  للعمر مع ارنرة األرذ بعي  االعتبار أن الدراسة الحالية شملت للبة جامعة نليس للبة مدار فرنق قليلة في الت

التي أشارت يتافمها إلى نجود فرنق في التنمر  Xiao  (& Wong, 2013) بينما ارتلفت مع يتيمة دراسة كا  م  كسيو ننيب 

ر هذه النتيمة بالنظر إلى لبيعة الممتمع األرديي المحافظ الذي يعطي الذكور مساحة أكبر م  نم  الممك  تفسي. اللكترنيي تعى  لإلياث

مما يتيك لهم فر  القيا  بسلوك التنمر اللكترنيي بشكا أكبر م  الياث، نأن , الحرية على نسافا التواصا االجتماعي نشبكات اليتريت

 .الشرقية ممتمعات ذكوريةالذكور أكثر جرأة م  الياث باعتبار الممتمعات 

 (الضحية)فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني : ثانيا

وفقا لتفاعل العمر " الضحية"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس التنمر اإللكتروني (: 14)جدول

 والجنس

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر الجنس المتغير

الدرجة 

الكلية 

للتنمر 

اللكترنيي 

"الضحية"  

 60 43486. 1.3378 20-18 ذكر

21-24 1.4564 .52918 45 

 105 47878. 1.3886 الممموع

 138 24935. 1.2099 20-18 أيثى

21-24 1.2278 .38369 157 

 295 32737. 1.2194 الممموع

 198 32148. 1.2486 20-18 الممموع

21-24 1.2788 .42971 202 

 400 37983. 1.2638 الممموع
 

( الضحية)يتضك م  المدنك أعاله نجود فرنق ظاهرية بي  المتوسطات الحسابية الستمابات عينة الدراسة على مقيا  التنمر اللكترنيي 

 (. 01)بي  فئات العمر نالمنس، نللكشف ع  الفرنق الحصافية  فقد تم إجراء تحليا التباي  الثنافي، كما هو مواك في المدنك 

 للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بين العمر والجنس والتفاعل بينهما    Way ANOVA -2تحليل التباين الثنائي (: 15)جدول

 مصادر التباين

 

 

درجات  مجموع المربعات

الحرية     

df 

  قيمة  متوسط المربعات

F 

الداللة 

 اإلحصائية

 000. 17.44 2.421 1 2.421 المنس

 110. 2.559 355. 1 355. العمر

العمر* المنس   .193 1 .193 1.389 .239 

   139. 396 54.963 الاطد

    400 696.488 الممموع
 

تعى  ( الضحية)في الدرجة الكلية للتنمر اللكترنيي ( α  ≤.051)نجود فرنق دالة إحصافيا عند مستو  الداللة ( 01)يتضك م  المدنك 

في الدرجة الكلية لمقيا  التنمر لمنس المفحو ، نلصالك الذكور، فيما أشارت النتافب إلى عد  نجود فرنق ذات داللة إحصافية 

 .تعى  للعمر، نللتفاعا بي  المنس نالعمر( الضحية)اللكترنيي 
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بالرجوع إلى أن الممتمع األرديي المحافظ نالذي يعد أحد الممتمعات الشرقية الذي يمتاز بديم ممتمع م  الممك  تفسير هذه النتيمة 

ذكوري، يسمك للذكور بالوجود على مواقع التواصا االجتماعي بحرية أكبر نهو ما يمعلهم أكثر عراة للتنمر اللكترنيي، نربما بالنظر 

مارسة لسلوك التنمر يمعلهم أكثر عراة أيضا للوقوع كضحية، سواء كان رد فعا م  إلى النتيمة السابقة باعتبار الذكور أكثر م

  األشاا  الذي  تنمرنا عليهم أن بالنظر إلى أن قيامهم بسلوك التنمر ما هو إال رد فعا لكويهم احايا سابقي  للتنمر اللكترنيي كنوع م

 .االيتقا  نالثدر

:التوصيات  

 .لبي يستحس الدراسة نالبحث في العواما المؤثرة فيم؛ سعيا للحد منم نحماية الممتمع م  آثارهالتنمر اللكترنيي كسلوك س. 0

 .إيالء الذكور ناالب  األرير نفقا لترتيبم الميالدي المىيد م  الرعاية نالمراقبة لحمايتهم م  التنمر اللكترنيي. 2

 :المقترحات

بسلوك التنمر اللكترنيي على يطاق ناسع مواحة آثاره النفسية ناالجتماعية بي  فئات  يشر المقاالت التوعوية التي م  شديها التعريف. 0

 . الممتمع على ارتالفها

 .إقامة يدنات ثقافية نبرامب تلفىيويية تستهدف فئات الممتمع كافة؛ للتركيى على ظاهرة التنمر اللكترنيي. 2

 .بضحايا التنمر اللكترنيي نمساعدتهم على تمانز آثاره النفسيةاهتما  قسم الرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية . 2
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 :والمصادر المراجعقائمة 

القدرة التنبؤية للذكاء األخالقي وأنماط التعلق والمناخ المدرسي في سلوك التنبؤ لدى الحلقة الثانية من (. 2102. )البوسعيدي، أميمة 

 .الرياض –جامعة الملك سعود  -قسم علم النفس، رسالة دكتوراه غير منشورة، سلطنة عمان

مجلة (. دراسة سيكومترية إكلينيكية)األم  النفسي لد  الضحايا المتنمري  نأقرايهم احايا التنمر المدرسي (. 2102. )البها ، سيد أحمد 

 . 221-202، (22) كلية التربية بنها،

، رسالة ماجستير والمراهقين وعالقته بالعمر والجنس والترتيب الوالدي سلوك التنمر لدى األطفال(. 2102.)الحمدايي، عبد المحس  

 .غير منشورة، جامعة بغداد، العراق

مجلة . سلوك التنمر لد  تالميذ المرحلة االبتدافية نللبة المرحلة المتوسطة نعالقتم بالمنس نالترتيب الوالدي(. 2108. )العباسي، غسس 

 .001-66. ( 11)، البحوث النفسية والتربوية

، ألرنحة التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بأنماط العنف المدرسي(. 2101. )العنىي، منانر عبيد صالك

 .دكتوراة جامعة يايف العربية للعلو  األمنية، كلية العلو  االجتماعية، الرياض، المملكة العربية السعودية

-00المناخ األسري كمتغير نسيط بي  العنف اللكترنيي ناألم  النفسي لد  الفئة العمرية (. 2102.)شراب، عبدهللا؛ شراب، سما  

 .22-01(. 1) المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين،سنة، 08
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Abstract 

This study aimed to identify the extent iPad’s contributed to enhance inclusion of students with visual 

impairment (partially) in public schools. The study used the descriptive and analytical approach. The 

population consisted of (160) students who received iPad device within the “vision project” 

implemented at UNRWA schools in Gaza strip. The study used a questionnaire prepared and adapted by 

the researcher, to measure degree of iPad’s contribution to inclusion in general and at three dimensions: 

academic, psychological, and behavioral. Results showed the level of iPad’s contribution to enhance 

inclusion among students with visual impairment was high, with an average of 2.70 and a relative 

weight 90%. Concerning the three dimensions, results showed the academic attained as average of 2.77 

with relative weight 88.6%, however in the second dimension (psychological) the mean was 2.98 with 

relative weight 99.3%, lastly for the third dimension (behavioral), the mean was 2.67 with relative 

weight 89.0%. This indicated high level of iPad’s contribution to enhance inclusion of students with 

visual impairment at public schools specifically at UNRWA schools. The study recommended use iPads 

for best inclusive practices. 
 

