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 جامعة املجمعة

 )هـ05/10/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛24/05/1442قدم للنرش يف (

ِهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على التحديات: المستخلص ّ ِّ التي تواجه تعليم اللغة العربية عن بعد، يف ظل جائحة كورونا، من وجهة نظر معلميهـا، َ ٍُّ
ْ ُْ َ

ًمعلما ومعلمة يف التعلـيم العـام، يف منطقتـي الريـاض والقـصيم، لمجتمـع ) 353(ولتحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من 

ٍستبانة والمقابلة أداتين لجمع البيانات، وأشارت النتائج إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية عن بعد من ُ، واستخدمت اال)4281(دراسة يبلغ 
ْ ُْ َ ُّ َّ

ام بالحـضور ارتفاع التكلفة المادية لتأمين جهاز لكل متعلم، وضعف البنية التحتية لالتصال باإلنرتنت، باإلضـافة إلـى ضـعف االلتـز: وجهة نظر معلميها، هي

ُوالمواظبة، وصعوبة تنمية المهارات اللغوية كاالستماع والكتابة عرب منصات الـتعلم عـن بعـد التـي تحتـاج إلـى تفاعـل وتواصـل مباشـر، كمـا ال توجـد فـروق 
ٍ

ْ ُْ َ ُّ

ًذوات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينـة الدراسـة تجـاه محـاور الدراسـة، تبعـا لمتغيـري سـنوات الخـربة  والـدورات التدريبيـة يف المجـال التقنـي، َ

ٍوأوصت الدراسة بوضع رؤية لتدريس مهارات اللغة العربية عن بعد واإلفادة من الربامج الداعمة التي تسهل تنميتها، وربط بعـضها مـع بعـض، باإلضـافة إلـى 
ْ ْ ُْ َ ُّ َ

الحـوار الفاعـل والمناقـشة والمـشاركات الجماعيـة، وتـوفير بـدائل لـشبكات ُّتكثيف األنشطة اللغوية، وتنويـع اسـرتاتيجيات التـدريس المحفـزة، ونـشر ثقافـة 

ٍاإلنرتنت يف حال كثرة األعطال الفنية، واإلفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ضبط العملية التعليمية عن بعد
ْ ُْ َ. 

ٍالتحديات، التعليم عن بعد، فيروس كورونا المستجد : الكلمات المفتاحية
ْ ُْ َ  .)19-كوفيد(َّ

_________________________________________________________________________________  

Challenges of teaching Arabic language remotely during the Covid-19 pandemic from 
the point of view of its teachers  

Nawal Salih Muhammad Al-Mesned(1) 
Al-Majma̛ah University 

(Received 08/01/2021; accepted 17/05/2021) 

Abstract: The current study aimed to identify the challenges faced by remote teaching of the Arabic Language under Covid-19 
Pandemic in the view of its teachers. In order to carry out this process, the descriptive method was adopted, as the study sample consisted of 
353 female and male teachers at public education schools in the regions of Riyadh and Qassim, in a study population of 4281 participants. A 
questionnaire and interview were used to collect Data. Results have indicated that the key challenges facing remote teaching of Arabic 
according to its teachers were: high financial costs for providing a device for each learner; weak infrastructure for Internet communication; 
poor commitment to punctual attendance; and the difficulty in developing linguistic skills, such as listening and writing, via distance learning 
platforms, which require interaction and direct communication. Besides, there are no differences of a statistical significance in the average 
responses of the study sample with respect to the study's according to the variances of experience years and training courses in the 
technological field. 

The study recommendes that a vision should be envisaged for remote teaching of Arabic language skills, and benefiting from support 
programs that are easy to develop with linking them together, in addition to intensifying linguistic activities, diversifying motivating teaching 
strategies, spreading effective dialogue, discussion and group participations, and providing Internet alternatives in the event of frequent 
technical failures, as well as making use of Artificial Intelligence Applications in controlling the remote educational process. 

Key words: Challenges, Remote teaching, Covid-19. 
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 :المقدمة

الل القرن الحـادي ِتشهد المجتمعات اإلنسانية خ

ِوالعشرين تغيرات سريعة في جميع المجاالت؛ بـسبب 

َّالتطــور يف تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت، التــي  َّ

أصبح من المستحيل االسـتغناء عنهـا يف كـل الجوانـب، 

ًخاصـة مـا يتعلـق منهـا بالنـشاط البـشري، ويـأيت التعلــيم 

ة على رأسها، كغيره من المجاالت التـي تتطلـب مـساير

 .التطورات التكنولوجية الحديثة

ًإذ يشهد مجال التعلـيم يف الوقـت الحاضـر تطـورا 

ــة التغيــرات،  �متــسارعا؛ ســعيا لمواكب  يتطلــب تبنــي ممــاً

ــرات  ــذه التغي ــات ه ــع متطلب ــسجم م ــة تن ــاليب حديث أس

الرتبوية، سواء كانت وسـائل وتقنيـات أم اسـرتاتيجيات 

عـد الـتعلم وي). 2015عبـد المـنعم، (وأساليب تدريـسية 

الرقمي أحد أنواع التعليم الـذي يـضم أدوات وأسـاليب 

وأنظمة ذوات قالب تكنولوجي، وتـتم عمليـة التـدريس 

ــين أطــراف  ــر ب ــدى هــذه األدوات أو أكث مــن خــالل إح

العملية التعليمية، وتتم عملية التفاعـل بـشكل افرتاضـي 

ــشكل  ــسه وب ــان نف ــون يف الزم ــن أن يك ــد، ويمك ــن بع ع

َّمباشر، ومن ثم ً يحقق اتـصاال مباشـرا وجهـا لوجـه عـرب َ ً ً

الربامج واألنظمة التكنولوجيـة، أو قـد يختلـف الزمـان، 

وتمكــن المــتعلم مــن تلقـــي الــتعلم يف أي وقــت شـــاء 

  ).2019الحيلة، (

ويتميــز الــتعلم الرقمــي عــن بعــد بعــدة خــصائص 

ًتجعــل منــه تعلمــا ذا فاعليــة إذا مــا تــم توظيفــه بالــشكل 

فاعـل ثالثـة عناصـر رئيـسة، هـي األمثل، حيث يتطلب ت

المدرس والطالب والمحتوى التعليمـي خـالل وسـائل 

تواصل تضمن تدفق المعلومات بين المدرس والطالب 

ٍبسهولة ويسر عن بعـد، ودون تواجـد الطـرفين يف غرفـة 
ْ ُْ َ

ْواحــدة، ويكــون البعــد يف التعلــيم عــن بعــد نــسبي، فقــد  ْ ُُ َ

ٍيحدث التعليم عن بعد يف القرية ا
ْ ُْ لواحدة، أو بين طرفين َ

 .)2014الشرهان، (كل منهما يف دولة 

هذا ويتمتع التعليم عـن بعـد بالعديـد مـن المزايـا، 

سواء للطالب أو للمعلمين، حيث يمكنهم من اكتساب 

ـــة  ـــة يف التعامـــل مـــع الوســـائل التكنولوجي خـــربة عملي

المختلفة، ومن هذه المزايـا تـوفير الوقـت الـذي يتطلبـه 

ــصفوف  ــه لل الدراســية والعــودة منهــا، وإمكانيــة التوج

حضور الدروس يف أي وقـت بحـسب الجـدول اليـومي 

ًللطالب، وغالبا ما تكون الدروس متاحة للطالب علـى 

 .شبكة اإلنرتنت؛ لكي يتمكنوا من مطالعتها يف أي وقت

أمـــا بالنـــسبة للمعلمـــين فـــإن االتـــصال بالـــشبكة 

العالميـــة يمكـــن المعلـــم مـــن الوصـــول إلـــى خـــربات 

ارب تعليمية يصعب الوصول إليهـا بطـرق أخـرى، وتج

باإلضافة إلـى القـدرة علـى الـربط بـين األشـخاص عـرب 

الموسى، (مسافات هائلة وبين مصادر معلوماتية متباينة 

2003.( 

ــادئ  ــب المب ــرت لتواك ــي ظه ــات الت ــن النظري ِوم
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واألسس التي يقوم عليهـا التعلـيم اإللكـرتوين والتعلـيم 

، )Connectivism Theory(بطيـة عن بعـد، النظريـة الرتا

ّالتي قدمها جورج سيمنز، فالمعلم والمتعلمـون يف هـذا 

النموذج الرتابطي والتواصلي يتشاركون يف بناء المعرفة 

ــضيفوهنا  ــي ي ــساهمات الت ــق الم ــن طري  ,Siemens)ع

وهو ما يؤكد أهمية التواصل والرتابط والتفاعل . (2005

فـة يف هـذا الـنمط مـن بين المعلم والمتعلم يف بناء المعر

التعليم، كما أنه يتيح فرصة التعلم الذايت الذي أشار فيـه 

إلى أنه سيكون االتجاه العالمي باعتبار أن ) 2010(عامر 

ٍالتعليم عن بعد سيصبح تعليم المستقبل
ْ ُْ َ. 

