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تدريس مناهج اللغة العربية من وجهة نظر واقع التعلم عن بعد في 
 معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في ظل جائحة كورونا

 د. نوير مسعود عواض الرشيدي 

 مستخلص:ال   
تعثرف الواعثا الحثالس خدثت داا ن ثاا  الثتعلا  ثي بعثد  ثس هدف البحث  للث  

معلمثس المرحلثة  تدريس مناهج اللغة العربية  س  ل جائحة كورونا مي وجهة ن ر
المتودطة بدولة الكويت، و س دبيل ذلك تا ل داد ادتبانة واعا ادت داا التعلا  ي 
بعثثد  ثثس تثثدريس منثثاهج اللغثثة العربيثثة مثثي وجهثثة ن ثثر معلمثثس المرحلثثة المتودثثطة 

( 84( مجاخت يتفرع منها )3بدولة الكويت  س  ل جائحة كورونا، والتس ضمت )
( معلثا ومعلمثة مثي معلمثس 011ل   ينة مكونثة مثي ) قرة، وتا تطبيق اخدتبانة  

اللغثثثة العربيثثثة بالمرحلثثثة المتودثثثطة بدولثثثة الكويثثثت، وعثثثد ادثثثت دمت الباح ثثثة المثثثنهج 
الوصفس المدحس ن رًا لمالءمته لطبيعة البحث  وتوصثل البحث  للث  مجمو ثة مثي 

 النتائج أهمها:
 ثثس تثثدريس منثثاهج  موا قثثة أ ثثراد العينثثة  ثثس محثثور واعثثا ادثثت داا الثثتعلا  ثثي بعثثد -

اللغة العربية مي وجهة ن ثر معلمثس المرحلثة المتودثطة بدولثة الكويثت  ثس  ثل 
 جائحة كورونا بندبة متودطة.

موا قة أ راد العينة  ثس محثور أهميثة ادثت داا الثتعلا  ثي بعثد  ثس تثدريس منثاهج  -
اللغة العربية مي وجهة ن ثر معلمثس المرحلثة المتودثطة بدولثة الكويثت  ثس  ثل 

 ة كورونا بندبة متودطة. جائح
موا قة أ راد العينة  س محور معوعات ادت داا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج  -

اللغة العربية مي وجهة ن ثر معلمثس المرحلثة المتودثطة بدولثة الكويثت  ثس  ثل 
 جائحة كورونا بندبة متودطة. 

 وبناًءا  ل  ما توصل لليه البح  مي نتائج أوص  البح  بما يلس:
ضرورة اخهتماا بادت داا ن اا التعلا  ي بعثد  ثس تثدريس منثاهج اللغثة العربيثة  -

 للمرحلة المتودطة وباعس المراحل التعليمية.
نشر  قا ة التعلا  ثي بعثد بثيي تالميثذ المرحلثة المتودثطة لتحقيثق أكبثر عثدر مثي  -

 التفا ل ما هذا النوع مي التعليا.
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ة العربيثثثة لالدترشثثثاد بثثثه  ثثثس تو يثثثف ل ثثثداد دليثثثل  لمثثثس متكامثثثل لمعلمثثثس اللغثثث -
التقنيثات الحدي ثة لتثدريس منثاهج اللغثة العربيثة لثد  الطثالح بالمراحثل التعليميثة 

 الم تلفة.
 قثثثثد دورات تدريبيثثثثة  ثثثثس مجثثثثال الثثثثتعلا  ثثثثي بعثثثثد لكثثثثل مثثثثي المعلمثثثثيي والطثثثثالح  -

والمدا دة  س الت لص مي كا ة المعيقات التس تحثول دوي اخدثتفادة مثي ن ثاا 
 ا  ي بعد المتبا.التعل

زالثة كا ثة المعوعثات البشثرية  - تو ير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعلا  ثي بعثد واا
والماديثثة والفنيثثة التثثس تحثثول دوي انتشثثارم  ثثس الن ثثاا التعليمثثس بم تلثثف المراحثثل 

 والمجاخت. 
لجراء المزيد مي الدرادات والبحو  لمعر ة مد   ا لية التعلا  ي بعثد  ثس  ثل  -

 د  روف عادية ك روف جائحة كورونا التس تعيشها اخي.وجو 
الم حعتتتب  -منتتت ال العاتتتب ال    تتتب  -التتتم عن بتتت    تتت   :ةمفتاحيـــالكلمـــات ال

 .ج ئحب كورون  -المموسطب 
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The Reality of Distance Learning in Teaching Arabic 

Language Curricula from the Point of View of Middle 

School Teachers in Kuwait in Light of Corona Pandemic 
 

Nuwair Al Rashidi 

PhD in Curricula & Methodology of Teaching Arabic language 

 Ministry of Education in Kuwait 

Abstract: 
The current research attempted to identify the reality of 

using distance learning system in teaching Arabic language 

curricula in light of Corona pandemic from the viewpoint of 

middle school teachers in Kuwait. To achieve that goal, the 

researcher prepared a questionnaire about the reality of using 

distance learning in teaching Arabic language curricula from 

the point of view of middle school teachers in Kuwait in light of 

Corona pandemic. The questionnaire included (3) areas from 

which (68) paragraphs are branched out. It was applied to a 

study group of (100) teachers from language teachers. The 

researcher employed descriptive approach using the survey 

method due to its suitability to the nature of the research. 

 The study reached a set of results, the most important of 

which are: 

- Approval of the study group members regarding the reality 

of using distance learning in teaching Arabic language 

curricula from the viewpoint of middle school teachers in 

the State of Kuwait, in light of the Corona pandemic, with 

a moderate percentage. 

- Approval of the study group members regarding the 

importance of using Distance learning in teaching Arabic 

language curricula from the viewpoint of middle school 

teachers in the State of Kuwait in light of the Corona 

pandemic, with a moderate percentage. 

- Approval of the study group members regarding the 

obstacles to using Distance learning in teaching Arabic 
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language curricula from the viewpoint of middle school 

teachers in the State of Kuwait in light of the Corona 

pandemic, with a moderate percentage. 