 

Key words: IPad – visual impairment – Inclusion in public schools. 
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 الملخص

تكمن مشكلة .  األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في التعليم العام إسهاممدى  تعرفهدفت هذه الدراسة إلى 

( الجناح الرسمي الثاني للتعليم في فلسطين)ونروا الدراسة في أنه تم تزويد معظم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس األ

استخدمت الدراسة المنهج . سهمت في دمج هؤالء الطلبة في العملية التعليميةأربة وكيف بأجهزة أيباد، وأردنا أن نتحقق من فوائد هذه التج

الذي نفذته األونروا في " مشروع الرؤية"الذين استلموا جهاز األيباد ضمن ( 161)تكون المجتمع األصلي من الطلبة . الوصفي التحليلي

ة، حيث استجاب /اطالب  ( 11)، والفعلية (11)حيث العينة السيكو مترية ( 111)مدارسها حيث بلغت عينتا الدراسة مما توفر من الطلبة 

: األيباد للدمج بشكل عام وفي ثالثة أبعاد إسهاماستخدمت الدراسة استبانة من إعداد وتقنين الباحث، تم من خاللها قياس درجة . فقط 84

األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة  إسهامتوى وأظهرت نتائج الدراسة أن مس. األكاديمي، والنفسي المعنوي، والسلوكي

، وقد ظهرت هذه النتيجة المرتفعة واضحة في أبعاد االستبانة حيث تبين أن %01وبوزن نسبي  1..2البصرية جاءت مرتفعة بمتوسط 

( النفسي المعنوي)، وفي البعد الثاني %44.6وبوزن نسبي  2.66كان ( األكاديمي)األيباد في الدمج في البعد األول  إسهاممتوسط مستوى 

والوزن النسبي  .2.6فكان المتوسط الحسابي ( السلوكي)، أما بالنسبة للبعد الثالث %00.9وبوزن نسبي  2.04كان بمتوسط الحسابي 

عام كانت مرتفعة، وكانت األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في التعليم ال إسهاموهذا دل على أن مستوى %. 40.1

وضروة تزويد الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية باألجهزة المحمولة والسماح باستخدامها في  ,التوصية بأهمية توظيف التكنولوجيا للدمج

 .العملية التعليمية
 

 .الدمج في التعليم العام –ذوي اإلعاقة البصرية  –يباد األ: كلمات مفتاحية
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 مقدمة

التعليييييييم الجييييييامع كعملييييييية تربوييييييية كبيييييييرة ومسييييييتمرة هييييييي الطريقيييييية التييييييي ميييييين خاللهييييييا يييييييتم قبييييييول ورعاييييييية واحتييييييرام 

الطلبيييييية ذوي االحتياجييييييات الخاصيييييية فييييييي المدرسيييييية العمومييييييية وتقييييييوم علييييييى تعزيييييييز بي يييييية تعلييييييم اجتماعييييييية وانفعالييييييية ميييييين 

ى ميييييين الييييييتعلم المقبييييييول والييييييذي يناسيييييي  خاللهييييييا يييييييتمكن الطلبيييييية ذوو القييييييدرات واالحتياجييييييات المختلفيييييية ميييييين تحصيييييييل مسييييييتو

 (Dijana and Snezanz, 2010)             خصائصهم الفردية باستخدام إستراتيجيات تعلم مختلفة
1
 

واإلستراتيجيات المدرسية الجامعة هي التي تمكين الطلبية مين اليدمج الفاعيل والفعيال فيي بي ية مدرسيية زمنية ومحفيزة لليتعلم تحتيرم 

اإلنسان وبالذات حقوق األطفال، حيث كان يتم استبعاد هؤالء الطلبة مين المنظومية التعليميية بالكاميل، وأصيب  بعيد الجميع وتكرس حقوق 

ا عن النظام، حيث يقدم لهيم خيدمات تعليميية فيي مراكيز أو ميدارس خاصية بهيم بعييدة  عقود من الزمن فكرة االهتمام بهم مقبولة ولكن بعيد 

كن تطور المفهوم والممارسة بسيب  التطيور فيي مبيادو حقيوق اإلنسيان وحقيوق الطفيل ومكافحية التميييز ول. ونائية عن المدرسة العمومية

في النظام التعليمي ولكن يقدم لهم خدمات خاصية بهيم فيي المدرسية مثيل مراكيز ( بشرط تأهيلهم)وإعطاء فرص متكاف ة، مك ن دمج الطلبة 

وتبني اليونسكو التعلييم للجمييع  2111أما التوجه الحديث وبعد العام . Mainstreamingوهذا يسمى توحيد المسار , المصادر أو المساندة

أصب  التفكير والممارسة في كيفية إدميا  جمييع الطلبية ذوي االحتياجيات الخاصية فيي النظيام التعليميي  No Child Left Behindومبدأ 

 ( .2110:1ياغي ) العام 

وألزمت األونروا
2
تلتزم األونروا بتقديم تعليم ذي جودة عالية : "نفسها من خالل إعالنها عما يُسمى بجملة االلتزام التي نصت على ما يلي 

وتهييدف األونييروا إلييى إزاليية جميييع المعيقييات التييي تحييول دون الحصييول علييى فييرص متكاف يية للييتعلم . يحتييرم حقييوق الطفييل ويقييدر تنييوعهم

من بلوغ قدراتهم الكامنة بغض النظر عن النوع االجتمياعي، واخيتالف القيدرات أو اإلعاقيات، أو الحالية والمشاركة لتمكين جميع األطفال 

  (.2112:1األونروا )االجتماعية / االقتصادية أو االحتياجات الصحية، والنفسية/ االجتماعية

التعليميية توظيف التكنولوجييا الرقميية فيي ولتوفير تعليم ذي جودة عالية كمتطل  لتطبيق منحى التعليم الجامع، أصبحت األنظمية 