َّإلى أن التعليم ) Yulia, 2020(ويف ذلك يشير يوال 

ٍعن بعد سيكون نمط التعليم يف المست
ْ ُْ َّقبل؛ ألنه ينـسجم َ

مع طبيعة الطلبة يف هـذا العـصر، فالجيـل الحـالي يتميـز 

بتعلقه الشديد بـاألجهزة الذكيـة، واسـتخدام التطبيقـات 

ــة، وســرعة التكيــف مــع  ــسم بالمرون المختلفــة، كمــا يت

التطبيقــــات اإللكرتونيــــة، واالنتبــــاه أكثــــر مــــن غيــــره 

لمحتويــات الـــشاشة، وقدرتـــه علـــى تخطـــي خطـــوات 

ــل ت ــداول ومراح ــتطاعته ت ــي، واس ــن قياس ــة يف زم ٍعليمي

 . معارف مكثفة خالل تفاعله مع التطبيقات اإللكرتونية

َّويعرف التعليم عن بعد بــأنه نمـط مـن التـدريس : ُ

ـــد علـــى الـــتعلم الـــذايت، مـــن خـــالل اســـتخدام  ِيعتم

ُالتكنولوجيــا؛ إذ يعــاد إخــراج المــادة التعليميــة المقــررة  ْ

لطالــب، بحيـث يكـون التفاعــل �إلكرتونيـا، ونقلهـا إلـى ا

ُاألكاديمي بـين الطالـب والمعلـم متزامنًـا وغيـر متـزامن 

 ).2005العريني، (

وهو، كذلك، نمط من التعلم يتم فيه إعادة إخراج 

المواد التعليمية بشكل إلكـرتوين، ثـم نـشرها باسـتخدام 

أي وسيلة تقنية، من أجل تعزيز االتصال بـين المعلمـين 

ة التعليميـة، حيـث يمكـن للطلبـة والمتعلمين والمؤسس

التفاعل مع المحتوى التعليمي يف أي وقت بما يتناسـب 

 ).2018األخرس، (واحتياجاهتم التعليمية 

ُوباستقراء التعريفات الـسابقة يالحـظ أهنـا اتفقـت 

علــى أن الــتعلم عــن بعــد ال يتطلــب التواصــل المباشــر 

ًوجها لوجه بـين المعلـم والمـتعلم، بـل يمكـن للطالـب 

ختيــــار الوقــــت المناســــب للتفاعــــل مــــع المحتــــوى ا

التعليمي؛ وهبـذا يـسهم يف التغلـب علـى مـشكلة الزمـان 

والمكان، كما أنـه يـوفر التـزامن بـين المعلـم والمـتعلم؛ 

مما يساعد على إيجاد البدائل يف الظروف المعتادة التي 

يتعــذر فيهــا حــضور الطالــب للمدرســة، أو يف الظــروف 

وسات واألوبئـة بـشكل مفـاجئ يف الطارئة كانتشار الفير

جميــع أنحــاء العــالم كمــا حــدث يف التحــول المفــاجئ 

ّويقــسم عبــد . للتعلــيم عــن بعــد يف ظــل جائحــة كورونــا ُ

 :التعليم عن بعد إلى نوعين) 2010(الحي 

ويمثـــل أســـلوب : التعلـــيم المباشـــر المتـــزامن -أ

وتقنيات التعليم المعتمدة على شبكة اإلنرتنت لتوصيل 

لدروس ومواضيع البحث بين المعلم والمتعلم وتبادل ا
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يف تفــــسير الوقــــت الفعلــــي لتــــدريس المــــادة، ومنهــــا 

المحادثــات الفوريــة أو تلقــي الــدروس عــرب المنــصات 

 .الرقمية

وفيــه : غيــر المتــزامن/ التعلــيم غيــر المباشــر -ب

ــي  ــامج دراس ــق برن ــصص وف ــى ح ــتعلم عل ــصل الم يح

فــه عــن مخطــط وينتقــي فيــه األوقــات التــي تناســب ظرو

طريق توظيف أساليب التعلم المختلفة، مثل المنـصات 

 .الرقمية والربيد اإللكرتوين وغيرها

َّونتيجة للظروف االستثنائية التي مـر هبـا العـالم يف 

ــا  ــة كورون ــل جائح ــد(ظ ــسلبية )19 كوفي ــداعياهتا ال ، وت

حيث التحول السريع من التعليم التقليدي الذي يفرض 

يم الرقمــي عـــن بعـــد، الحــضور الشخـــصي إلــى التعلـــ

باستثمار مختلف وسائل التواصل واالتصال ومختلـف 

ــسات  ــل المؤس ــذي جع ــر ال ــات؛ األم ــربامج والتطبيق ال

التعليمية تتبنى مختلف الوسائل التكنولوجية التي تتـيح 

 .لها التعلم عن بعد

وتعد المملكة العربيـة الـسعودية مـن الـدول التـي 

 كأحـد الـربامج بادرت بإطالق برنامج التحول الرقمـي،

ــة المملكــة  ــية لتحقيــق رؤي ، وباعتبــار أن 2030األساس

المنصات الرقمية إحدى أدوات التعليم عن بعد؛ حيـث 

تشكل بيئة تعليمية، تفاعلية، اجتماعية تتيح فرصة تبادل 

اآلراء واألفكــار بــين المعلــم وطالبــه، وتــساعد علــى 

ــوى العلمــي ــيم ،مــشاركة المحت  اســتحدثت وزارة التعل

ـــد مـــن المنـــصات بالم ـــسعودية العدي ـــة ال ملكـــة العربي

ـــل  ـــدارس والمراح ـــع الم ـــية لجمي ـــة االفرتاض التعليمي

الدراســية ضــمن منــصات بوابــة التعلــيم الوطنيــة عــين، 

ومنظومة التعليم الموحـدة، منـصة مدرسـتي، وتتـضمن 

ــن  ــل م ــا ك ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــدمات الرقمي ــع الخ جمي

ر العمليـة المعلم والطالـب وولـي األمـر مـن أجـل تيـسي

 ).2020وزارة التعليم، (التعليمية 

ومع هذه األهمية، ومـا أسـفرت عنـه نتـائج بعـض 

ــرتوين  ــيم اإللك ــتخدام التعل ــة اس ــن إيجابي ــات م الدراس

ٍوالتعلم عـن بعـد، يف تنميـة مهـارات الطلبـة وتحـسينها، 
ْ ُْ َ

ـــــد الكـــــريم،2020 شـــــعبان وآخـــــرين،( ؛ 2019 ؛ العب

َإن هناك العديـد مـن ف). 2013 ،؛ محمد2014 البغدادي،

ويف هذا الصدد . التحديات التي تحول دون اإلفادة منها

إلـى أبـرز التحـديات التـي تعـرتض ) 2012(أشار سـليم 

ــد يف  ــن بع ــتعلم ع ــرتوين وال ــيم اإللك ــق التعل ــبل تطبي س

عمليتـي التعلــيم والــتعلم، وكــان مــن أبرزهــا التحــديات 

فر التقنيــة التــي تتعلــق بــاألمن وحمايــة المحتــوى، وتــو

األجهزة، وقدرهتا التخزينية والرتددية، ودرجة تحملها، 

ـــي تتعلـــق بإعـــداد  ـــة الت باإلضـــافة للتحـــديات التعليمي

ــين الطلبــة،  ــات الفرديــة ب ــاهج التعليميــة، والفروق المن

وتــدين مــستوى الثقافــة والخــربة والمهــارة لــدى بعــض 

ــا  ــة مــع تكنولوجي ــة يف التعامــل بجدي المدرســين والطلب

 التكلفـة الماديـة لمـدخالت هـذا النـوع العصر، وارتفاع



 )هـ1442/م2021(الرياض ، )التعليم يف وقت الطوارئ واألزمات(عدد خاص ، )3(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 523 – 

من التعليم، وغياب االسرتاتيجيات التعليمية المتكاملـة 

ـــيم اإللكـــرتوين . التـــي تـــضمن الـــسير يف خطـــى التعل

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر يف مدخالت 

العملية التعليمية، وإجراءات تنفيذها من أجل استيعاب 

 .ةمفاهيم الثورة المعرفية الجديد

دراســة ) 2020(ويف الــسياق ذاتــه أجــرى اللحيــاين 

حول التعليم الرقمي، تطويره والمعوقات التـي تواجهـه 

ــاء أمــور المتعلمــين ومعلمــيهم يف  مــن وجهــة نظــر أولي

ــائج الدراســة  ــة الــسعودية، وأظهــرت نت المملكــة العربي

وجود معوقات تعليمية وأسرية وتكنولوجية، تقف أمام 

ــالخو ــي ك ــيم الرقم ــى التعل ــول إل ــر والتح ــن التغيي ف م

االتجاه الرقمي، والموقف السلبي نحو التكنولوجيا من 

ــة التحتيــة  ــاء األمــور، إضــافة إلــى ضــعف البني قبــل أولي

 .المختصة ومهارات استخدام التقنية الرقمية

إلـــى أبـــرز التحـــديات ) 2020(وأشـــار الدهـــشان 

بشكل عام، والتي كـان مـن أبرزهـا القـصور الواضـح يف 

ــاء ــى الوف ــدي إل ــيم التقلي ــن التعل ــول م ــات التح  بمتطلب

ٍالتعلم عن بعد، ونخبوية التعليم، باإلضـافة إلـى جمـود 
ْ ُْ َ

ُنظم التعليم وضعف تقبلها لكل جديـد بيـسر وسـهولة، 

ًوتحــدي التقــويم واالمتحانــات، ومــن التحــديات أيــضا 

ٍنقــص الــوعي والتــصور المتكامــل عــن الــتعلم عــن بعــد 
ْ ُْ َ

التعليمية، وضعف التـزام الطـالب لدى أطراف العملية 

ٍوأولياء األمور بمتابعة برامج التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. 