And based on the findings of the research, the research 

recommended the following: 

- The need to pay attention to the use of the Distance learning 

system in teaching Arabic language curricula for the 

intermediate stage and the rest of the educational stages. 

- Spreading the culture of Distance learning among middle 

school students to achieve maximum interaction with this 

type of education. 

- Preparing an integrated scientific guide for Arabic language 

teachers to guide it in employing modern technologies to 

teach Arabic language curricula to students at different 

educational stages. 

- Holding training courses in the field of distance education for 

both teachers and students and helping to get rid of all 

obstacles that prevent benefiting from the Distance learning 

system followed. 

- Providing an appropriate educational structure for the 

application of Distance learning and removing all human, 

material and technical obstacles that prevent its spread in the 

educational system in various stages and fields. 

- Conducting more studies and research to find out the 

effectiveness of Distance learning in the presence of harsh 

conditions such as the conditions of the Corona pandemic 

that you are currently experiencing. 

Key words: Distance learning - Arabic language curricula - 

Middle school - Corona pandemic.                
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 مقدمة:
تلعثح منثاهج اللغثثة العربيثة دوًرا بثارًزا  ثثس تحقيثق العديثد مثثي ايهثداف التربويثثة، 
وتنميثة العديثد مثي المفثاهيا ذات العالعثة بثثالقيا اي العيثة و يرهثا مثي المفثاهيا التثثس 
تربس الدلوك القويا، لذ مي الضروري أي تقوا المناهج  ل  تربية المواطي وتنشئته 

وتردثثثثيد مبثثثثدأ المدثثثثئولية المجتمعيثثثثة وكيفيثثثثة التعامثثثثل مثثثثا  ،تنشثثثثئة عويمثثثثة و عالثثثثة
المدثثثثثثتجدات ودثثثثثثبل مواجهتهثثثثثثا بمثثثثثثا يثثثثثثتالءا والمدثثثثثثتجدات المعاصثثثثثثرة والتحثثثثثثديات 

 المدتقبلية.
 ثثثي وجثثثود  طثثثر كبيثثثر مثثثي  ثثثاهرة لثثثا  العالميثثثة الصثثثحة من مثثثة ل ثثثالي ومثثثا

   04-كو يثثد تعهثثدها البشثثرية مثثي عبثثل، أخ وهثثس  ثثاهرة اجتيثثاا  ثثايروس كورونثثا  
 ثر   لث  جميثا الماددثات التربويثة التحثول مثي  اخمثر الثذيمع ا دول العثالا، ل

الثثذي يتثثيت التقثثارح الجدثثدي، والثثذي يشثثكل  رصثثة خنتقثثال العثثدو   التقليثثديالتعلثثيا 
 الثثثدول مثثثي العديثثثد  ثثثس الوعائيثثثة اإلجثثثراءات ، ور ثثثاللثثث  الثثثتعلا  ثثثي بعثثثدبثثثيي اي ثثثراد 

  ثثس وجزئيثثا الثثدول بعثث   ثثس كليثثاً  دارسالمثث ل ثثالق بعضثثها تضثثمي والتثثس العربيثثة،
 أدادية كوديلة التعلا  ي بعد بادت داا المطالبة د وات لذا تعالت اخ ر، بعضها
 عامثت الطالح، لذ  ل  درادية دنة ضياع و دا التعليمية العملية ادتمرار لضماي
 لتقديا  التعلا  ي بعد مشاريا تطبيق بدء  ي باإل الي الدول ومنها الكويت بع 

 أ ثثر ، دول أ لنثثت حثثيي الحاليثثة،  ثثس الفتثثرة  ثثالل للطثثالح بديلثثة تعليميثثة مصثثادر
رشثا ) الثدروس. تعطيثل للث  اضثطرت حثال  ثس الودثيلة هثذم للث  اللجوء  زمها  ي
  (  5151 ، ائق
 جديثثداً  اليوا تطثثوراً  يم ثل ُبعثد  ثي ومما خشك  يه أي تدريس المناهج الدرادية 
  هثثثر والثثثذي اإلندثثثانية، المجتمعثثثات  ثثثس الرئيدثثثثة ليميثثثةالتع الماددثثثات ميثثثثداي  ثثثثس
 أدثباح للث  باإلضثا ة لثه، الفعلية ايداة كانت التس خنتشار شبكات اإلنترنت نتيجة
 بصثورة عبثل الجثامعس والتعلثيا مراحلثه كثل  ثس التعلثيا  لث  المتزايثد كالطلثح متعددة
 المثثثدارس وتجهيزهثثثا بنثثثاء  ثثثس المتم ثثثل التقليثثثدي للتعلثثثيا الباه ثثثة والتكلفثثثة  اصثثثة،
 القدرة و س الماهليي، المعلميي أ داد  س الثنقص لل  باإلضا ة ،احتياجاتها ومتابعة
 لها. المتزايد واخحتياج تدريبها  ل 

تجارح دابقة أ بتت أي ا تماد م ل هثذا التوجثه بطريقثة  جائيثة دوي  ور ا أي
ة ودثلبية مثي شثانها أي ادتعداد مدبق وتهيئة البيئة المنادبة عد يجلثح نتثائج  كدثي

، تعمثثق أزمثثة تثثدنس جثثودة التعلثثيا التثثس تعثثانس منهثثا الحكومثثات العربيثثة منثثذ دثثنوات
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و لثث  الثثر ا مثثي أي دول ال لثثيج ايعثثدر  ربيثثًا  لثث  التحثثول الثث  مرحلثثة اخ تمثثاد 
 لثثث  التعلثثثثيا اإللكترونثثثس  ثثثثي بعثثثد بثثثثالن ر لتثثثو ر البنثثثث  التحتيثثثة التكنولوجيثثثثة  ثثثثس 