ة التعليم للطلبة بما فيهم الطلبة ذوي اإلعاقة، ونخص بالذكر توظيف أجهيزة األيبياد فيي تحسيين العمليية التعليميية وتجوييدها باعتبارهيا سيهل

دراسية : د في العمليية التعليميية مثيلوقد قام التربويون بإجراء دراسات حول إمكانية توظيف األيبا. الحمل وتمتلك مميزات وخيارات هائلة

(Sabrina, 2012)  حول تطوير تصنيف السيتخدامات األيبياد فيي الميدارس، ودراسية(Karsenti & Fievez 2013)  حيول األيبياد فيي

اسيية قنيبييي، حيول تقييييم اسيتخدام األيبيياد كييأداة تعليميية، ودر (Ruth, et, al. 2016)التعلييم، االسييتخدام، والفائيدة والتحييديات، ودراسيية 

واقيع اسيتخدام األيبياد فيي ( 2114)حول تطوير نموذ  إلدخال الحاسوب اللوحي في العملية التعلمية التعليمية، ودراسة العنزي، ( 2110)

                                                             
1

APA 6) 1تم اتباع نظام التوثيق المعمول به في جمعية علم النفس األمريكية، النسخة   
th

 edition) . 
2

 .، وتقدم خدمات الصحة والتعليم واإلغاثة االجتماعية4918تعني بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بعد نكبة  UNمؤسسة دولية تتبع  
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حيول اسيتخدام ( 2111)دراسية السيعايدة، : وهناك دراسات ارتبطت بعالقة استخدام األيباد بالتحصيل مثل. العملية التعليمية وسبل تحسينه

حول أثر األيباد على تحصييل المهيارات واالتجاهيات الحسيابية، ودراسية،  (Swicegood 2015)األيباد في التحصيل الدراسي، ودراسة 

((Habler, B., et, al. 2015 لمراجعة األدلة حول نتائج الطلبة باستخدام األيباد .(Tantawi,2021). 

ولذلك ظهر في األثير العدييد مين الدراسيات , وي اإلعاقات والحاجات التعليميةوأصب  األيباد يستخدم لدعم تعلم واندما  الطلبة ذ

حيول (Quick, Nicole 2014) دراسية  : التي تناولت توظيف األيباد في تعلييم الطلبية ذوي اإلعاقيات والحاجيات التعليميية المختلفية مثيل

 ,.Orhan, et, al)حول األيباد وتعليم الطلبة ذوي التوحد ودراسة   (O’Malley, et, .al., 2014)األيباد واإلعاقات المختلفة، ودراسة 

حول اسيتخدام األيبياد فيي تعلييم الطلبية ذوي ( 2110)حول توظيف األيباد لدعم تعلم ذوي االحتياجات التعليمية، ودراسة المولي،  (2017

   .اإلعاقة الفكرية

مييواد أمييا بالنسييبة للدراسييات التييي ركييزت علييى اسييتخدامات األيبيياد ميين قبييل الطلبيية ذوي اإلعاقيية البصييرية فكانييت تركييز علييى ال

  (Joan Hope, 2019 )فكانيت تتعليق بحيل المسيائل الرياضيية، ودراسية (Carole & Rosenblum, 2019 )  دراسية: الدراسيية مثيل

حول تدري  الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للوصول لألجهزة اللوحية، وبحس  حدود علم الباحيث فقيد خليت الدراسيات التيي تتعليق بالطلبية 

دمجين في النظام العام، وهذا ما دفع الباحث بصفته منسق ا للتعليم الجامع في مدارس األونروا القيام بهذه الدراسية ذوي اإلعاقة البصرية الم

هيم مين , في العملية التعليمية، ميع العليم أن الطلبية عينية الدراسية" جزئي ا"لتعرف مدى إسهام األيباد في دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية 

د ضيمن مشيروع يسيمى مشيروع الرؤييةاستلموا أجهزة األيبيا
3
  "vision project  " وتيم تزوييدهم دون غييرهم مين الطلبية بيأجهزة أيبياد

وعليه كان دائما هناك تساؤٌل عند قطاعات مختلفة في التعليم عن مستوى الفائيدة التيي اسيتنفادها الطلبية . بهدف دمجهم في العملية التعليمية

، والمستوى النفسي، والمستوى السلوكي في الصف والمدرسة، ومدى إسهام جهاز األيباد فيي تحقييق يلتعليمعينة الدراسة على المستوى ا

وهذا ما ترنو إلييه هيذه الدراسية مين خيالل اإلجابية عين سيؤال الدراسية، والخيرو  بيبعض التوصييات التيي قيد تزييد مين , الدمج الفعلي لهم

 . مستوى التطبيق العملي للتعليم الجامع
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 مشكلة الدراسة 

طالب يا وطالبية  ( 166)تكمن مشكلة الدراسة فيي أن عيدد الطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية الجزئيية الميدمجين فيي ميدارس األونيروا، وعيددهم 

يعيانون ميين الوصييول للمعرفيية والمشيياركة الفاعليية فييي العملييية التعليمييية بسييب  صييعوبة حمييل الكتيي  المكبييرة، وحيياجتهم السييتخدام طاوليية 

وقيد أظهيرت بعيض المقيابالت التيي قيام بهيا معلميو التربيية الخاصية . للوصول للسبورة كي تصب  الرؤيية أوضي ( أي بعجالت )كة متحر

للطلبة وأولياء أمورهم أن واقع اإلعاقة لدى هؤالء الطلبة انعكس بشكل سلبي على الجوان  التحصيلية، والنفسية مين خجيل ومفهيوم متيدن  

وللتغلي  عليى هيذه التحيديات تيم تزوييد الطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية بيأجهزة . لة وقلة المشاركة واالندما  الفعالوبالتالي العز, عن الذات

أيباد وتم تحميل كل المواد المقيررة فيي المنهيا  الفلسيطيني كيل حسي  مرحلتيه التعليميية، وتيم تقيديم اليدعم اللوجسيتي والفنيي للطلبية داخيل 

مشيروع الرؤيية لوصيول الطلبية ذوي "لدراسة في غياب المعلومات البحثيية عين فائيدة هيذا المشيروع المدارس، ومع ذلك ظهرت مشكلة ا

، ومدى إسهام األيباد في تحقيق األهداف المرجوة منه، ولذلك كانت هذه الدراسة لتعيرف ميدى إسيهام الجهياز "اإلعاقة البصرية لتعليم جيد

السيؤال والسيلوكية، وتيتلخص مشيكلة الدراسية فيي , ندما  من الناحية التعليمية، والنفسييةالمستلم في تحقيق المساعدة الحقيقية للطلبة في اال

 :الرئيس اآلتي

 ما إسهام األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس التعليم العام؟