ـــول الرقمـــي  إن هـــذا االنتقـــال المفـــاجئ والتح

للتعليم عن بعد دون تأهيل للطالب والمعلمين، ترتـب 

ــى  ــر مــن المــشكالت والــصعوبات لــيس عل ــه الكثي علي

المــستوى العــام فحــسب، ولكــن علــى مــستوى بعــض 

دراســـية ذوات المهـــارات المتعـــددة كمـــا يف المـــواد ال

، والتـي هـدفت إلـى )2020(دراسة الغامـدي والرويلـي 

التعرف على واقـع اسـتخدام الـتعلم الرقمـي يف تـدريس 

العلوم والرياضيات من وجهة نظـر المعلمـين يف منطقـة 

ـــائج الدراســـة أن واقـــع الـــتعلم  الجـــوف، وأظهـــرت نت

جهـة نظـر الرقمي جاء ضمن المستوى المنخفض من و

ــة البنيــة التحتيــة  المعلمــين، باإلضــافة إلــى عــدم جاهزي

للتعلم الرقمـي، وضـعف التواصـل والحـضور مـن قبـل 

 .الطالب، وانخفاض مستوى تحقيق األهداف

ــيم  ــال تعل ــديات يف مج ــض التح ــرزت بع ــضا ب ًوأي

وتعلــم مــواد اللغــة العربيــة، والتــي تعــد األســاس لتعلــيم 

ــة  ًالمــواد الدراســية األخــرى، ونظــرا لطبيعــة اللغــة العربي

وتعــدد مهاراهتــا حيــث مهــارة القــراءة التــي تعتــرب وســيلة 

اتصال بـين القـارئ والمـادة المقـروءة، ومهـارة التحـدث 

التي يـستخدمها الفـرد للتعبيـر عـن المطالـب والرغبـات، 

ــداء اآلراء،  ــات والمناقــشات، وإب واالشــرتاك يف المحادث

ل كتابة الحـروف ومهارة االستماع، ومهارة الكتابة وتشم

ًوالكلمات، ثم الجملة انتهاء بالقدرة على التعبير عن كـل 

ما يجول بالفكر من خواطر وأحداث؛ ما يتطلـب مراحـل 
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ٍبنائية لتمكين الطالب من مهاراهتا، وإكساهبا لهم بطريقـة  ِ

 ). 2005الدليمي والوائلي، (ٍصحيحة 

ومع تعدد الفـرص والفوائـد التـي يقـدمها التعلـيم 

 يف مجــال تعلــيم اللغــة العربيــة، فــإن بعــض عــن بعــد

ـــديات  ـــود تح ـــن وج ـــا ع ـــفرت نتائجه ـــات أس الدراس

ــون  ــسها، حيــث كــشفت دراســة الزب ــات يف تدري ومعوق

ٍعن تفوق التعليم المباشر على التعلم عـن بعـد ) 2020(
ْ ُْ َ

ُّيف تحــصيل طلبــة الــصف األول ثــانوي يف مــادة اللغــة 

 السلبي يف األداء العربية يف األردن، ويعزو الباحث األثر

المهاري للطلبة، إلى عدم جاهزيـة البيئـات التعليميـة يف 

َّاألردن؛ إذ صممت المنـاهج للـتعلم المباشـر، ومـن ثـم  َ

أثرت سرعة االنتقال للتعليم عن بعد يف تحصيل الطلبـة 

يف مــادة اللغــة العربيــة، وأوصــى الباحــث بــضرورة تبنــي 

 الدمج بـين استخدام طريقة التعلم المتمازج، من خالل

ُّالطريقة التقليدية واإللكرتونية، يف تدريس مبحث اللغـة 

العربيــة، وضــرورة تــصميم المحتــوى التعليمــي، بمــا 

ٍينسجم ومبدأ التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. 

ًويف مجال تعليم اللغة العربية أيضا هدفت دراسـة 

إلـــى التعـــرف علـــى معيقـــات توظيـــف ) 2019(البـــشير 

ونية لصفوف مراحل التعليم مناهج اللغة العربية اإللكرت

العام يف المدارس الحكومية بمحافظة الجهـراء يف دولـة 

الكويت من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماهتـا، 

وأظهـــــرت النتـــــائج أن المعيقـــــات يف جانـــــب اإلدارة 

المدرسية حـازت أعلـى المتوسـطات، تلتهـا المعيقـات 

بالطلبـة، المرتبطة بالمعلم، ومن ثم المعيقات المرتبطة 

ًكما لم تشر النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيا لمتغيري 

ــائج  ــرت نت ــين أظه ــة، يف ح ــة التعليمي ــنس والمرحل الج

وجود معوقات الستخدام التعلـيم ) 2015(دراسة مزهر 

اإللكرتوين يف تدريس مادة اللغة العربية مـن وجهـة نظـر 

معلميها يف األردن، وتمثلت يف ضـعف االتـصال، وقلـة 

ـــدري ـــيم ت ـــة التعل ـــى اســـتخدام منظوم ب المعلمـــين عل

اإللكرتوين يف المدارس، وأظهرت وجـود فـروق ذوات 

داللــــة إحــــصائية يف تقــــديرات المعلمــــين والمتعلقــــة 

: ُبمعوقــات التعلــيم اإللكــرتوين تعــزى إلــى متغيــرات

 .الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخربة

ومما يعيق نجاح التعليم عن بعد، تفـاوت امـتالك 

لكفايات اإللكرتونية الالزمـة التـي تـساعد علـى إيجـاد ا

ــدي  ــشير الحمي ــصدد ي ــذا ال ــة، ويف ه ــة فعال ــة تعليمي بيئ

ّيف دراسته التي هدفت إلى التعرف علـى درجـة ) 2017(

امــتالك معلمــي اللغــة العربيــة بالمرحلــة الثانويــة بدولــة 

، حيث الكويت للكفايات اإللكرتونية من وجهة نظرهم

دراسـة أن درجـة امـتالك معلمـي اللغـة أظهرت نتـائج ال

العربية بالمرحلـة الثانويـة لكفايـات الـتعلم اإللكرتونيـة 

محور كفايات قيادة الـشبكات يف كانت بمستوى مرتفع 

ــتعلم  واإلنرتنــت، ومتوســط يف محــور ــة ال ــات ثقاف كفاي

 .اإللكرتوين ومحور كفايات تصميم الربمجيات
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تعراضها وبالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح اس

ٍلبعض التحديات والمعوقـات للتعلـيم عـن بعـد بـشكل 

، )2012 ؛ سـليم،2020 ،؛ الدهشان2020 اللحياين،(عام 

ـــبعض المـــواد الدراســـية، كدراســـة  ـــشكل خـــاص ل وب

، ويف مجــال تعلــيم اللغــة )2020(الغامــدي والرويلــي 

 )2015 ؛ مزهــر،2019 ؛ البــشير،2020 الزبــون،(العربيــة 

 ُراســات الــسابقة وجــد أنومــن خــالل اســتعراض الد

ـــى تحـــديات التعلـــيم اإللكـــرتوين  أغلـــب تركيزهـــا عل

والتعليم عـن بعـد بـشكل عـام، ويف مجـال تعلـيم بعـض 

المواد الدراسية ذوات المهارات المتعددة كمواد اللغـة 

العربية، واستجابة لتوصيات بعـض الدراسـات الـسابقة 

، )2012 ؛ ســــليم،2020 ،؛ الدهــــشان2020 اللحيــــاين،(

يف مجال تعليم اللغـة العربيـة عـن بعـد ) 2020(زبون وال

يف ظل الجائحـة يف إجـراء المزيـد مـن الدراسـات بـشأن 

المشكالت والتحـديات التـي تعرقـل التحـول إلـى هـذا 

النوع من التعليم، جاءت هـذه الدراسـة هبـدف الكـشف 

عن التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية عن بعد يف 

 وجهة نظر معلميها، وتنفرد هـذه ظل جائحة كورونا من

الدراســـة عـــن الدراســـات الـــسابقة بتناولهـــا تحـــديات 

 .تعليمها يف البيئة المحلية

 :مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

ِّنظرا للتغيرات التي يشهدها العالم، يف ظل جائحة  ً

ــع  ــة يف جمي ــنظم التعليمي ــا، التــي طــال تأثيرهــا ال كورون

سسات التعليمية نحو أنحاء العالم، توجهت غالبية المؤ

ــرتوين  ــيم اإللك ــد، (E-Learning)التعل ــن بع ــتعلم ع ٍ وال
ْ ُْ َ

ًبوصفه بديال أنسب لضمان استمرارية العملية التعليمية 

 وباشرت وزارة التعليم يف المملكة العربيـة ،يف األزمات

ْالسعودية تنفيذ خطة التعلم عن بعـد، مـن خـالل تقـديم  ُْ َ

 التعليميـة المتاحـة يف المحتوى التعليمي عرب المنـصات

ـــة العربيـــة  ـــيم، ونظـــرا لطبيعـــة اللغ ـــع وزارة التعل ُّموق ً

ومهاراهتــا المختلفــة التــي تحتــاج إلــى مراحــل بنائيــة 

لتكوينها وامتالك المتعلم لها، وخاصة بعض المهارات 

التي تعتمد على المالحظة أكثر من الـشرح والتوضـيح، 

ُوقــد يبــدو األمــر أصــعب يف ظــل التعلــيم عــن ب ْ ٍعــد، وإن َ
ْ

ـــزامن  ـــيح الت ـــة تت ـــصات اإللكرتوني ـــض المن ـــت بع كان

َّومشاركة العـروض التقديميـة، إال أن التفاعـل الحركـي 

ــسهل  ــين المعلــم والمــتعلم قــد ي ــابي ب والبــصري والكت

تعلمها على نحو أفضل يف الفـصول العاديـة، وقـد يجـد 

ِبعــض المعلمــين تحــديا فــي طريقــة تقــديمها وعرضــها 
ً

ْللمتعلم عن بع ُْ ٍد، وربما يحتاج إعداد موادها إلـى وقـت َ

ـــائج عـــدد مـــن  ـــه نت مـــضاعف؛ وهـــذا مـــا أســـفرت عن

الدراسات السابقة يف تحديات تعلـيم اللغـة العربيـة عـن 

؛ 2019؛ البــــــشير، 2020الزبــــــون، (بعــــــد، كدراســــــة 

، باإلضـــــافة إلـــــى )2015؛ مزهـــــر، 2017الحميـــــدي، 

الشكوى المتكـررة مـن بعـض معلمـي ومعلمـات اللغـة 

الموقـف التعليمـي عـن بعـد مـن ية من الطـالب يف العرب
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ــة  ــاء األمــور االفرتاضــية، حيــث قل خــالل مجــالس أولي

ــــش يف  ــــالب، والغ ــــضباط الط ــــعف ان ــــل، وض التفاع

؛ لذا دعـت الحاجـة الواجبات والتقييمات واالختبارات

إلى التعرف على أبرز التحـديات التـي واجهـت معلمـي 

ْالكلـي للتعلـيم عـن ُّومعلمات اللغة العربية؛ إثر التطبيق  َ

ٍبعد يف العملية التعليمية، يف ظل جائحة كورونا
ْ ُ. 