اخ أنهثثثا مثثثاتزال  يثثثر مدثثثتعدة بالشثثثكل الكثثثا س إلنجثثثاا هثثثذم الماددثثثات التربويثثثة، 
المرحلثثة  لثث   ثثرار الكويثثت بدثثبح محدوديثثة اخدثثتعدادات التقنيثثة والتهيئثثة النفدثثية 
والتربويثثة للطلبثثة والمدردثثيي  ثثس  ثثل  قثثة محثثدودة للمجتمثثا الكثثويتس  ثثس الثثتعلا  ثثي 

 بعد.
 (5151) البحثو وحدح أ ر درادة عاا بها مركز ال ليج العربثس للدرادثات و 

(csrgulf حول )“ ًتحديات تطبيق التعلا  ي بعد  س العالا العربس :الكويت نموذجا 
 ثثس الكويثثت عثثد يحثثل ” الثثتعلا  ثثي بعثثد“ي  يثثار اخدثثتعجال  ثثس تطبيثثق ن ثثاا إ ثث” 

خ أي لمشكلة ادتمرارية تلق  الطلبة للدروس  س  ل  دا ادتقرار الوضا الوبائس، 
العثثاا ايول بعثثد ا تمثثادم  لثث  مدثثتو  نتثثائج الطلبثثة حصثثيلته عثثد تكثثوي دثثلبية  ثثس 

ويواجثثه ال يثثار اخضثثطراري ، وجثثودة المحتثثو  وذلثثك بثثالن ر لتجثثارح دوليثثة دثثابقة
للتدريس  ثي بعثد تحثديات ضث مة أبرزهثا محدوديثة تكيثف المدردثيي أو الطلبثة  ثس 
عطثثاع التعلثثيا العثثثاا أك ثثر مثثثي ال ثثاص مثثا متطلبثثثات وأدثثاليح التثثثدريس  ثثي بعثثثد، 

التعلثثثيا  بثثثر “اًل  ثثثي احتمثثثال نقثثثص تفا ثثثل متوعثثثا للطلبثثثة مثثثا  صوصثثثيات  ضثثث
والذي عد ينعكس  ل  ماشثرات اخلتثزاا والتركيثز والفهثا،  علث  الثر ا مثي ” اخنترنت

احتمثثال اعبثثال الطلبثثة  لثث  م ثثل هثثذا النثثوع مثثي التعلثثيا الثثذي خ يشثثترط التنقثثل الثث  
ودة هثثثذا النثثثثوع الجديثثثد مثثثثي المدردثثثة، اخ أي ا تمثثثثادم دثثثيفر  تحثثثثديات مراعبثثثة جثثثث

التثثدريس  ثثس  ثثل تصثثا د أزمثثة جثثودة الن ثثاا التعليمثثس برمتثثه  ثثس الكويثثت وتثثا ر 
بمشثاكل  ثي بعثد جهثود اإلصثالا، ومثي  يثر المدثتبعد أي يصثطدا التوجثه للتعلثيا 

 دا اخدتعداد الماددس والمجتمعس لمنت ال قة  س م ل هذا النوع مي التعلثيا الثذي 
ادعة  ثس الكويثت بعثد حملثة مكا حثة تزويثر شثهادات أ لبهثا واجهته موجة تشكيك و 

  ي بعد.مي جامعات 
 للث  (Basilaia, Kvavadze, 2020) أ ثر  أجراهثا  ثس حثيي هثد ت درادثة

 انتشار  الل  ي بعد التعلا لل  المدراس  س التعليا مي اخنتقال تعرف واعا تجربة
 مثي ايول ايدبوع اتلحصائي  ل  ادندت حي ، جورجيا  س كورونا  يروس وباء
 وجهثاً  التعلثيا مثي اخنتقال  س وتجربتها ال اصة المدارس لحد   س التدريس  ملية
 نتثثثائج بمناعشثثثة عامثثثت حيثثث  كورونثثثا، جائحثثثة  ثثثالل اإللكترونثثثس التعلثثثيا للثثث  لوجثثثه
 العمليثثثثة  ثثثثس Gsuiteو EduPage منصثثثثتس ادثثثثت داا وتثثثثا اإلنترنثثثثت  بثثثثر التعلثثثثيا
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 اإلنترنت  بر التدريس  ملية مي ايول ايدبوع حصائياتل ال  وادتنادا ،التعليمية
 كثثاي اخنترنثثت  بثثر والتعلثثيا التقليثثدي التعلثثيا بثثيي اخنتقثثال أي الثث  الباح ثثاي توصثثل
 والطثثالح المعلمثثوي اكتدثثبها التثثس والمهثثارات الن ثثاا مثثي اخدثثتفادة ويمكثثي ،ناجحثثا
دارة  اخحتياجثثثات ذوي  ثثلم م تلفثثة حثثثاخت  ثثس الوبثثاء بعثثد مثثثا  تثثرة  ثثس المدردثثة واا

 التثثدريس  ا ليثثة زيثثادة  ثثالل مثثي أو اضثثا ية، لدثثا ات بحاجثثة هثثا الثثذيي ال اصثثة
جديثدة، ودرادثة  مهثارات  ل  والحصول الطالح لد  اخدتقاللية زيادة أو الجما س

 هثد ت (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020) أ ثر  أجراهثا
  بثثر والتعلثثيا الطثثوار  حثثاخت  ثثس عثثدب  ثثي التثثدريس بثثيي الفثثرق  ثثي الكشثثف للثث 

 مثي ومجمو ثة تقييا شروط مي مكوي نموذج بتصميا الباح وي عاا حي ، اخنترنت
 وعيثاس، الطثوار  حثاخت  ثس بعثد  ي التدريس تقييا  اللها مي يمكي التس ايدئلة
 ا ثثتالف للثث  الدرادثثة و لصثثت، اخنترنثثت  بثثر الثثتعلا  ثثي بعثثد تجثثارح نجثثاا مثد 

 جثثثودة حيثثث  مثثثي الطثثثوار  حثثثاخت  ثثثس الثثثتعلا  ثثثي اإلنترنثثثت  بثثثر الثثثتعلا تجثثثارح
 كار ثثثة، أو يزمثثثة ادثثثتجابة اإلنترنثثثت  بثثثر المقدمثثثة الثثثدورات حيثثث  ومثثثي الت طثثثيط،

 جائحثة أ نثاء التعلثيا  لث  الحفثا   لث  تعمثل التثس والجامعات الكليات  ل  ويجح
COVID-19. 