 :األسئلة الفرعية

 :ويجي  عن السؤال الرئيس األس لة الفرعية اآلتية

 سهام األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس األونروا؟ ما مستوى إ .1

 ما درجة إسهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية التعليمية؟  .2

 ما درجة إسهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية النفسية؟  .9

 سهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية السلوكية؟ ما درجة إ .8

 أهداف الدراسة 

تعرف مدى إسهام جهاز األيبياد المسيتلم ضيمن مشيروع الرؤيية فيي تعزييز اليدمج الفعليي للطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية الميدمجين فيي  .1

 . مدارس األونروا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

 إسهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية التعليمية األكاديمية؟  من مستوى التحقق. 2

 إسهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية النفسية المعنوية؟  تحديد مدى. 9

 تعرف مستوى إسهام األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية السلوكية في المشاركة الصفية والمدرسية؟  . 8
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 أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة في أنها قد تساعد في تحقيق األمور التالية

ا ميدارس األنيروا، ( المتواجيدين)تركيز الدراسة على تعليم الطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية الميدمجين  .1 فيي النظيام التعليميي العيام تحدييد 

 .  وليس في المؤسسات أو المدارس الخاصة أو مراكز الدمج، وهذا ما قد يكسبها أهمية

ة كييأدوات تعليمييية مسيياعدة ال سيييما للطلبيية ذوي اإلعاقيية البصييرية تفعيييل الدراسيية أهمييية توظيييف التكنولوجيييا فييي العملييية التعليمييي .2

 .المدمجين في المدارس، وتبرز الدور الجديد للتكنولوجيا في سياق منحى التعليم الجامع الذي تتبناه الجهات الرسمية

توفير الدراسة مثاال  عملي يا للممارسيات التعليميية الجامعية .9
4
مجيال دميج الطلبية ذوي اإلعاقية فيي  المنشيودة وطريقية قابلية للتطبييق فيي 

ا مع التوجهات الوطنية والدولية في التقدم باتجاه تحقيق مبادو العدالة والمساواة والمشاركة الفعالية للتالم ييذ الميدان التربوي، منسجم 

 .  ذوي اإلعاقة

النظيام العيام ميين خيالل تلبيية حاجيياتهم  إسيهام الدراسية فيي اإلدمييا  الفعليي للطلبية ذوي اإلعاقية البصييرية أثنياء تواجيدهم فييي ميدارس .8

للتعلم، لذا من المتوقع أن يكون أكثر المستفيدين من هيذه الدراسية هيم الطلبية الفلسيطينين اليذين يعيانون مين إعاقيات بصيرية، مميا قيد 

 . يؤدي إلى إيجاد المواطن الفعال بغض النظر عن إعاقته

لفلسطيني التي تهتم بالممارسيات الجامعية بشيكل عمليي فيي المجتميع التعليميي اعتبار هذه الدراسة من دراسات األساس في المجتمع ا .1

 .الفلسطيني، وتوفر أداة مقننة تسهم في إثراء المكتبة المعرفية

 التعريفات اإلجرائية

شيته وتيدعم شا( IOS)، ويعميل بنظيام تشيغيل 2111هو جهاز لوحي صمم مين قبيل شيركة أبيل تيم إصيداره فيي أبرييل عيام : جهاز األيباد

وينتمي األيباد إلى مجموعية مين األليواح (. 2118الرويلي )ويوجد أكثر من جيل له , اللمس المتعددة ويقوم بتشغيل عدة أنواع من الوسائط

الذكيية التييي يييتم التفاعييل معهييا عين طريييق لمييس شاشيية مصييممة لتنفييذ العديييد ميين المهييام، وهييو أحيد األجهييزة اإللكترونييية الصييغيرة نسييبي ا 

 (.2110المولي)بإمكانية االتصال باإلنترنت وتضمن تطبيقات متعددة تفاعلية  والمزودة

وأكبير مين ( اليالب تيوب)هو جهاز حاسيوب ليوحي محميول حجميه أصيغر وأخيف مين الحاسي  المحميول : ويمكن تعريف األيباد إجرائيًا

الصيوتي والتصيوير والتكبيير، ومحميل علييه كيل  الهاتف الذكي، وهو شاشة سهلة الحمل تعمل باللمس وبه تطبيقيات متعيددة مثيل التسيجيل

الخامس والسادس االبتدائي وصفوف المرحلية اإلعداديية السيابع والثيامن والتاسيع لييتم  المواد الدراسية التابعة للمناهج الفلسطينية للصفوف

 . استخدامه في الغرفة الصفية وللمذاكرة

 

                                                             
4

 .وُتسمى أيًضا الدامجة 
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 :الدمج

ا الحق "ياسة األونروا للتعليم الجامع، وهو يتمثل الدمج في التعليم من خالل ما ورد في س منحى يقوم على أساس حقوق اإلنسان وخصوص 

في التعلييم، ويقيدر التعلييم الجيامع التنيوع لجمييع الطلبية، ويعميل عليى تلبيية احتياجياتهم، ميع التركييز بشيكل خياص عليى األطفيال العرضية 

األونروا، سياسية التعلييم ) "تعليمي ليصب  أكثر استجابة لكافة احتياجات الطلبةلإلقصاء والتهميش، ويتطل  التعليم الجامع تحسين النظام ال

 (.2112:1الجامع، 

 تعزيز الدمج

 . وهو مقدار الزيادة في تلبية حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية كما تظهره نتائج االستبانة أداة الدراسة

رزمييية أدوات المعليييم ودلييييل المعليييم لتحدييييد االحتياجيييات فيييي التعلييييم  مييين( 9)تتبنيييى الدراسييية تعرييييف أداة رقيييم : اإلعاقةةةة البصةةةرية

 الرؤيية عليى عليى قيدرتهم ييؤثر واضي  بشيكل البصير فيي ضيعف لديهم الذين طبي ا أو تشخيصهم تم الذين هم الطلبة (:2118:81)الجامع

 إعاقية تعيد فيال المشيكلة يحيل النظيارة ارتيداء كيان الطبيية إذا اسيتخدام النظيارة ميع كلتيهميا أو العينيين مين واحيدة فيي كلي أو جزئي بشكل

  .بصرية

اليذين لييديهم قصييور فييي الرؤيية حتييى بعييد اسييتخدامهم للنظييارة )هييم الطلبية ذوو اإلعاقيية البصييرية الجزئييية : الطلبةة ذوو اإلعاقةةة البصةةرية

وتحدييدهم مين قبيل المعلميين باسيتخدامهم أداة اليذين تيم حصيرهم , المسجلون رسمي ا في النظام التعليمي العام فيي ميدارس األونيروا( الطبية