 :أسئلة الدراسة

ــرز التحــديات التــي تواجــه معلمــي اللغــة  - ُّمــا أب

ِّالعربية يف تطبيق التعليم عن بعد يف ظل جائحة، كورونـا  ٍ
ْ ُْ َ

 من وجهة نظرهم؟

ــد  - ــة إحــصائية عن ــروق ذوات دالل ــد ف ــل توج ُه

يف متوسـط التقـديرات علـى أداة ) 0.05(مستوى الداللة 

ٍالدراسة والمتعلقة بتحديات تعليم اللغة العربية عن بعد 
ْ ُْ َ ُّ

 ُتعزى إلى متغير سنوات الخربة؟

ــد  - ــصائية عن ــة إح ــروق ذوات دالل ــد ف ــل توج ه

يف متوسـط التقـديرات علـى أداة ) 0.05(مستوى الداللة 

ٍة عن بعد ُّالدراسة والمتعلقة بتحديات تعليم اللغة العربي
ْ ُْ َ

 ُتعزى إلى الدورات التدريبية يف المجال التقني؟

 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة الحالية إلى

ُّالتعــرف علــى تحــديات تعلــيم اللغــة العربيــة يف  -

 .ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلميها

التحقق من وجود فـروق ذوات داللـة إحـصائية  -

ط التقـديرات علـى يف متوس) 0.05(عند مستوى الداللة 

ْأداة الدراسة والمتعلقة بتحديات تعليم اللغة العربية عن  َ ُّ

ــدورات  ــري ســنوات الخــربة، وال ــى متغي ــزى إل ــد تع ُبع ٍ
ْ ُ

 .التدريبية يف المجال التقني

 :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية

تنبثق األهمية النظرية لهـذه الدراسـة مـن حداثـة  -

ز التحديات التي تواجه الموضوع الذي تناولته، وهو أبر

ٍمعلمي اللغة العربية يف استخدام التعليم عن بعد، يف ظل 
ْ ُْ َ ُّ

ًجائحــة كورونــا، نظــرا لــدور هــذه التقنيــة يف دفــع عجلــة 

التعليم، والمساهمة يف فعالية العملية التعليمية وضـمان 

 .استمراريتها يف األزمات

ــتح  - ــسهم هــذه الدراســة يف ف ْومــن المتوقــع أن ت َ ِ

ت وأســئلة لدراســات جديــدة، تلقــي الــضوء علــى ثغــرا

التقنيات الحديثة يف التعليم اإللكرتوين، واستخدامها يف 

 .ُّتدريس اللغة العربية

 :األهمية العملية

الكشف عن أبرز التحـديات التـي تواجـه تعلـيم  -

ٍاللغــة العربيــة عــن بعــد، ومــساعدة القيــادات وراســمي 
ْ ُْ َ ُّ

ــعي ال ــة وواض ــسياسات التعليمي ــع ال ــى وض ــاهج عل من

 .خطط عالجية لها

 :حدود الدراسة

 تحديات تعليم اللغة العربية :الحدود الموضوعية
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) اإلداريــــة، التقنيــــة، البــــشرية، المنهجيــــة(عــــن بعــــد 

 .للمرحلتين المتوسطة والثانوية

ُّ معلمو اللغة العربية ومعلماهتا يف :الحدود البشرية ُ

ريــــاض المرحلـــة الثانويـــة والمتوســــطة يف منطقتـــي ال

 .والقصيم بالمملكة العربية السعودية

ــة ــة المتوســطة :الحــدود المكاني  مــدارس المرحل

والثانوية يف منطقتي الرياض والقصيم بالمملكة العربيـة 

 .السعودية

 الفــصل الدراســي األول للعــام :الحــدود الزمانيــة

 .هـ1442الدراسي 

ْمصطلحات الدراسة ُ: 

شكالت ُهي تطورات أو متغيرات أو م :ّالتحديات

ـــة أو  ـــة المحلي ـــق نابعـــة مـــن البيئ أو صـــعوبات أو عوائ

ُ ويقصد بالتحديات ،)2005مطهر، ( اإلقليمية أو الدولية

الـــصعوبات والعوائـــق التـــي تواجـــه : يف هـــذه الدراســـة

ٍمعلمي ومعلمات اللغة العربية يف تعليمها عـن بعـد عـرب 
ْ ُْ َ ُّ

منــصات التعلــيم المتاحــة يف ظــل جائحــة كورونــا، مــن 

 تعبئة استبانة تتضمن التحديات اإلدارية، التقنيـة، خالل

 .البشرية، المنهجية

ٍالتعلــيم عــن بعــد
ْ ُْ ــه :َ َّيعــرف التعلــيم عــن بعــد بأن ُ :

التعليم الذي يتم عـن طريـق وسـائل االتـصال المباشـرة 

وغير المباشرة وذلك بتوصيل المـادة العلميـة المقـروءة 

 وفيمـا شـاء أو المسموعة أو المرئية للمـتعلم أينمـا كـان

ــة  ــة واالجتماعي ــروف الطبيعي ــى الظ ــضاء عل ــك للق وذل

 ).2010، قنديل(الصعبة 

�ويعرف التعليم عن بعد إجرائيا َّ بأنـه نظـام الـتعلم : ُ

مم مــن قبــل وزارة التعلــيم واعتمــد كليــا يف  �الــذي ص ــ ُ

ِالتعليم يف أثناء جائحـة كورونـا، وتـم مـن خاللـه تقـديم 

 .فة عرب منصة مدرستيالمحتوى التعليمي بطرائق مختل

 ):19-كوفيد(فيروس كورونا المستجد 

ٍهو مرض معد يـسببه فيـروس اكتـشف مـن سـاللة  ٌ

 إلـى جائحـة 19 -فيروسات كورونا، وقد تحول كوفيـد 

تــؤثر يف العديــد مــن بلــدان العــالم، وتتمثــل أعراضــه يف 

ــد يعــاين بعــض  الحمــى والــسعال الجــاف والتعــب، وق

 أو احتقان األنـف أو ألـم المرضى من اآلالم واألوجاع،

صاب  ــخص أن ي ــن ألي ش ــهال، ويمك ــق أو اإلس ــالحل ُ

بالعـــــدوى المـــــصحوبة بـــــأعراض شـــــديدة، وحتـــــى 

ــد ــأعراض كوفي ــصابون ب ــة 19 -األشــخاص الم  الخفيف

منظمــة (�جــدا، يمكــن أن ينقلــوا الفيــروس إلــى غيــرهم 

 .)2020الصحة العالمية، 

 :المنهجية واإلجراءات

ألهـداف الدراسـة اسـتخدم ًتحقيقـا  :منهج الدراسـة

الوصفي المسحي، الـذي يقـوم علـى دراسـة واقـع المنهج 

ًالظــاهرة، ووصــفها وصــفا دقيقــا، ويعــرب عنهــا تعبيــرا كميــا  ً ً ً

يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطهـا 

 .)2020عبيدات، وآخرون، (مع الظواهر المختلفة 
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ِمجتمــع الدراســة ّ َُ ْ ُتكــون مجتمــع الدرا :ُ ِســة مــن َ

ُّمعلمي ومعلمات اللغة العربية يف مدارس التعليم العام، 

ــــة  ــــة العربي ــــصيم بالمملك ــــاض والق ــــي الري يف منطقت

ًمعلما ومعلمة، وفقا ) 4281(السعودية، والبالغ عددهم  ْ َ ً

 ).هـ1442وزارة التعليم، (آلخر إحصائية 

ــة ــة الدراس ) االســتبانة(ُطبقــت أداة الدراســة : عين

مفـردة يف ) 353( طبقيـة، مكونـة مـن على عينـة عـشوائية

ـــنهم  معلمـــة، ) 182(ًمعلمـــا و) 171(التعلـــيم العـــام م

، )منطقة الرياض، منطقة القصيم(بمناطق التعليم اآلتية 

سم المجتمـــع إلـــى طبقـــات حـــسب المنطقـــة  ُـــحيـــث ق

والجنس، ومن ثم اختيار عينة عـشوائية بـسيطة مـن كـل 

مجموعــــة عــــن طريــــق الــــسحب اآللــــي العــــشوائي، 

تمدت معادلة ستيفن ثامبسون لتحديد العينة الممثلة واع

 .لمجتمع الدراسة

ُوأرســـل رابـــط االســـتبانة بالربيـــد اإللكـــرتوين يف 

 هــ1441منتصف الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 لمعلمي ومعلمات اللغة العربية يف المرحلتين هـ1442 -