 ثثس  الثثتعلا  ثثي بعثثد كثثذلك  قثثد أتجريثثت العديثثد مثثي الدرادثثات التثثس تناولثثت واعثثا
م ثثثل الثثوطي العربثثس وأهميتثثه ومعوعثثثات تطبيقثثه، وأوصثثت بثثثإجراء درادثثات مما لثثة، 

(، ودرادثثة) بد 5110، ودرادثثة) بد الحثثق حمثثي ، (5110)نهثث   بثثد الكثثريا، درادثثة 
) نكثثثثثو  نبيثثثثثل،  ودرادثثثثثة، (5101) ثثثثادل رزق،  ودرادثثثثثة، (5112الثثثثرحمي النعثثثثثيا، 

)محمثد  ( ، ودرادثة5104ك بضثياف، وآ ثروي، ) بد المالث ودرادة ،(5105وآ روي، 
   (.5151الرنتيديت ، 

واليثثوا  لثث  الثثر ا مثثي تطبيثثق ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد  ثثس تثثدريس منثثاهج اللغثثة 
لثثا تو ثثف بالدرجثثة الكا يثثة  ، لخ أنهثثا ثثس  ثثل جائحثثة كورونثثا العربيثثة بدولثثة الكويثثت

الثتعلا  ثي و يثف تأهميثة ومعوعثات وهذا مثا د ثا الباح ثة للث  محاولثة درادثة واعثا و 
وهثو ايمثر الثذي  ،يثةالتعليمللعمليثة  دمة بعد مي أجل التوصل لل  أ ضل الحلول 
 . ديدة  س هذا المجال يم ل حاجة ملحة إلجراء درادات وبحو 
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 مشكلة البحث: 
التربيثثثثة  عطثثثاع  لثثث  ب اللهثثثا ،(COVID-19كورونثثثا )  يثثثروس أزمثثثة ألقثثثت
توعف  لل  والماددات التعليمية المدارس لك ود عت بدولة الكويت بالكامل والتعليا

 كثثثل لثثثد  كبيثثثراً  علقثثثاً  أ ثثثار الوضثثثا هثثثذا، انتشثثثارم  ثثثرص مثثثي تقلثثثيال نشثثثاطها وذلثثثك
  يعرف ولا تطول عد أزمة  ل الطالح  س شريحة وباي ص القطاع لهذا المنتدبيي

 للثث  التعليميثثة الماددثثات د ثثا بم تلثثف التحثثول اللح ثثةه هثثذا هثثذم للثث   ثثالج لهثثا
والمتم ثثل  ثثس  التعليميثثة العمليثثة دثثير ادثثتئناف شثثانه مثثي الثثذي البثثديل  ثثي البحثث 

 التعلا  ي بعد بكا ة أشكاله ومدمياته ودمجه  س العملية التعليمية.
وبالر ا مي ايجابيات التعلا  ي بعد  س  ل هذم ايزمة  إي هناك الك ير مي 

لطثثرق التقليديثثة أو ايدثثئلة التثثس تحتثثاج للثث  لجابثثة كا يثثة  ثثي  ا ليتثثه كبثثديل كلثثس ل
حتثث   بثثديل أ ثثر بجانبثثه ومثثد  اخدثثتعداد لثثذلك، و ثثي واعثثا تنفيثثذم ومثثد  أهميتثثه 

 ايدثئلةطبيعثة  والتحديات التس تواجهها الماددات التربوية، ومي هناه يتضت جليثاً 
  لثث  هايمكثثي صثثيا ت تثثسوالنهثثا، اإلجابثثة  التثثس يحثثاول البحثث  الحثثالس  ةريثثهالجو 

  النحو التالس: 
 ن ثثثر وجهثثثة مثثثي العربيثثثة اللغثثثة منثثثاهج تثثثدريس  ثثثس الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد امثثثا واعثثث (0

 ؟كورونا جائحة  ل  س الكويت بدولة المتودطة المرحلة معلمس
 مثثي العربيثثة اللغثثة منثثاهج تثثدريس  ثثس ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد مثثا أهميثثة تطبيثثق (5

 ؟كورونا جائحة  ل  س الكويت بدولة المتودطة المرحلة معلمس ن ر وجهة
 مثي العربيثة اللغثة منثاهج تثدريس  ثس بيق ن اا التعلا  ي بعثدتط عوعاتما م (3

 ؟كورونا جائحة  ل  س الكويت بدولة المتودطة المرحلة معلمس ن ر وجهة
 الدراسة:  أهداف

 هدف البح  لل  ما يلس: 
 لمرحلثثثثةل العربيثثثثة اللغثثثثة منثثثثاهج تثثثثدريس  ثثثثس الثثثثتعلا  ثثثثي بعثثثثد واعثثثثا تعثثثثرف (0

  .روناكو  جائحة  ل  س الكويت بدولة المتودطة
 العربيثثة اللغثثة منثثاهج تثثدريس  ثثس الثثتعلا  ثثي بعثثد أهميثثة تطبيثثق ن ثثاا تعثثرف (5

  .كورونا جائحة  ل  س الكويت بدولة المتودطة لمرحلةل
اللغثثة العربيثثة بن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد للمرحلثثة تثثدريس مثثنهج  معوعثثات تعثثرف (3

 بدولة الكويت. المتودطة
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 أهـــميـــة البـــحـــث:

 :عد يفيد هذا البح   س
 العربيثة اللغثة منثاهج تثدريس  س التعلا  ي بعدتطبيق ن اا  معوعاتتحديد  (0

مثثي أجثثل العمثثل  كورونثثا جائحثثة  ثثل  ثثس الكويثثت للمرحلثثة المتودثثطة بدولثثة
 . ل  لزالتها وتفاديها