 . من رزمة أدوات التعليم الجامع( 9)رقم 

 حدود الدراسة

في تعزيز دميج الطلبية ذوي اإلعاقية ( ضمن مشروع الرؤية)تقتصر الدراسة على التحقق من درجة إسهام جهاز األيباد  :الحد الموضوعي

 .  االبصرية في العملية التعليمية في مدارس األونرو

ضيمن مشيروع الرؤيية الهيادف إليى "تتناول هذه الدراسة الطلبة ذوي اإلعاقية البصيرية الجزئيية اليذين اسيتلموا أجهيزة أيبياد  :الحد البشري

 .للصفوف الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع في مدارس األونروا" project Vision"الوصول الجيد للتعليم 

 . 2110- 2114تم تطبيق أداة الدراسة خالل العام الدراسي  :الحد الرماني

 .  تأخذ هذه الدراسة مكانها حيث يتواجد الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في جميع مدارس األونروا المنتشرة في قطاع غزة: الحد المكاني 

 منهج وإجـــــراءات الدراســــة 

 :تيالباحث اإلجراءات المنهجية وفق الترتي  اآلاتبع 
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استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصيفي التحليليي لتعيرف ميدى إسيهام األيبياد فيي تعزييز اليدمج ليدى الطلبية : منهج الدراسة: أوًل 

 .، في دراسة ميدانية تطبيقيةذوي اإلعاقة البصرية في مدارس األونروا

طالب يا وطالبية مين ذوي اإلعاقية البصيرية جزئي يا، الميدمجين فيي ميدارس  161تكون المجتمع األصلي للدراسة من : مجتمع الدراسة: ثانيًا

 (. األونروا)الذي تم تنفيذه في مدارس وكالة الغوث الدولية " مشروع الرؤية"األونروا، الذين استلموا جهاز األيباد ضمن 

طالب ا وطالبة، حيث بلغيت العينية الكليية ( 11)طالب ا وطالبة والعينة الكلية ( 11)السيكومترية : تألفت العينة من عينتينعينة الدراسة : ثالثًا

توزييع أفيراد العينية بالنسيبة للخصيائص الديموغرافيية ( 1)ويظهير جيدول رقيم . وتيم اسيتثناء اسيتمارتين لعيدم صيالحيتهما( 84)أو الفعلية 

   .والسكانية

 لخصائص الديموغرافية والسكانيةة لتوزيع أفراد العينة بالنسب:(1)جدول

 %النسبة  العدد التصنيف 

 محافظات قطاع غزة

 % 4.9 8 مديريتي شمال غزة التعليمية

 %20.2 18 مديريات غزة التعليمية

 %21.4 11 مديريتي الوسطى التعليمية

 %22.0 11 مديريتي خانيونس التعليمية

 %14.4 0 مديريتي رف  التعليمية

 100.0 84 المجموع

 نوع الجنس

 %11 28 ذكر

 %11 28 أنثى

 100.0 84 المجموع

 الصف

 %8.2 8 الخامس

 %14.4 0 السادس

 %1..2 19 السابع

 %91.9 11 الثامن

 %14.4 0 التاسع

 100.0 84 المجموع

 فظ الجهازحمكان 

 % 23 13 في المدرسة

 % .. 91 في البيت

 100.0 84 المجموع
 

 : السابق ما يلي( 1رقم )تبين من خالل جدول 

، ونسيبة ميدارس غيزة %4.9كانت نسبة مدارس شمال قطياع غيزة : بالنسبة لتوزيع أفراد العينة بالنسبة للمديريات التعليمية في قطاع غزة

، ونسيبة ميدارس رفيي  22.0%، أميا ميدارس خيانيونس فقييد كانيت النسيبة %21.4، بينميا كانيت نسيبة مييدارس الوسيطى 20.2%التعليميية 

 .، كل ذلك من إجمالي التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم العام باألونروا%14.4

أفراد  أما بالنسبة لتوزيع%. 11، ونسبة اإلناث %11شكل الذكور في العينة ما نسبته بالنسبة لنوع الجنس،  أما بالنسبة لتوزيع أفراد العينة

في الصف السادس، في حين بلغت نسيبة % 14.4من الطلبة يدرسون في الصف الخامس، بينما % 8.2تبين أن  فقد بالنسبة للصف،العينة 

ولكن بالنسبة لمتغيير %. 14.4، ونسبة الصف التاسع كانت %91.9وكانت نسبة الطلبة في الصف الثامن %. 1..2تالميذ الصف السابع 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 020 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

مين % 29، بينميا %..ة أو فيي البييت، فقيد كانيت نسيبة اليذين اسيتلموا الجهياز ويأخذونيه معهيم للبييت في المدرس مكان حفظ جهاز األيباد

 .  الطلبة كانوا يحتفظون به في المدرسة

   :أداة الدراسة: رابًعا

وتيم اسيتخدام ميدر  التعليميي، والنفسيي، والسيلوكي، : أبعاد تعبر عن اليدمج ةفقرة موزعة على ثالث( 14)تكونت االستبانة من : الستبانة

( 940)بدرجية كبييرة، وليذلك كانيت الدرجية الكليية ( 9)بدرجية متوسيطة، و ( 2)تعنيي بدرجية قليلية، و ( 1)ثالثي لمقياس االستبانة حيث 

 (.9)درجة ومتوسط 

ينية اسيتطالعية ، قيام الباحيث بحسياب معيامالت الصيدق والثبيات واالتسياق اليداخلي لالسيتبانة عليى عالخصائص السيكو مترية لالسةتبانة

 .ة  /طالب ا( 50)عددها 

 :قام الباحث بقياس الصدق من خالل اآلتي: صدق المقياس: أوال  

فقيرة  للتحكييم عليى مجموعية مين المحكميين الخبيراء فيي مجياالت ( 28)عرض الباحث المقيياس المقتيرح والمكيون مين : صدق المحكمين

وتعديل وإعادة صياغة الفقيرات التيي عليهيا شيبه إجمياع، وقيد بليق عيدد فقيرات المقيياس التربية، والتربية الخاصة، وعلم النفس، وتم حذف 

 .فقرة( 14)بعد التحكيم 

 : ثبات المقياس: ثانيًا

 :للتحقق من معامالت الثبات للمقياس تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ على النحو التالي

طالب يا وطالبية مين ذوي اإلعاقية البصيرية ( 11)االستبانة على عينة استطالعية قوامها  تم تطبيق :كرو نباخ –معامالت الثبات بطريقة ألفا 

المدمجين في مدارس األونروا في قطاع غزة، وبعيد تطبييق المقيياس تيم احتسياب معاميل ألفيا كرونبياخ لقيياس الثبيات، حييث وجيد أن قيمية 