ي المتوسطة والثانوية عن طريق إدارات التعليم يف منطقت

الرياض والقصيم؛ لضمان وصول األداة ألفـراد العينـة، 

ِّواستقبلت الردود إلكرتونيـا وصـدرت لجـدول بيانـات  ٌ ً

 . ًتمهيدا لتحليلها

ـــائج   ـــدعيم نت ـــا؛ لت ـــة هاتفي ـــت المقابل ًكمـــا أجري ُ

مفــردة يف التعلــيم العــام ممــن تزيــد ) 15(االســتبيان مــع 

ــى  ــربهتم عل ــنهم ) 10(خ ــنوات م ــين، و) 7(س ) 8(معلم

ًمعلمــات، واختيــروا أيــضا بالطريقــة العــشوائية الطبقيــة 

ومن ثم اختيرت عينة عشوائية بسيطة من كـل مجموعـة 

ُعن طريق السحب اآللـي العـشوائي، وأجـري التواصـل 

معهم عن طريـق وسـيلة االتـصال المدرجـة يف البيانـات 

 .األولية ألداة الدراسة

يـشمل هـذا الجـزء  :خصائص أفراد عينة الدراسـة

غيرات المستقلة المتعلقة بخـصائص عينـة الدراسـة المت

ـــة يف ـــدورات : متمثل ـــدد ال ـــربة، وع ـــنوات الخ ـــدد س ع

 ).2 ،1(التدريبية يف المجال التقني كما يف الجدول رقم 

 

 :عدد سنوات الخربة

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخربة :)1(جدول 

 (%)النسبة  التكرار عدد سنوات الخربة

 7.6 27  سنوات5أقل من  – 1

 33.4 118  سنوات10 – 5

 59 209  سنوات10أكثر من 

 100 354 المجموع

 

 :عدد الدورات التدريبية يف المجال التقني

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عـدد الـدورات التدريبيـة يف : )2(جدول 

 .المجال التقني

 (%)النسبة  التكرار عدد الدورات التدريبية

 11.6 41 دال يوج

 8.8 31 دورة واحدة

 9 32 دورتان

 70.6 250 ثالث دورات

 100 354 المجموع
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 :  االستبانة:ًأوال

 :ومر بناؤها بالمراحل اآلتية

وهو التعرف علـى : تحديد الهدف من االستبانة -

تحــديات تعلــيم اللغــة العربيــة عــن بعــد مــن وجهــة نظــر 

 .معلميها

تــم : الســتبانة واشــتقاق العبــاراتمــصادر بنــاء ا -

الرجوع إلى الرتبويات التي تناولت تعليم اللغـة العربيـة 

، والتحــديات )2019، ؛ البــشير3030 الزبــون،(عــن بعــد 

والعوائق التـي واجهـت التعلـيم يف ظـل جائحـة كورونـا 

 ).2020 ؛ قناوي،2020الدهشان، (

ُصممت االستبانة بصورهتا األولية، ومن ثم تـم  -

كــد مــن صــالحية مجاالهتــا واشــتقاق عباراهتــا، مــن التأ

مـــن المختـــصين الرتبـــويين ) 8(خـــالل عرضـــها علـــى 

ًبغرض التعديل يف ضوء ما يرونـه مناسـبا، وشـكل ذلـك 

 .الصدق الظاهري لالستبانة

مــن حيــث تكونــت : الــصورة النهائيــة لالســتبانة -

البيانــات األوليــة : قــسمين؛ يحتــوي القــسم األول علــى

س، والمؤهــل، وعــدد ســنوات الخــربة، الجــن: وتــشمل

ــيلة  ــي، وس ــال التقن ــة يف المج ــدورات التدريبي ــدد ال وع

ًعبـــارة ) 29(ويتكـــون مـــن : التواصـــل، والقـــسم الثـــاين

مقسمة علـى محـاور الدراسـة، واعتمـدت يف تـصميمها 

ــة مجتمــع  ــتجابات عين ــي الس ــرت الخماس ــاس ليك مقي

 .)3 (الدراسة كما يف الجدول رقم

 

 . تصحيح مقياس ليكرت ذي التدرج الخماسيطريقة: )3(جدول 

 المتوسط
 درجة 

 الموافقة

 ًموافق تماما  5 – 4.21

 موافق 4.20 – 3.41

 محايد 3.40 – 2.61

 غير موافق 2.60 – 1.81

 غير موافق على اإلطالق 1.80 – 1

 

  ُوتحقـــــق مـــــن صـــــدق أداة الدراســـــة وثباهتـــــا، 

ــداخلي  ــساق ال ــساب االت ــصبح ــن ال ــد م ــد التأك دق بع

ُالظاهري لالستبانة؛ حيث طبقت على عينـة اسـتطالعية 

ـــن  ـــة م ـــة ) 30(مكون ـــارج عين ـــن خ ـــة م ـــا ومعلم   ًمعلم

 »االتـساق الـداخلي«الدراسة، وذلك للتأكد مـن صـدق 

  لكــل عبــارة مــن عباراهتــا، مــع المحــور الــذي تنتمــي 

  ، »ارتبــاط بيرســون«إليـه، مــن خــالل حـساب معــامالت 

ر االسـتبانة، والدرجـة بين كل عبارة مـن عبـارات محـاو

  الكليــة للمحـــور الـــذي تنتمـــي إليـــه، كمـــا يف الجـــدول 

  ).4(رقم 
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 .معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه: )4(جدول 

 معامل االرتباط
 م

 تحديات منهجية تحديات بشرية تحديات تقنية تحديات إدارية

1 0.644** 0.719** 0.789** 0.815** 

2 0.626** 0.737** 0.729** 0.721** 

3 0.637** 0.756** 0.767** 0.797** 

4 0.538** 0.775** 0.714** 0.806** 

5 0.504** 0.756** 0.747** 0.768** 

6 0.730** 0.738** 0.626** 0.777** 

7 0.645** 0.676** 0.846** 

8 0.821** 

9 
 

 
 

0.811** 

 0.01دالة عند (**) 

 

 :قياس ثبات االستبانة

 ). 5(استخدم معامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب الثبات، كما يف الجدول رقم 

 . قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة:)5(جدول 

 معامل الثبات المحور

 0.731 تحديات إدارية

 0.839 تحديات تقنية

 0.844 تحديات بشرية

 0.927  منهجيةتحديات

 0.944 كامل االستبانة

 

أن قــيم معــامالت ) 5(ويتــضح مــن الجــدول رقــم 

الثبات مرتفعة، ما يدل على أن االسـتبيان يتمتـع بدرجـة 

 .عالية من الثبات

  :المقابلة :ًثانيا

اعتمدت المقابلة الهاتفية شبه المنتظمـة يف إجـراء 

مـن المقابالت مع عينة الدراسة، وتكونت مـن سـؤالين 

 :نوع األسئلة المفتوحة، وكانت على النحو التالي

ــدريس  - ــي واجهتــك يف ت ــرز التحــديات الت ــا أب م

 مقرر اللغة العربية عن بعد؟

 هل أسهم التعليم عـن بعـد يف تحقيـق األهـداف -
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 المنشودة من تعليم اللغة العربية؟

ُوفرغـت إجابــات العينـة بعــد سـماعها، ووضــعت 

دة اإلجابة لكـل مفـردة، على شكل بيانات مرتبة، ومحد

واســتخدم يف تحليــل بيانــات المقابلــة، أســلوب تحليــل 

 .المحتوى

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

ُّمــا أبــرز التحــديات التــي تواجــه معلمــي اللغــة  -

ِّالعربية يف تطبيق التعليم عن بعد يف ظل جائحة، كورونا  ٍ
ْ ُْ َ

 نظرهم؟من وجهة 

 

 : نتائج االستبانة:ًأوال

 : تحديات إدارية:)أ(

 . رأي أفراد العينة حول التحديات اإلدارية:)6(جدول 

 درجة الموافقة

موافق  العبارة م

 ًتماما
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

على 

 اإلطالق

 المتوسط

4,20 

االنحراف 

 المعياري
 الرتتيب

 61 142 60 57 34 ك
1 

ة يف إلزامية ضعف اهتمام إدارة المدرس

ٍالتعلم عرب منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 9.6 16.1 16.9 40.1 17.2 

2.60 1.21 7 

 53 148 50 69 34 ك
2 

قلة تواصل إدارة المدرسـة مـع أوليـاء 

 15 41.8 14.1 19.5 9.6 % .األمور
2.66 1.22 6 

 14 50 29 125 136 ك
3 

ـــشكل  ـــين ب ـــة المتعلم ـــعوبة متابع ص

 4 14.1 8.2 35.3 38.4 % .فردي
3.90 1.17 2 

 4 19 21 104 206 ك
4 

ارتفــاع التكلفــة الماديــة لتــأمين جهــاز 

 1.1 5.4 5.9 29.4 58.2 % .لكل متعلم
4.38 0.902 1 

 9 54 51 94 146 ك
5 

ـــــادة العـــــبء الدراســـــي علـــــى  زي

 2.5 15.3 14.4 26.6 41.2 % .المعلمين
3.88 1.17 3 

 18 81 55 107 93 ك
6 

ضــعف الرقابــة علــى منــصات الــتعلم 

ٍعن بعد
ْ ُْ َ. % 26.3 30.2 15.5 22.9 5.1 

3.49 1.24 5 

 17 52 40 101 144 ك
7 

قلـــة تقـــديم الـــدورات التدريبيـــة يف 

ٍاستخدام منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 40.7 28.5 11.3 14.7 4.8 

3.85 1.23 4 

 0.725=  االنحراف المعياري العام 4,20 من 3.54=  الحسابي العام المتوسط
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ِمن خالل النَّظر إلى الجـدول رقـم  ، يتـضح أن )6(ِ

اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو المحــور الخــاص 

ـــغ  ـــرة؛ إذ بل ـــة كبي ـــاءت بدرج ـــة ج ـــديات اإلداري بالتح

 مـــن 3.54(المتوســـط الحـــسابي العـــام لهـــذا المحـــور 

لمتوسط يقع يف الفئة الرابعة من المقيـاس ، وهذا ا)4,20

المتــدرج الخماســي، وهــي الفئــة التــي تــشير إلــى خيــار 

 .موافق على عبارات هذا المحور

ارتفاع التكلفة الماديـة «) 4(وحصلت العبارة رقم 

 على المرتبة األولى، بمتوسط »لتأمين جهاز لكل متعلم

، وهـــذا )0.902(، وانحـــراف معيـــاري )4.38(حـــسابي 

توسط يقع يف الفئـة الخامـسة مـن المقيـاس المتـدرج الم

ًالخماسي، وهي الفئة التي تشير إلى خيـار موافـق تمامـا 

 .على عبارات هذا المحور

ُوتفسر الدرجة الكبيرة لهذه المفردة بمعاناة الكثير 

ُّمـــن معلمـــي ومعلمـــات اللغـــة العربيـــة مـــن الـــشكوى 

 المتكررة من بعض األسـر، وصـعوبة تـوفير جهـاز لكـل

متعلم يف حال تعدد األفراد يف المرحلة نفـسها، الرتفـاع 

التكلفة المادية للحواسيب واألجهزة الذكيـة؛ حيـث إن 

التعلم الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى عال لتتالءم 

ــاءت آراء  ــذلك ج ــة، ل ــة الحديث ــات التعليمي مــع التطبيق

ــة  ــشة اليومي ــم المعاي ــة بحك ــردة عالي ــة للمف ــراد العين أف

ــاة ال ــشان لمعان ــة الده ــع دراس ــذا يتفــق م ــين، وه متعلم

يف القصور الواضح يف الوفاء بمتطلبات التحول ) 2020(

ــة  ــتعلم عــن بعــد، ونخبوي ــى ال ــيم التقليــدي إل ٍمــن التعل
ْ ُْ َ

يف ارتفاع التكلفة المادية ) 2012(التعليم، ودراسة سليم 

 .لألجهزة

 

 :ٍتحديات تقنية: )ب(

 .تحديات التقنية رأي أفراد العينة حول ال:)7(جدول 

 درجة الموافقة

موافق  العبارة م

 ًتماما
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

على 

 اإلطالق

 المتوسط

 الحسابي

4,20 

االنحراف 

 المعياري
 الرتتيب

 3 24 23 102 202 ك
1 

ــــصال  ــــة لالت ــــة التحتي ــــعف البني ض

 0.8 6.8 6.5 28.8 57.1 % .باإلنرتنت
4.34 0.931 1 

 7 69 45 125 108 ك
2 

ْعوبة الدخول لمنصات التعلم عـن ص َ

ٍبعد
ْ ُ. % 30.5 35.3 12.7 19.5 2 

3.72 1.14 5 

 15 82 55 131 71 ك
3 

ضعف امتالك المعلمين مهارات التعامـل 

ٍمع مكونات منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ % 20.1 37 15.5 23.2 4.2 

3.45 1.17 6 
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 .)7(جدول / تابع

 درجة الموافقة

موافق  رةالعبا م

 ًتماما
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

على 

 اإلطالق

 المتوسط

 الحسابي

4,20 

االنحراف 

 المعياري
 الرتتيب

 7 49 45 135 118 ك

4 

ــارات  ــين مه ــتالك المتعلم ــعف ام ض

التعامل مع مكونـات منـصات الـتعلم 

ٍعن بعد
ْ ُْ َ % 33.3 38.1 12.7 13.8 2 

3.87 1.08 4 

 6 46 45 139 118 ك
5 

تعذر الحصول على الدعم الفني عند 

 1.7 13 12.7 39.3 33.3 % مواجهة المشكالت
3.89 1.06 3 

 3 22 41 139 149 ك
 .كثرة األعطال الفنية 6

% 42.1 39.3 11.6 6.2 0.8 
4.15 0.916 2 

 0.786= ري العام ، االنحراف المعيا4,20 من 3.90= المتوسط الحسابي العام 

 

ــــم  ــــن الجــــدول رق ــــضح م ــــط ) 7(يت َّأن المتوس

، وهـذا المتوسـط وقـع )4,20 مـن 3.90(الحسابي العام 

يف الفئة الرابعة من المقياس المتـدرج الخماسـي، وهـي 

ــارات هــذا  ــة التــي تــشير إلــى خيــار موافــق علــى عب الفئ

 .المحور

ضـــعف البنيـــة «) 1(وقـــد حـــصلت العبـــارة رقـــم 

 علــى متوســط حــسابي »ال باإلنرتنــتالتحتيــة لالتــص

ــاري ) 4.34( ــراف معي ــط )0.931(وانح ــذا المتوس ، وه

يقع يف الفئة الخامسة من المقياس المتـدرج الخماسـي، 

ًوهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق تماما على عبارات 

ــة  ــرة لــضعف البني ُهــذا المحــور، وتعــزى الدرجــة الكبي

ايـشة هـذا التحـدي التحتية يف التحـديات التقنيـة إلـى مع

علــى أرض الواقــع، خاصــة عنــد دخــول عــدد كبيــر مــن 

المتعلمــــين يف مختلــــف المراحــــل يف وقــــت واحــــد، 

باإلضـــافة إلـــى تـــأمين الـــربامج واألجهـــزة، وتـــأمين 

الشبكات البديلة والمواقع وغيرهـا، وعـدم قـدرة بعـض 

الطالب على امتالك اإلنرتنت القـوي والفعـال والتمتـع 

ًتحديا تقنيـا، كمـا يمثـل عـدم اإللمـام ُبمزاياه؛ ما يشكل  ً

ًبتطبيقات ومعالجة اإلنرتنت أيضا تحديا كبيرا للطـالب  ً ً

والمعلمين على السواء؛ إذ تشكل الخربة القليلة مـصدر 

قلـــق بالنـــسبة لهـــم، وهـــذا مـــا يوافـــق نتـــائج عـــدد مـــن 

يف ضـعف ) 2019 ؛ البـشير،2020اللحيـاين، (الدراسات 

تخدام التقنيـــة الرقميـــة، البنيـــة التحتيـــة، ومهـــارات اســـ

 .يف نخبوية التعليم) 2020(والدهشان 
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 : تحديات بشرية:)ج(

 . رأي أفراد العينة حول التحديات البشرية:)8(جدول 

 درجة الموافقة

موافق  العبارة م

 ًتماما
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

على 

 القاإلط

 المتوسط

 الحسابي

4,20 

االنحراف 

 المعياري
 الرتتيب

 9 58 27 125 135 ك

1 

ــة  ــضعف فاعلي ــين ب ــعور المعلم ش

ٍالتعلم عن بعد يف تدريس مقـررات 
ْ ُْ َ

 2.5 16.4 7.6 35.3 38.1 % ُّاللغة العربية

3.90 1.15 5 

 16 89 52 105 92 ك

2 

ــين المعلمــين يف  ضــعف التعــاون ب

مجـــال التقنيـــة وتبـــادل الخـــربة يف 

ٍاستخدام منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 26 29.7 14.7 25.1 4.5 

3.47 1.24 7 

 8 56 38 134 118 ك
3 

صـعوبة اسـتجابة المتعلمـين لـنمط 

ٍالتعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 33.3 37.9 10.7 15.8 2.3 

3.84 1.12 6 

 6 19 36 141 152 ك

4 

ــة  ــور بأهمي ــاء األم ــي أولي ــدين وع ت

ٍاستخدام منـصات الـتعلم عـن بعـد 
ْ ُْ َ

 1.7 5.4 10.2 39.8 42.9 % .يف العملية التعليمية

4.16 0.933 2 

 5 17 21 125 186 ك
5 

ضــــــعف االلتــــــزام بالحــــــضور 

 1.4 4.8 5.9 35.3 52.5 % .والمواظبة اليومية
4.32 0.893 1 

 4 25 44 144 137 ك
6 

فرديـــة المتعلمـــين يف الـــتعلم عـــرب 

ٍمنصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ % 38.7 40.7 12.4 7.1 1.1 

4.08 0.943 3 

 6 47 30 133 138 ك
7 

ــارة  ــين مه ــتالك المتعلم ــعف ام ض

 1.7 13.3 8.5 37.6 39 % .التعلم الذايت
3.98 1.07 4 

 0.761= ، االنحراف المعياري العام 4,20 من 3.97= المتوسط الحسابي العام 

 

ــدول  ــسابي ) 8(يتــضح مــن الج ــط الح َّأن المتوس

، وهــذا المتوســط وقــع يف الفئــة )4,20  مــن3.97(العــام 

الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي، وهي الفئة التي 

 . تشير إلى خيار موافق على عبارات هذا المحور

ضـــعف االلتـــزام «) 5(وقـــد حـــصلت العبـــارة رقـــم 

ـــة ـــة اليومي ـــى متوســـط حـــسابي »بالحـــضور والمواظب  عل

ـــاري )4.32( ُ، وتعـــزى الدرجـــة )0.893(، وانحـــراف معي

ــدم  ــضور وع ــزام بالح ــعف االلت ــى ض ــردة إل ــرة للمف الكبي

تعامل الطلبة بجدية مع الحصص الدراسية، باإلضافة إلـى 

ضعف الرقابة من األسرة، والطـابع التقليـدي غيـر المحفـز 

الســـرتاتيجيات التـــدريس، وضـــعف اســـتخدام الوســـائل 

ٍالمشوقة المحفزة لدوام االرتباط مع الطلبة عن بعد
ْ ْ ُّ َ. 
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من حيث ) 2020(مع ما أشار إليه الدهشان وهذا يتفق 