اخهتماا وزارة التربية بدولة الكويت لل  ضرورة المداوليي  س توجيه أن ار  (5
 تثثثدريس  ثثثس الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد واعثثثااول بنتثثثائج الدرادثثثات والبحثثثو  التثثثس تتنثثث

 بدولثثثثة المتودثثثثطة للمرحلثثثثةوبثثثثاعس المنثثثثاهج الدرادثثثثية  العربيثثثثة اللغثثثثة منثثثثاهج
  والعمل  ل  ليجاد حلول جذرية دريعة. كورونا جائحة  ل  س الكويت

تقثثثديا مجمو ثثثة مثثثي التوصثثثيات التثثثس تعتبثثثر بم ابثثثة حلثثثول مقترحثثثة لتفثثثادي  (3
 العربيثثثثة اللغثثثثة منثثثثاهج تثثثثدريس  ثثثثس الثثثثتعلا  ثثثثي بعثثثثد ن ثثثثاا تطبيثثثثق معوعثثثثات
 .الكويت بدولة المتودطة للمرحلة

 حدود البحث:

 اعتصر البح   ل  الحدود التالية:
  ثثل  ثثس الكويثثت بدولثثة العربيثثة اللغثثة منثثاهج تثثدريس  ثثس الثثتعلا  ثثي بعثثد واعثثا (0

 مثثثثي وجهثثثثة ن ثثثثر معلمثثثثس ا،5150 -5151للعثثثثاا الدرادثثثثس  كورونثثثثا جائحثثثثة
 .المرحلة المتودطة

للمرحلثة  العربيثة اللغة مناهج تدريس  س التعلا  ي بعد واعاتبانة تا تطبيق اد (5
 .ا5150-5151 الل العاا الدرادس  الكويت بدولة المتودطة

 بدولثة العربيثة اللغثة منثاهج تثدريس  ثس الثتعلا  ثي بعثد ادثتبانة واعثاتا تطبيثق  (3
مثثي جميثثا  لغثثة العربيثثة بالمرحلثثة المتودثثطة لثث   ينثثة مثثي معلمثثس ال الكويثثت
 ات دولة الكويت.  محا  

   مصطلحات البحث:
أدثثلوح تعليمثثس يدثثت دا لتثثدريس  :بانثثهلجرائيثثا الباح ثثة  هوتعر ثث:الــتعلم عــن بعــد (0

مثثي  ثثالل تو يثثف البرمجيثثات التعليميثثة التفا ليثثة الطثثالح مثثنهج اللغثثة العربيثثة، 
والشثثثثبكات اإللكترونيثثثثة وايجهثثثثزة الذكيثثثثة لضثثثثماي التبا ثثثثد الجدثثثثدي  ثثثثالل  تثثثثرة 

  كورونا. انتشار  يروس 
)منظمـــة الصـــحة  وتتبنثثث  الباح ثثثة تعريثثثف (:19-يروس كورونـــا )كوفيـــدافـــ (0

 صثيلة مثي الفيرودثات : بأنـ  (19-)كوفيـدلفثايروس كورونثا  (2020 العالمية،
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تدبح المر  للحيواي واإلنداي، وتدبح لد  اإلنداي أمراضثًا للجهثاز التنفدثس 
را  ايشثثد و امثثة م ثثل التثثس تتثثراوا حثثدتها مثثي نثثزخت البثثرد الشثثائعة للثث  ايمثث

متالزمة الشرق ايودط التنفدية، والمتالزمة التنفدية الحادة الو يمة )الدارس(، 
 .ويتدا بدر ة اخنتشار
 :اإلطار النظري للبحث

 مثي العديثد أي لخّ  المنطقثة العربيثة،  ثس شبكات اخنترنت ادت داا انتشار ر ا
 التجثثثارح تثثثزال وخ تعلا  ثثثي بعثثثد،الثثث يتيحهثثثا التثثثس التقنيثثثات دثثثابقاً  ت تبثثثر لثثثا الثثثدول

 الغنيثة، النفطيثة الثدول بعث   ثس لخّ  جزئيثاً  منهثا الناجحثة تتركز وخ جدًا، متواضعة
 الجثثامعس، الن ثثاا  ثثس الثثتعلا  ثثي بعثثد لد ثثال حتثث  ك يثثرة  ربيثثة دول تدثثتطا لثثا بثثل

الثثتعلا  ثثي  نحثثو مفثثاج  انتقثثال  لثث  العربيثثة البلثثداي لتجبثثر كورونثثا جائحثثة وجثثاءت
 ثثي بعثثد، وهثثذم  للتعلثثيا مواعثثا ب لثثق العمليثثة تدثثهيل المعنيثثة الثثوزارات وحاولثثت. بعثثد

يا لثثأدت للثث  ل ثثادة الن ثثر  ثثس طثثرق التعو جميثثا المجثثاخت   لثث دثثيطرت التغيثثرات 
المدتويات، وبحكا  جميا و ل  التعليميةح الماددات لالمدت دمة  س أ  التقليدية

 ليها ضرورة تو يف ذلك  ر   ت  إياذم التغيير ه ي  بمعزللا تكي أي الكويت 
دف ايدادثس هثبمثا يضثمي تحقيثق ال ةيثيمليثة التعلالعم س  التقنيات الحدي ة ودمجها

  .اهيمية وضماي جودتلية التعلر العماوادتمر 
 :التعلم عن بعدمفهوم  -أولا 
عد مفهوا التعلا  ي بعد مي أعدا نماذج التعليا، حي   هر  س نهاية القري ي  

اء بالمرادثلة البريديثثة أو ادثت داا جهثثاز الراديثو، وتطثثور  ثس القثثري التادثا  شثر دثثو 
العشثثثريي ليكثثثوي  ثثثي طريثثثق القنثثثوات المتلفثثثزة، وعثثثد زاد انتشثثثارم  ثثثس القثثثري الحثثثادي 
والعشريي وأصبت اليوا منشرا  س جميثا أنحثاء العثالا، وي ثدا  شثرات الماليثيي مثي 