 .أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفعللمقياس الكلي، وهذا دليل على  1.018معامل ألفا كرونباخ بلغت 

تم التحقق من االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتبياط لكيل بعيد ميع الدرجية الكليية ليألداة، : التساق الداخلي لالستبانة: ثالثًا

النتيائج أن جمييع  أظهيرتوقيد . لبعيدوبين كل فقرة من فقرات االستبانة والدجة الكلية وذلك لمعرفة مدى ارتبياط كيل فقيرة بالدرجية الكليية ل

يظهيير معييامالت االرتبيياط بييين أبعيياد ( 2)، جييدول رقييم (1.11)األبعيياد تتمتييع بمعييامالت ارتبيياط قوييية وداليية إحصييائي ا عنييد مسييتوى دالليية 

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس( 9)المقياس والدرجة الكلية للمقياس، ويظهر جدول 
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 معامالت الرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس :(2)لجدو

 مستوى الدللة معامل الرتباط البعد 

 0.001** 0.93 التعليمي

 0.001** 0.85 النفسي

 0.001** 0.89 السلوكي

 

 (3)ملحق 

 معامالت الرتباط بين عبارات كل بعد والدرجة الكلية لكل بعد

 الفقرات ارتباط بيرسونمعامل  مستوى الدللة

 التعليمي: البعد األول 

**0.001 0.62 1 

**0.001 0.82 2 

**0.001 0.73 3 

**0.001 0.83 4 

**0.001 0.82 5 

**0.001 0.83 6 

 النفسي: البعد الثاني

**0.001 0.83 7 

**0.001 0.82 8 

**0.001 0.6 9 

**0.001 0.74 10 

**0.001 0.71 11 

**0.001 0.47 12 

 السلوكي: لبعد الثالثا 

**0.001 0.64 13 

**0.001 0.77 14 

**0.001 0.66 15 

**0.001 0.87 16 

**0.001 0.53 17 

**0.001 0.61 18 

   1.111دالة إحصائيا  عند ** 

 

 نتائج الدراسة وتفسيراتها

 : إجابة السؤال األول وينص على

ولإلجابية عليى هيذا السيؤال تيم  "الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مةدارس األونةروا؟ما مستوى مساهمة األيباد في تعزيز "

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات الطلبة عينة الدراسة على االستبانة، كما هو موض  في جيدول رقيم 
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يا بمتوسيط  ، حيث تبين أن مستوى مساهمة األيباد في تعزيز الدمج(8) لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية فيي ميدارس األونيروا جياء مرتفع 

، وقد ظهرت هذه النتيجة في أبعاد االستبانة حيث تبين أن متوسط مسيتوى مسياهمة األيبياد فيي اليدمج فيي البعيد %01وبوزن نسبي  1..2

، أميا %00.9وبيوزن نسيبي  2.04كان بمتوسيط الحسيابي  (النفسي)، وفي البعد الثاني %44.6وبوزن نسبي  2.66كان ( التعليمي)األول 

وهيذا ييدلل عليى أن مسيتوى مسياهمة األيبياد فيي %. 40.1واليوزن النسيبي  .2.6فكان المتوسيط الحسيابي ( السلوكي)بالنسبة للبعد الثالث 

ا لخبيراء تيم اعتبيار الفقيرات التيي تتيوافر وبناء عليى زراء ا .تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس األونروا كان مرتفع 

ويمكين . تكيون االسيتجابات مرتفعية%( ..)متوسيطة ولكين أكثير مين %( .. -% 11)بأنهيا منخفضية، ومين % 11بوزن نسبي أقل من 

ا لألوزان النسبية كاآلتي ا البعد (في التفاعل المشاركة)البعد النفسي، ثم البعد السلوكي : ترتي  األبعاد تبع  التعليمي مع العلم أن هيذا ، وأخير 

ا طالما أن   .جميع األبعاد حصلت على أوزان نسبية مرتفعةالترتي  ال يضيف كثير 

التيي أظهيرت أن تقيييم اسيتخدام األيبياد فيي ( 2114)جاءت نتائج الدراسة الحاليية فيي السيؤال األول مرتفعية ومتوافقية ميع دراسية العنيزي 

ا للطلبية ذوي العملية التعليمية من وجهية نظير المعلمي يا، وتوافقيت نتيائج الدراسية بيأن األيبياد كيان مفييد  ين والمشيرفين التربيويين كيان مرتفع 

حيول فائيدة األيبياد للطلبية ذوي  (O’Malley, et, .al., 2014) ، ودراسية (Karsenti & Fiever 2013)اإلعاقة كميا جياء فيي دراسية 

. بصيري ا المعياقين ف ية فيي دميج حيول مسياهمة التكنولوجييا المسياعدة( 2116)هذه النتيجة مع دراسة السييد وبيادلي وتتوافق . إعاقة التوحد

ا مهمييا ". اليتعلم اليذكي لمدرسية األلفيية الثالثية"أن األيبياد يصي  فيي تعزييز ميا يمكين تسيميته ( 2110)وييرى غربيي  ويعتقيد أن هنياك دور 

يا للتكنولوجيا في مساعدة الطلبة ذوي ا الحتياجات الخاصة للتغل  على التحديات التي تفرضيها اإلعاقية عليى الوصيول للتعلييم، وتسيهم أيض 

 . في نموهم والوصول والمشاركة في الحياة اليومية وبذلك يتحقق الدمج الحقيقي

 (84=ن)المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية المقياس : (8)جدول

 البعد
عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 الفقرات

الدرجةةةةةةةةةةةةةةة 

 الكلية

المتوسةةةة  

 الحسابي

النحةةراف 

 المعياري

الةةةةةةةةةةةوزن 

 النسبي
 الترتيب

 9 44.6 1.44 2.66 127 6 التعليمي  

 1 00.9 1.99 2.04 198 6 النفسي 

 2 40.1 1.81 .2.6 128 6 السلوك الصفي والمدرسي

--  %01 1.81 1..2 940 14 الدرجة الكلية للمقياس
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 :الثاني وينص علىإجابة السؤال 

ولإلجابة على هذا السؤال تم حسياب " ما مستوى مساهمة األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية التعليمية؟" 

ت ، أن جمييع فقيرا(1)المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات الطلبة على االستبانة، واتض  من خالل جيدول رقيم 

و سياهم فيي رفيع % 49.6ووزن نسيبي  2.41سهل من قيدرتهم عليى اليتعلم بمتوسيط حسيابي : البعد األول كانت مرتفعة على النحو التالي

ووزن نسييبي  .2.6، وحسيين ميين مسييتوى القييراءة والكتابيية بمتوسييط %09ووزن نسييبي  0..2مسييتوى التحصيييل لييديهم بمتوسييط حسييابي 