 صعوبة ضبط عملية التعليم عرب اإلنرتنت، ومدى التزام

 أوليائهم بمتابعتهم، كما تتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة

يف ضعف جدية الطالب وقلـة دافعيـتهم ) 2020(قناوي 

يف التحـصيل العلمـي؛ بحيــث تفقـد الجـدوى واألهميــة 

 . ؤسسات وطالب وأساتذةبين جميع األطراف من م

 

 : تحديات منهجية:)د(

 . رأي أفراد العينة حول التحديات المنهجية:)9(جدول 

 درجة الموافقة

موافق  العبارة م

 ًتماما
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

على 

 اإلطالق

 المتوسط

 الحسابي

4,20 

االنحراف 

 المعياري
 الرتتيب

 10 62 60 115 107 ك
1 

يـة عـرب تعذر تحقـق األهـداف التعليم

ٍمنصات التعليم عن بعد
ْ ُْ َ. % 30.2 32.5 16.9 17.5 2.8 

3.69 1.15 8 

 9 74 67 111 93 ك
2 

ضعف مالءمـة الموضـوعات للطـرح 

ٍعرب منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ % 26.3 31.4 18.9 20.9 2.5 

3.57 1.15 9 

 5 41 36 137 135 ك

3 

ـــشطة  ـــن األن ـــدد م ـــيط ع ـــعوبة تخط ص

ـــة ـــة ُّاللغوي ـــات الكتابي ـــة بالكفاي  المتعلق

ٍوالشفهية عرب منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 38.1 38.7 10.2 11.6 1.4 

4.01 1.03 2 

 12 57 48 127 110 ك
4 

ُّتعذر تنفيذ األنـشطة والمهمـات اللغويـة 

ٍمن خالل منصات التعليم عن بعد
ْ ُْ َ. % 31.1 35.9 13.6 16.1 3.4 

3.75 1.15 6 

 5 43 34 127 145 ك

5 

ُّصـــعوبة تنميـــة المهـــارات اللغويـــة 

ـــة عـــرب منـــصات  كاالســـتماع والكتاب

ٍالتعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 41 35.9 9.6 12.1 1.4 

4.02 1.05 1 

 4 40 40 137 133 ك

6 

ــــه  ــــيم أدائ ــــب عــــن تقي عجــــز الطال

ُّوتحصيله اللغوي بشكل مـستمر عـرب 

ٍمنصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 37.6 38.7 11.3 11.3 1.1 

4 1.02 3 

 7 59 48 123 117 ك
7 

صـــعوبة تقـــديم التغذيـــة الراجعـــة يف 

 2 16.7 13.6 34.7 33.1 % .ُّالمهارات اللغوية
3.80 1.12 5 

 7 72 44 121 110 ك
 .ُّصعوبة تقييم األنشطة اللغوية 8

% 31.1 34.2 12.4 20.3 2 
3.72 1.16 7 

 8 45 34 130 137 ك
9 

ضعف وضوح آلية تقـويم المتعلمـين 

ٍعرب منصات التعلم عن بعد
ْ ُْ َ. % 38.7 36.7 9.6 12.7 2.3 

3.96 1.09 4 

 0.882= ، االنحراف المعياري العام 4,20 من 3.83= المتوسط الحسابي العام 
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ــدول  ــسابي ) 9(يتــضح مــن الج ــط الح َّأن المتوس

ــــن 3.83(العــــام  ــــع يف ، )4,20 م   وهــــذا المتوســــط وق

الفئــة الرابعــة مــن المقيــاس المتــدرج الخماســي، وهــي 

ــارات هــذا  ــة التــي تــشير إلــى خيــار موافــق علــى عب الفئ

 .المحور

صــعوبة تنميــة «) 5(وقــد حــصلت العبــارة رقــم 

ــصات  ــرب من ــة ع ــتماع والكتاب ــة كاالس ــارات اللغوي ُّالمه

ٍالتعلم عن بعد
ْ ُْ ف وانحـرا) 4.02( على متوسط حسابي »َ

ـــاري  ـــردة )1.05(معي ـــرة للمف ـــة الكبي ـــزى الدرج   ُ؛ وتع

ـــة  ـــارات تراكمي ـــى مه ـــة عل ـــة العربي ـــاد اللغ ـــى اعتم   ُّإل

ــوائلي  ــدليمي وال ــار ال ــا أش ــبعض كم ــضها ب ــة بع مرتبط

، باإلضافة إلى المهـارات اللغويـة التـي تحتـاج )2005(

ًإلى التفاعـل والتواصـل المباشـر وجهـا لوجـه، كمهـارة 

ي؛ فنتيجة لالنفصال الجسدي عن الكتابة، والخط العرب

ــم لحركــة قلمــه ورســمه  الطالــب يــصعب تقــويم المعل

الحروف بالطريقة الصحيحة، وكذلك مهارة االستماع، 

وغيرها من المهارات التي تحتاج إلى تواصل وتفاعـل، 

  وممارســــة وتــــدريب، وهــــذا مــــا يتفــــق مــــع دراســــة 

 ). 2020(الزبون 

 : نتائج المقابلة:ًثانيا

 ما أبرز التحديات التي واجهتك يف :لالسؤال األو

ــة  ــل جائح ــد يف ظ ــن بع ــة ع ــة العربي ــرر اللغ ــدريس مق ت

 كورونا؟

عنــد ســؤال معلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة عــن 

أبرز التحديات التي واجهتهم يف أثناء تدريسهم مقررات 

ــار  ــا، أش ــة كورون ــة عــن بعــد يف ظــل جائح اللغــة العربي

%) 73( استجابة بلغت الغالبية إلى صعوبة التقويم بنسبة

من أفراد العينـة، حيـث أفـاد الـبعض أن وسـائل التقـويم 

ُالمتبعة ال تظهر المستوى الحقيقي للطالب؛ حيث تقـل 

المـــــــصداقية خاصـــــــة يف الواجبـــــــات والتقييمـــــــات 

ــره يف  ــتعلم بغي ــستعين الم ــن أن ي ــارات؛ إذ يمك واالختب

مــنهم علــى الرتكيــز %) 67(أدائهـا، كمــا بلغــت اســتجابة 

ريف يف التــدريس وصــعوبة تنميــة بعــض المهــارات المعــ

على ضـعف التفاعـل بـين  %)53(ًاللغوية، وبلغت أيضا 

المعلمين والطلبـة، فـالموقف التعليمـي عـن بعـد يفتقـر 

إلى حدوث التفاعل بين المعلم والمتعلم والـذي يعتـرب 

ًأساس اكتساب المهارات اللغوية، ومن التحديات أيضا 

بــطء اإلنرتنــت %) 40(نــة فيهــا التـي بلغــت اســتجابة العي

ًلدى البعض، وكثرة األعطال الفنية مما يـشكل عائقـا يف 

ــة  ــة، وكــذلك التكلف ــشطة اللغوي ــة مــع األن تفاعــل الطلب

المادية لألجهزة وخاصة الجيل الجديد من الحواسـيب 

وكانت اإلجابة من واقع . التي تدعم التطبيقات الحديثة

 طالب يف نفس شكاوى األسر خاصة من لديهم أكثر من

 ).10(المرحلة كما يف الجدول رقم 
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 . األهمية النسبية للتحديات التي واجهت معلمي ومعلمات اللغة العربية يف أثناء تدريسهم لمقرراهتا يف ظل جائحة كورونا:)10(جدول 

 النسبة التكرارات الفقرات م

 %33 5 عدم الجدية يف االلتزام بالحضور حتى هناية الحصة الدراسية 1

 %73 11 صعوبة تقويم المهارات اللغوية 2

 %67 10 الرتكيز المعريف يف التدريس 3

 %67 10 صعوبة تنمية بعض المهارات اللغوية 4

 %53 8 ضعف التفاعل بين المعلمين والطلبة 5

 %40 6 التكلفة المادية لألجهزة 6

 %40 6 بطء اإلنرتنت 7

 %20 3 زيادة العبء على المعلمين 8

 %40 6 كثرة األعطال الفنية 9

 %7 1 صعوبة التعامل مع منصة مدرستي 10

 

 هل أسهم التعليم عن بعد يف تحقيق :السؤال الثاين

ــن تعلــيم اللغــة العربيــة يف ظــل  األهــداف المنــشودة م

 جائحة كورونا؟

عنــد ســؤال معلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة عــن 

منـشودة مـن إسهام التعلم عن بعد يف تحقيق األهداف ال

ــة، أشــار  ــيم اللغــة العربي ــعوبة %) 73(تعل ــى ص ــنهم إل م

ــة  ــارات اللغوي ــبعض المه ــة ب ــداف المتعلق ــق األه تحقي

إلـى األهـداف %) 67(كالمهارات اإلمالئية والخطيـة، و

المتعلقة بالقدرة على االتصال والتفاعـل مـع اآلخـرين، 

ــات  ــة؛ فالمجموع ــل مــع زمــالء الدراس وخاصــة التفاع

اونية تفيد يف تنمية التواصل اللغوي وتبادل الدراسية التع

 ).11(الخربات والثقافات كما يف الجدول رقم 

 

 . األهمية النسبية إلسهام التعلم عن بعد يف تحقيق األهداف المنشودة من تعليم اللغة العربية يف ظل جائحة كورونا:)11(جدول 

 النسبة التكرارات الفقرات م

 %73 11 تعلقة بالمهارات اإلمالئية والخطيةصعوبة تحقيق األهداف الم 1

 %67 10 صعوبة تحقيق األهداف المتعلقة بالقدرة على االتصال والتفاعل 2

 %27 4 صعوبة تحقيق األهداف المتعلقة بتنمية التذوق األدبي 3

 %7 1 صعوبة تحقيق األهداف المتعلقة بتنمية القراءة الصحيحة 4

 