دتطا الجامعة التقليدية تحقيقهثا لا ت الطالح، وعد حقق هذا النوع مي التعليا أهدا اً 
الحيثثاة، وذلثثك ينثثه يرا ثثس  ثثروف المتعلمثثيي ويتجثثاوز   كتعلثثيا الكبثثار والثثتعلا مثثد

حثثثثدود الزمثثثثاي والمكثثثثاي وتقثثثثل  يثثثثه القيثثثثود والقثثثثوانيي التثثثثس تعثثثثوق أتاحتثثثثه لمثثثثي يريثثثثد 
الحصثول  ليثه، وعثد يدثر هثذا النثوع مثثي التعلثيا التقثدا الهائثل  ثس تقنيثات اختصثثال 

ولوجيثثثا متعثثثددة ايودثثثاط والكمبيثثثوتر وشثثثبكاته العالميثثثة، والتثثثس أحثثثد ت نقلثثثه مثثثي تكن
 لكل مي يطمت لليه. نو ية  س التعلا  ي بعد  اصبت التعليا ميدراً 

(Peanu, 2003) 
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يعتمد  أدلوح تعليمسأي التعلا  ي بعد هو   (Mank, 2005)  مانك   ير و  
واختصثثاخت كودثثيط أدادثثس  لثثس ادثثت داا الودثثائط المتعثثددة وشثثبكات المعلومثثات 

للتعلثثيا اإللكترونثثس، وتثثتا  مليثثة التعلثثيا  ثثثي طريثثق التفا ثثل بثثيي الطالثثح وودثثثائل 
التعلثثيا اإللكترونثثس المتعثثددة، كالثثدروس اإللكترونيثثة والمكتبثثة اإللكترونيثثة والمقثثررات 

 اإللكترونية، مي  الل شبكات الحادوح واإلنترنت. 
من ومثة ح التعلا  ثي بعثد بانثه   أدلو  (Berg, Simonson, 2018ويعرف )

تفا ليثثة تثثثرتبط بالعمليثثثة التعليميثثثة التعلميثثثة، وتقثثوا هثثثذم المن ومثثثة باخ تمثثثاد  لثثث  
وجثثود بيئثثة للكترونيثثة رعميثثة تعثثر  للطالثثح المقثثررات واينشثثطة بوادثثطة الشثثبكات 

  .الذكيةاإللكترونية وايجهزة 
 مثثنهج الطثثالح لتثثدريس يدثثت دا تعليمثثس أدثثلوح :بانثثهلجرائيثثا الباح ثثة  هوتعر ثث

 والشثثثثثبكات التفا ليثثثثثة التعليميثثثثثة البرمجيثثثثثات تو يثثثثثف  ثثثثثالل مثثثثثي، العربيثثثثثة اللغثثثثثة
  يثثروس انتشثثار  تثثرة  ثثالل الجدثثدي التبا ثثد لضثثماي الذكيثثة وايجهثثزة اإللكترونيثثة
 كورونا.

  :أهمية تدريس مناهج اللغة العربية بنظام التعلم عن بعد -ثانياا 
التعلثثثثيا  اي ثثثثرادالتثثثثس يتلقثثثث  بهثثثثا العديثثثثد مثثثثي لطريقثثثثة حثثثثة كورونثثثثا ا ّيثثثثرت جائ

ي  لثثثث  ايدثثثثاليح التقليديثثثثة ي ثثثثس حثثثثيي  ثثثثل الطثثثثالح والمدردثثثثوي معتثثثثاد، وينقلونثثثثه
للتدريس  س شكل محاضرات وجهًا لوجه، لا يعد لبعضها بثديل آ ثر دثو  التكيثف 

تضثثررت ، لثثذا مثثا الوضثثا الوبثثائس وعبثثول التغييثثر واخنتقثثال لمرحلثثة الثثتعلا  ثثي بعثثد
ومثثثة التعليميثثثة  ثثثس الكويثثثت بشثثثدة بثثثالن ر الثثث  توعثثثف التثثثدريس لفتثثثرة طويلثثثة، المن 

اضثثثطرت الماددثثثات التعليميثثثة ال اصثثثة والحكوميثثثة يي تصثثثبت أك ثثثر مرونثثثة مثثثا و 
 ثثس  ثثل ادثثتمرار تفشثثس الوبثثاء وم ثثاوف مثثي تجثثدد موجثثات   يثثار الثثتعلا  ثثي بعثثد

دية و ق ن اا خ ، وهنا برزت أهمية تدريس المناهج الدراة مي  يروس كورونادجدي
 يمكي اخدتغناء  نه اليوا.

مصطف  طه، ويحيس ال اهري، وتكمي أهمية التعلا  ي بعد كما حددها)
 بمجمو ة نقاط أهمها: (88، 5100

اكتدثثثثثثاح التالميثثثثثثذ والمعلمثثثثثثيي لمهثثثثثثارات التعامثثثثثثل مثثثثثثا تكنولوجيثثثثثثا المعلومثثثثثثات  -
 واختصال.

  تكثثوي المثثادة التعليميثثة مدثثا دة التالميثثذ  ثثس التركيثثز  لثث  اي كثثار المهمثثة حيثث -
 من مة بصورة دهلة.
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تقليثثل اي بثثاء اإلداريثثة بالندثثبة للمعلثثا حيثث  يتثثيت لثثه تثثو ير الوعثثت والجهثثد الثثذي  -
يبذلثثه  ثثس ادثثتالا الواجبثثات والتمثثاريي واينشثثطة واخمتحانثثات  ثثي طريثثق أدوات 

 اختصال اإللكترونية وتقييمها إلصدار النتائج  س الحال.
ي  ثثثر  أ كثثثارها وآرائهثثثا دوي  جثثثل أو علثثثق  ثثثالل أدوات تمكثثثيي التالميثثثذ مثثث -