، ووزن نسيبي 2.14، وزاد من قدرات ومعيارف الطلبية بمتوسيط %40ووزن نسبي  .2.6توسط ، وسهل عملية التدريس للمعلم بم40%

ا حسن من المستوى األكاديمي والمعرفي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بمتوسط حسابي % 46  %.  41.6ووزن نسبي  2.81وأخير 

تتعلق بالتحصيل وتحسن نتاجات التعلم وهي بذلك تعيزز اإلجابية يرى الباحث أن معظم الدراسات التي تتعلق باأليباد داخل المدارس كانت 

أن أجهيزة األيبياد كانيت مفييدة ليتعلم الرياضييات،  (Orhan et, al., 2016)تؤكيد النتيائج ميا جياء بيه . على السؤال الثاني في هذه الدراسة

ائيدة األيبياد لتنفييذ أهيداف المنهيا  والمعلميين، ، حيول ف (Swicegood, 2015)، ودراسية ( 2017)والعلوم كما جاء في دراسة السعايدة 

أميا بالنسيبة . أن فوائيد اسيتخدام األيبياد فيي التعلييم يفيوق التحيديات (Ruth, et, al. 2016)وتنسجم نتائج الدراسة مع ما جاءت به دراسية 

التيي أظهيرت أن األيبياد سياهم  (Carole & Rosenblum, 2019)للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية فقد انسجمت الدراسة ميع نتيائج دراسية 

 .في مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في حل عدد أكبر من المسائل الحسابية من غيرهم الذين استخدموا وسائل أخرى

 :إجابة السؤال الثالث وينص على

جابية عليى هيذا السيؤال تيم حسياب ولإل "ما مستوى مساهمة األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية النفسية؟"

، أن جمييع فقيرات (1)المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات الطلبة على االستبانة، واتض  من خالل جيدول رقيم 

وزاد مين % 9..0ووزن نسيبي  2.02أظهرهم بصيورة إيجابيية بمتوسيط حسيابي : البعد الثاني كانت مرتفعة وتم ترتيبها على النحو التالي

ووزن نسييبي  2.41، وأراحهييم ميين اسييتخدام الكتيي  المكبييرة بمتوسييط حسييابي %06ووزن نسييبي  2.44دافعيييتهم للييتعلم بمتوسييط حسييابي 

، 9..2، وجعلهم أكثر سعادة  ورضا بمتوسط حسابي %01.6ووزن نسبي  1..2، ورفع من مستوى ثقتهم بأنفسهم بمتوسط حسابي 01%

 %. 40ووزن نسبي  .2.6بمتوسط حسابي ( للوصول للسبورة)احهم من استخدام الكرسي المتنقل ، وأخيرا أر%01ووزن نسبي 

حييث أن دافعيية الطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية اليذين  (Carole & Rosenblum, 2019)تنسجم الدراسة الحالية مع نتيائج دراسية 

ييا متزايييدة . ق العمييل الورقيييةاسييتخدموا األيبيياد كانييت مرتفعيية أكثيير ميين الطلبيية الييذين اسييتخدموا أورا وأعطييت أجهييزة األيبيياد للطفييل فرص 

 .(Rodríguez, Strnadová, and Cumming, 2013)لالستقالل وأثرت بشكل إيجابي على سلوك الطفل وتقرير المصير 

ويرى الباحث أن العديد من الدراسات التي عالجت تأثير األيباد عليى الجاني  النفسيي اقتصيرت عليى الجواني  النمائيية لألطفيال كميا 
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،  وغابييت أو قلييت الدراسييات التييي اهتمييت بالجانيي  النفسييي بحسيي  علييم (2111)وجريييدة الجارديييان ( 2110)ظهيير فييي دراسيية عثمييان 

األيباد فيي الميدارس وتفسيير ذليك قيد يعيود اليى الجاني  الثقيافي أو االجتمياعي حييث أن معظيم الطلبية فيي الباحث، للطلبة الذين يستخدمون 

مدارس فلسطين، ال يستخدمون األجهزة المحمولة في المدارس وال يوجد للعديد منهم أجهزة في البيوت مما أعطى ميزة معنوية للطلبية أن 

يية النفسيية مرتفعية فيي هيذه الدراسية مين وجهية نظير الباحيث، حييث يوجيد غيياب أو ضيعف يكون معهم أيباد وهذا يفسر لمياذا كانيت الناح

 (. 2110)للتعليم اإللكتروني في العديد من الدول العربية كما أكد عليه صوالحية 

 :إجابة السؤال الرابع وينص على

ولإلجابة على هذا السؤال تيم حسياب  "السلوكية؟ما مستوى مساهمة األيباد في تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من الناحية "

، أن جمييع فقيرات (1)المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات الطلبة عليى االسيتبانة، واتضي  كميا فيي جيدول رقيم 

، وزاد %02.9، وبيوزن نسيبي ...2زاد من اندماجهم في العملية التعليميية بمتوسيط حسيابي : البعد الرابع كانت مرتفعة على النحو التالي

، وحسين مين مهياراتهم فيي اسيتخدام التكنولوجييا بمتوسيط حسيابي .%02.9، وبيوزن نسيبي ...2من وصيولهم للمعرفية بمتوسيط حسيابي 

ورفع مستوى المشاركة % 40.6ووزن نسبي  2.60، وزاد من تفاعلهم في الغرفة الصفية بمتوسط حسابي %02.9، وبوزن نسبي ...2

 .2.6بمتوسيط حسيابي (  الالمنهجيية)، ورفيع مين مشياركتهم فيي األنشيطة  الالصيفية %0.9.ووزن نسيبي  2.94توسط حسابي لديهم بم

 %. 40ووزن نسبي 

حيول الطلبية ذوي  (Karsenti & Fievez 2013)توافقت نتيائج الدراسية الحاليية عليى فائيدة األيبياد عليى المسيتوى السيلوكي ميع دراسية 

سية الحاليية ميع ميا ذكرتيه كميا وانسيجمت نتيائج الدرا. حيول الطلبية ذوي إعاقية التوحيد (O’Malley, et, .al., 2014) اإلعاقة، ودراسة 

(Anya Kamenetz, 2013)  ا في دراسات األيبادظهور كلمة واحدة ببسياطة يبيدو أن إدخيال األيبياد  ،"المشةاركة": وهي تكررت كثير 

أنيه وفق يا إلحيدى الدراسيات التيي كانيت  (Anya Kamenetz, 2013)وواصلت . في الفصل الدراسي يجعل األطفال متحمسين ومركزين

مهييارات الرياضييات، لكنهييا أشيارت إلييى زييادة فييي إكميال المهييام المسيتقلة كمييا يتضي  ميين انخفياض فييي السيلوكيات غييير المتوافقيية لتنميية 