 : عن السؤال الثاينالنتائج المتعلقة باإلجابة

ــد  - ــة إحــصائية عن هــل توجــد فــروق ذوات دالل

يف متوسط التقديرات علـى أداة ) 0.05(مستوى الداللة 

ٍالدراسة والمتعلقة بتحديات تعليم اللغة العربية عن بعد 
ْ ُْ َ ُّ
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 ُتعزى إلى متغير سنوات الخربة؟

لمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذوات داللــة 

ًاستجابات عينـة الدراسـة، تبعـا إحصائية بين متوسطات  َ

لمتغيـر سـنوات الخــربة اسـتخدم اختبــار تحليـل التبــاين 

ــــة الفــــروق اإلحــــصائية للمحــــاور،  األحــــادي لمعرف

ـــة  ـــروق ذوات دالل ـــود ف ـــدم وج ـــائج ع ـــرت النت وأظه

إحصائية يف استجابات أفراد العينة يف محـور التحـديات 

ًاإلدارية تبعا لمتغير عدد سنوات الخربة؛ إذ بلـغ  معامـل َ

F) 1.84 ( عنـــد درجـــة حريـــة)ومـــستوى داللـــة )353 ،

، كمـا لـم توجـد فـروق )0.05(، وهو أكـرب مـن )0.159(

ذوات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة يف محور 

ًالتحديات التقنية تبعا لمتغير عدد سنوات الخربة؛ إذ بلغ  َ

، ومــستوى )353(عنــد درجــة حريــة ) F) 0.008معامــل 

ـــة  ، وكـــذلك يف )0.05(، وهـــو أكـــرب مـــن )0.992(دالل

ًاستجابات أفراد العينة يف محور التحديات البشرية، تبعا  َ

) F) 0.986لمتغير عـدد سـنوات الخـربة؛ إذ بلـغ معامـل 

، وهو )0.374(ُ، ومستوى داللة )353(عند درجة حرية 

 ).0.05(أكرب من 

ــصائية يف  ــروق ذوات داللــة إح ــا لــم توجــد ف كم

 العينــة يف محــور التحــديات المنهجيــة اســتجابات أفــراد

ًتبعا لمتغير عدد سنوات الخربة؛ إذ بلغ معامل  َF) 1.07 (

وهـو ) 0.343(، ومستوى داللـة )353(عند درجة حرية 

 ).0.05(أكرب من 

ويمكن عزو هـذه النتيجـة إلـى االنتقـال المفـاجئ 

ــه ومــا ترتــب عليــه مــن  للتعلــيم عــن بعــد دون التهيئــة ل

نت على مستوى واحد بين معلمي صعوبات وعوائق كا

اللغة العربية، ممن قلت خربته أو زادت، وتختلف هـذه 

، التـي أظهـرت )م2015( النتيجة مع نتيجة دراسة مزهـر

ــــديرات  ــــة إحــــصائية يف تق ــــروق ذوات دالل وجــــود ف

ــــيم  ــــتخدام التعل ــــات اس ــــة بمعوق ــــين المتعلق المعلم

يـر ُاإللكرتوين يف تدريس مـادة اللغـة العربيـة تعـزى لمتغ

 .سنوات الخربة

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث

ــد  - ــة إحــصائية عن هــل توجــد فــروق ذوات دالل

، يف متوسط التقديرات على أداة )0.05(مستوى الداللة 

ٍالدراسة، والمتعلقة بتحديات تعليم اللغة العربية عن بعد 
ْ ُْ َ ُّ

 ُتعزى إلى الدورات التدريبية يف المجال التقني؟

لمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذوات داللــة 

ًإحصائية بين متوسطات استجابات عينـة الدراسـة، تبعـا  َ

لمتغيــر ســنوات الــدورات التدريبيــة يف المجــال التقنــي 

استخدم اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفـروق 

ــود  ــدم وج ــائج ع ــرت النت ــاور، وأظه ــصائية للمح اإلح

 استجابات عينة الدراسة، فروق ذوات داللة إحصائية يف

ــدورات  ــر ال ــا لمتغي ــة، تبع ــديات اإلداري ــور التح ًيف مح َ

، )F) 2.45التدريبيــة يف المجــال التقنــي؛ إذ بلــغ معامــل 

، وهو )0.063(ُ، ومستوى داللة )353(عند درجة حرية 
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ــن  ــرب م ــة )0.05(أك ــروق ذوات دالل ــد ف ــم توج ــا ل ، كم

ــــة الدراســــة، يف محــــ ور إحــــصائية يف اســــتجابات عين

ــة يف  ــر الــدورات التدريبي ــة، تبعــا لمتغي ًالتحــديات التقني َ

ْالمجــال التقنــي؛ إذ بلــغ معامــل  ِF) 0.494 ( عنــد درجــة

ستوى داللـة )353(حرية  ، وهـو أكـرب مـن )0.687(ُـ، وم

، وكذلك يف استجابات عينة الدراسة، يف محـور )0.05(

ًالتحــديات البــشرية، تبعــا لمتغيــر الــدورات التدريبيــة يف  َ

ــد درجــة )F) 1.93جــال التقنــي؛ إذ بلــغ معامــل الم ، عن

، وهـو أكـرب مـن )0.124(، ومـستوى داللـة )353(حرية 

، كما لم توجـد فـروق ذوات داللـة إحـصائية يف )0.05(

استجابات عينة الدراسة، يف محور التحديات المنهجية، 

ْتبعا لمتغير الدورات التدريبية يف المجال التقني؛ إذ بلـغ  َِ ً

، ومـستوى )353(، عند درجـة حريـة )F) 0.813معامل 

 ).0.05(، وهو أكرب من )0.487(داللة 

وتشير هـذه النتيجـة إلـى أن تحـديات تعلـيم اللغـة 

العربية عن بعد لدى معلميها ال تختلف بـاختالف عـدد 

الـــدورات التدريبيـــة التـــي حـــصلوا عليهـــا يف المجـــال 

ئحـة ُالتقني، وتفسر هذه النتيجة بأن التعلـيم يف ظـل الجا

اســتدعى مهـــارات جديـــدة يف التعامـــل مـــع المنـــصات 

الرقمية عن بعد، كما أن الـدورات التدريبيـة يف المجـال 

التقني التي حصل عليها الـبعض تفتقـر إلـى الممارسـة، 

وقد ال تلبي االحتياج يف مهارات التعامل مع المنـصات 

ــارت إليــه دراســة  ــق مــع مــا أش ــة، وهــذا مــا يتف الرقمي

ـــتعلم يف) 2020(الدهـــشان  ـــق فقـــط ب  أن األمـــر ال يتعل

ـــة  ـــى كيفي ـــاه إل ـــضرورة االنتب ـــل ب ـــة، ب األدوات الرقمي

اســــتخدام كــــل أداة للغــــرض الــــصحيح يف الوقـــــت 

ــــة  ــــى نوعي ــــددة إل ــــصفة متج ــــز ب ــــب، والرتكي المناس

التكنولوجيا الواجب اقتناؤها وتعلمها والتدرب عليهـا، 

  .واألسلوب األمثل يف تشغيلها واإلفادة منها

 : والمقرتحاتالتوصيات

ُيف ضـوء النتـائج الـسابقة توصـي الدراسـة الحاليـة 

ُّبوضع رؤية لتدريس مهارات اللغـة العربيـة األربـع عـن 

بعد، واإلفـادة مـن الـربامج الداعمـة التـي تـسهل عمليـة 

ُّالتعلم وخاصـة يف تطبيـق األنـشطة اللغويـة، واسـتخدام 

اسرتاتيجيات تدريس شائقة ومحفزة للمتعلمـين تـتالءم 

ُع طبيعة التعلم عن بعد، كما توصي بتكثيـف األنـشطة م

ُّاللغوية التي تربط مهارات اللغة العربية ببعضها، وتزيـد  ُّ

ًمن تفاعل الطلبـة وممارسـاهتم لهـا؛ وأيـضا اإلفـادة مـن 

االصطناعي يف ضبط العمليـة التعليميـة تطبيقات الذكاء 

ْعن بعد والذي يستطيع التمييـز بـين الحركـات الطبيعيـ ُْ ة َ

 الواجبات والتقييمات، وتوفير بدائل بة خاصة يفيوالمر

ـــر مـــن شـــركة مـــوفرة  ـــت بإيجـــاد أكث لـــشبكات اإلنرتن

 . للخدمة

كما توصي بضرورة عقـد دورات مكثفـة لمعلمـي 

ومعلمات اللغة العربية حول إسرتاتيجيات تعلـيم اللغـة 

العربية عن بعد ومهارات التعامل مع المنصات الرقمية؛ 
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يلهم وإكـــساهبم الكفايـــات اإللكرتونيـــة الســـتدامة تـــأه

الالزمة؛ ما يغير قناعاهتم واتجاهـاهتم نحـو التعلـيم عـن 

بعد ويزيد إيماهنم بجدواه وقدرته على إنتاج مخرجات 

 .مأمولة

ــات  ــام بالدراس ــة القي ــة الحالي ــرتح الدراس ــا تق كم

 :التالية

تصور مقرتح لتدريس مهارات اللغة العربية عن  -

 .بعد

سـات حـول تعلـيم اللغـة العربيـة عـن إجراء درا -

بعـــد؛ لقيـــاس األثـــر علـــى التحـــصيل، وقيـــاس الفاقـــد 

 .التعليمي

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع العربية: ًأوال

فاعليـة اسـتخدام التعلـيم ). 2019(آل عبد الكريم، مشاعل عبد العزيز 
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ـــة يف األردن ـــادة اللغـــة العربي ـــة : األردن. ُّم ـــة العربي المجل
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