اختصثثثثال المتزامنثثثثة و يثثثثر المتزامنثثثثة المتم لثثثثة  ثثثثس البريثثثثد اإللكترونثثثثس أو  ثثثثرف 
الحوار أو المنتديات حيث  تتثاا الفرصثة الكاملثة للتلميثذ إلردثال رأيثه والحصثول 

  ل  التغذية الراجعة الفورية.
 وضيت المعلومات.تو يف الودائط المتعددة التفا لية  س ت -
 يو ر التقويا  الل اخ تبارات واينشطة اإللكترونية التس يقوا بها. -
يتغلح  ل  مشثكلة اي ثداد المتزايثدة وعلثة التجهيثزات واإلمكانثات المتاحثة دا ثل  -

 الماددات.
  :التعلم عن بعدتدريس مناهج اللغة العربية بنظام خصائص  -اا ثالث

العثالا أجمثا  ثس  ثل جائحثة كورونثا، والتثس  س ال روف الحالية التس يعيشها 
ا تمتلك هأ رت  ل  الماددات التعليمية هناك ماددات لا تتا ر و لت مدتمرة ين

مري أدتطاع تو يف تكنولوجيا التعليا اإللكترونثس خدثتمرار التعلثيا،  اً تعليمي اً ن ام
ذ ت هثثر ل ،مثثي  ثثالل تهيئثثة بيئثثة تعليميثثة ا تراضثثية، تتثثيت اخدثثتمرار دوي أي  لثثل

لمثثثا يتميثثثز بثثثه مثثثي  صثثثائص تجعلثثثه البثثثديل ايك ثثثر  حاليثثثاً  أهميثثثة الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد
مثثي و بع  الثثدول  ثث ،مثثة لتال ثثس  واعثثح جائحثثة كورونثثا  لثث  العمليثثة التعليميثثةءمال

  اخنتقثال مثي التعلثيا التقليثدي لبينها دولة الكويت لا تجد البديل المنادح القادر  
عابليثثة ن امهثثا التعليمثثس  لثث  اخنتقثثال الدثثهل و ثثدا لعثثدا  ن ثثراً  للثث  الثثتعلا  ثثي بعثثد

ر المتطلبثثات الالزمثثة لهثثذا التحثثول مثثا وجثثود الك يثثر مثثي التحثثديات التثثس حالثثت يتثثو 
  دوي ذلك.

اتفثثثثثثق  ليهثثثثثثا العديثثثثثثد مثثثثثثي  ديثثثثثثدة ون ثثثثثثاا الثثثثثثتعلا  ثثثثثثي بعثثثثثثد لثثثثثثه  صثثثثثثائص 
( ، 5110، )حدثثثثثي زيتثثثثثوي المت صصثثثثثيي  ثثثثثس تكنولوجيثثثثثا التربيثثثثثة والتعلثثثثثيا ومثثثثثنها

، ( ، و)حدي  بد العثاطس والدثيد أبثو  طثوة5100، طف  طه، ويحيس ال اهريو)مص
وهذم ال صائص تم ل مقومثات انتشثارم ومثي أهمهثا  (5105، ، و)أيمي يدي(5105
 أنه:
يثثو ر بيئثثة تعلثثا تفا ليثثة بثثيي المثثتعلا والمعلثثا وبثثيي المتعلمثثيي ممثثا يثثادي للثث   -

 المتعة  س التعلا.
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ي والزمثثثاي والمحتثثثو  التعليمثثثس، كمثثثا يحتثثثاج يتميثثثز بالمرونثثثة  ثثثس تحديثثثد المكثثثا -
المثثتعلا للثث  لمكانيثثات وتجهيثثزات معينثثة للثثد ول  ثثس هثثذا الن ثثاا م ثثل بثثرامج 

 وأدوات اتصال.
يضا العديد مي المصادر اإللكترونية م ل المكتبات الرعمية، وعوا د البيانات،  -

 ومحركات البح .
 ددة والمتعلا.يقدا التعليا مي بعد حي  تتبا د المدا ات بيي الما  -
 يقوا بناام  ل  الفكر المن ومس  س تحديد  ناصرم والعالعات بينها. -
 يدتهدف  ئات متعددة مي المتعلميي ويرتبط بحاجاتها و صائصها وعدراتها. -
تاحة المناهج الدرادية. -  يعتمد  ل  البيئة اإللكترونية  س تقديا واا
ا ثثل مثثا بعضثثها يتكثثوي ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد مثثي مجمو ثثة مثثي العناصثثر تتف -

لتحقيثق أهثثداف تعليميثة محثثددة وهثثذم العناصثر هثثس المعلثا، المثثتعلا، المحتثثو  
اإللكترونثثثس، مصثثثثادر التعلثثثثيا والثثثثتعلا اإللكترونيثثثة، واجهثثثثات التفا ثثثثل، تثثثثاميي 
عوا ثثثثد البيانثثثثات والعمليثثثثات التعليميثثثثة، البنيثثثثة التحتيثثثثة والثثثثد ا الفنثثثثس، اإلدارة 

 والتن يا، الد ا المالس.
ديد مي المشكالت التربوية م ل نقص المعلمثيي ذوي ال بثرة ومشثكلة يواجه الع -

الفثثثروق الفرديثثثة بثثثيي التالميثثثذ، وكثثثذلك مشثثثكلة أي الكتثثثاح والمعلثثثا  ثثثس التعلثثثيا 
 التقليدي هما مصدري التعلا الوحيديي.