وبعبارة أخرى، لم يتعلم الطالب بالضرورة أكثر ولكن السلوكيات غير المقبولة كانت بدرجة أقل، واستمروا فيي . ومستويات تحفيز المعلم

ويرى الباحث أن المشاركة هي حجر الزاوية بالنسبة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقية حييث . (Anya Kamenetz, 2013)  التركيز في المهمة

أن الطلبة ذوي اإلعاقة إذا أعطوا الفرصة للمشاركة وتم تعزيز مشاركتهم فإن ذلك يرفع مين ثقيتهم بيالنفس وييدفعهم للبحيث والمعرفية وأن 

 . نشطة الصفية والنشاطات المدرسيةمشاركتهم تسهم في زيادة اندماجهم في األ
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 التعليمي، والنفسي، والسلوكي : نتائج أسئلة األبعاد الثالثة: (5)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقرات البعد األول

مساهمة األيباد في الةدمج 

 التعليمي

المتوسييييييييييييييييييييط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري الوزن النسبي

1 2.81 41.6% 1.66 
2 2..0 09% 1.11 
3 2.41 09.6% 1.80 

4 2.6. 40% 1.69 

5 2.6. 40% 1.69 

6 2.14 46% 1.68 

 فقرات المحور الثاني

مساهمة األيباد في الةدمج  

 النفسي المعنوي

المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الوزن النسبي الحسابي

 النحراف المعياري

. 2..1 
01.6% 

1.16 

4 2.44 06% 1.88 

0 2..9 01% 1.19 
11 2.02 0..9% 1.81 

11 2.41 01% 1.86 

12 2.6. 40% 1.11 

 فقرات البعد الثالث

مساهمة األيباد في الةدمج 

 (المشاركة)السلوكي 

المتوسييييييييييييييييييييط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري الوزن النسبي

19 2.60 
40.6% 

1.11 

18 2.94 .0.9% 1..6 

11 2.6. 40% 1.66 

16 2... 02.9% 1.11 

1. 2... 02.9% 1.11 

14 2... 02.9% 1.11 

 2755 %02 27.2 مجموع المحاور
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 توصيات الدراسة

 :توصي الدراسة بما يلي

يا للطلبية ذوي اإلعاقية البصيرية  .1 تعميم تجربة توزيع أجهزة الحواسيي  المحمولية مثيل األيبياد أو أي أنيواع أخيرى وخصوص 

 .المدمجين في النظام التعليمي العام

 مثل السمعية والتعليمية: لديهم إعاقات أخرى توزيع أجهزة الحواسي  المحمولة على طلبة .2

 دراسات مقترحة

دراسيية التحييديات أو الصييعوبات التييي تواجييه الطلبيية ذوي اإلعاقييات البصييرية فييي اسييتخدام األجهييزة اللوحييية المحموليية فييي  .1

 .العملية التعليمية

فيي اسيتخدام األجهيزة اللوحيية المحمولية دراسة الفوائد والصعوبات التي تواجه أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقات البصيرية  .2

 .في العملية التعليمية

دراسة الفوائد والصعوبات التي تواجه المعلمين من استخدام الطلبية ذوي اإلعاقيات البصيرية فيي اسيتخدام األجهيزة اللوحيية  .9

 .المحمولة في العملية التعليمية
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 :والمصادر المراجعقائمة 

 .المكت  الرئيسي: إدارة التربية والتعليم، عمان .سياسة التعليم الجامع(. (2012. األونروا

 .المكت  الرئيسي: إدارة التربية والتعليم، عمان 7رزمة أدوات المعلم للتعليم الجامع(. 2118. )األونروا

 فاعلية استخدام الحاسوب اللوحي وتطبيقاته التعليمية في تنمية تحصيل طلبة الصف الرابع االبتدائي في  (. 2118)الرويلي، رمضان  

.، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، السعوديةرسالة ماجستير غير منشورةمادة الرياضيات،   

المجلةة  .األيباد في التحصيل الدراسي لمادة العليوم ليدى طلبية الصيف السيادس األساسييأثر التدريس باستخدام (. .211. )السعايدة، ريهام

 .141-1.1: ، ص11، العدد (6)، المجلد الدولية التربوية المتخصصة

حر ومعوقات دور التكنولوجيا المساعدة في دمج ف ة المعاقين بصري ا باإلتاحة المعلوماتية والتداول ال(. 2116. )السيد، منال، وبادلي سهيم

 .Qscience Proceedings. ، موقع قطر للعلومبالكويت 22المؤتمر الدولي . تطبيقها في الدول العربية

واقيع اسييتخدام األيبيياد فيي العملييية التعليمييية وسيبل تحسييينه ميين وجهية نظيير المعلمييين والمشيرفين التربييويين فييي (. 2114. )العنيزي، نييورة

 .262-.29: ، ص6، العدد (26)، مجلد دراسات التربوية والنفسيةمجلة الجامعة اإلسالمية لل. الكويت

 -211( 1) 4 مجلةة العلةوم النفسةية والتربويةة،استخدام المعلمين لأليباد في تعليم الطلبية ذوي اإلعاقية الفكريية، ( 2110. )المولي، أحمد

2.0. 

، مجلةة دراسةات، العلةوم التربويةة. تطوير نموذ  مقترح إلدخال الحاسيوب الليوحي فيي العمليية التعلميية التعليميية(. 2110. )قنيبي، فاتنة

 . 1، العدد (86)المجلد 

ل العلمةي    المحفة: ملخصيات األوراق البحثيية،  كتياب. الطفيل سيلوك فيي السيلبي وتأثيرهيا الذكيية الهواتيف اسيتخدام(. 2110)عثمان، خالد 

 .66:، بتراجيا، ماليزيا، ص2110نوفمبر  .2-29، الدولي الخامس

 .2-29، المحفةل العلمةي الةدولي الخةامس: كتياب ملخصيات األوراق البحثيية. التعلم اليذكي لمدرسية األلفيية الثالثية(. 2110)غربي، خالد 

 .1.:، بتراجيا، ماليزيا، ص2110نوفمبر 

المحفةل العلمةي : كتياب ملخصيات األوراق البحثيية. الجزائير فيي التعليميية العمليية وجيودة اإللكترونيي التعلييم(. 2110. )صيوالحية، منيير

 .40:، بتراجيا، ماليزيا، ص2110نوفمبر  .2-29، الدولي الخامس

فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين لتيسير إشباع الحاجات النفسية للطلبة ذوي اإلعاقة الحركية المدمجين في ميدارس  .(2110. )ياغي، شاهر

 .، معهد الدراسات العربية والتربوية، القاهرةرسالة دكتوراة غير منشورة. األونروا بمحافظة غزة
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