 :التعلم عن بعدتدريس مناهج اللغة العربية بنظام أدوات  -اا رابع
تمنثثثا المعلمثثثيي مثثثي ادثثثت داا وتبنثثثس ن ثثثاا مهمثثثا كانثثثت ايدثثثباح التثثثس كانثثثت 
بشثكل  ثاا ومنثاهج اللغثة العربيثة بشثكل  التعلا  ي بعد  س تدريس المناهج الدرادية

الوضثثا أر ثثا المعلمثثيي  حيثث  ليتذبثثذبت  ثثس زمثثي كورونثثا، ،  إنهثثا ا تفثثت و  ثثاص
 لث  ا ثثتالف أ مثارها للثث  التوعثف واا ثثادة الن ثثر  ثس مثثوعفها تجثام تيثثار تكنولثثوجس 

 مجثثال  يثثه للتكادثثل أو الثثر  ،  امثثا أي يركبثثوا هثثذا التيثثار ويجثثاروم، أو أي عثثادا خ
ير ضثثوا مجاراتثثه وبالتثثالس اخبتعثثاد واا دثثاا المجثثال لمعلمثثيي خ ي ثثا وي ركثثوح هثثذا 

لذ أي أ لثح أدثباح  ،التيار ومدتعديي لمجاراته ومواجهة الصعاح التس عد تصاحبه
 ت داا أدواته.ذلك الر   كانت بدبح تدنس عدراتها  ل  اد

العديثثثد مثثثي يمكثثثي تصثثثنيف أدوات الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد للثثث  نثثثو يي، كمثثثا صثثثنفها و      
،  (81، 5114، )حمدي  بدالعزيزالمت صصيي  س مجال تكنولوجيا التعليا، ومنها 
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والتثثثثس مثثثثي (، 05، 5105، ، و)حدثثثثاا الثثثثديي مثثثثازي (50، 5100، و)وليثثثثد الحلفثثثثاوي
 :لغة العربية، و ق الترتيح التالس اللها يصبت باإلمكاي تدريس منهج ال

 :أدوات التعلم المتزامن -أ
بالمدثت دميي  يقصد بها تلك ايدوات التس تدمت للمدت دا باختصثال المباشثر     

  :اآل ريي  ل  الشبكة، ومي أها هذم ايدوات
هثثثثس لمكانيثثثثة التحثثثثد   بثثثثر اخنترنثثثثت مثثثثا المدثثثثت دميي  (Chat): المحادثــــة( 0)

واحثثد،  ثثي طريثثق برنثثامج يشثثكل محطثثة ا تراضثثية تجمثثا اآل ثثريي  ثثس وعثثت 
المدثثثت دميي مثثثي جميثثثا أنحثثثاء العثثثالا  لثثث  اخنترنثثثت للتحثثثد  كتابثثثة وصثثثوتًا 

  .وصورة
هثس تقنيثة للكترونيثة تعتمثد  (Audio Conference): ( المـؤتمرات الصـوتية0(

 ل  اخنترنت وتدت دا هاتفًا  اديثًا وآليثة للمحاد ثة  لث  هيئثة  طثوط هاتفيثة 
  توصل المتحد  )المحاضر( بعدد مي المدتقبليي )التالميذ(  س أماكي متفرعة

هثثس المثثاتمرات التثثس يثثتا  (Video Conferences): ( مــؤتمرات الفيــديو3 (
التواصل مي  اللها بيي أ ثراد تفصثل بيثنها مدثا ة مثي  ثالل شثبكة تلفزيونيثة 

ر يثثة أي يثثر   اليثثة القثثدرة  ثثي طريثثق اخنترنثثت ويدثثتطيا كثثل  ثثرد متواجثثد بط
جراء حوارات ما المتحد   المتحد ، كما يمكنه أي يتوجه بادئلة ادتفدارية واا
)أي تثثثو ير  مليثثثة التفا ثثثل( وتمكثثثي هثثثذم التقنيثثثة مثثثي نقثثثل المثثثاتمرات المرئيثثثة 
المدمو ة )صورة وصوت(  س تحقيق أهداف التعلا  ي بعد وتدهل  مليثات 

 . اختصال بيي ماددات التعليا
 بثارة  ثي دثبورة شثبيهة بالدثبورة التقليديثة  (White Board): بـيضاللوح األ( 4) 

وهس مي ايدوات الرئيدية الالزا توا رها  س الفصول اخ تراضثية، ويمكثي مثي 
 .  اللها تنفيذ الشرا والردوا التس يتا نقلها لل  ش ص أ ر

هس تو يف بثرامج ايعمثار  (satellite Programs): برامج القمر الصناعي( 5) 
لصنا ية المقترنة بن ا الحادح والمتصثلة ب ثط مباشثر مثا شثبكة اتصثاخت ا

ممثثثا يدثثثهل لمكانيثثثة اخدثثثتفادة مثثثي القنثثثوات الدثثثمعية والبصثثثرية  ثثثس  مليثثثات 
التدريس والتعليا ويجعلها أك ر تفا اًل وحيوية و ثس هثذم التقنيثة يتوحثد محتثو  

ة بثثثثالتعليا يي التعلثثثثيا وطريقتثثثثه  ثثثثس جميثثثثا أنحثثثثاء الثثثثبالد أو المنطقثثثثة المعنيثثثث
مصثدرها واحثد شثثريطة أي تثزود جميثثا مراكثز اخدثتقبال بثثاجهزة ادثتقبال وبثث  

 . اصة متوا قة ما الن اا المدت دا
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 :أدوات التعلم غير المتزامن -ب
يقصثثثد بهثثثا تلثثثك ايدوات التثثثس تدثثثمت للمدثثثت دا بالتواصثثثل مثثثا المدثثثت دميي 

دثثثثت دا والمدثثثثت دميي اآل ثثثثريي بشثثثثكل  يثثثثر مباشثثثثر أي أنهثثثثا خ تتطلثثثثح تواجثثثثد الم
 اآل ريي  ل  الشبكة معًا أ ناء التواصل، ومي أهمها:

 بثارة  ثي برنثامج لتبثادل الردثائل والو ثائق  (E-mail): ( البريـد اللكترونـي7 (
بادت داا الحادح مي  الل شبكة اخنترنت، ويشثير العديثد مثي البثاح يي للث  

 دامًا ويرجثثا ذلثثك للثث  أي البريثثد اخلكترونثثس مثثي أك ثثر  ثثدمات اخنترنثثت ادثثت
 . دهولته

 بارة ن اا معلومات يقوا بعثر   (World wide web): الشبكة النسيجية( 0 (
معلومثثثثثات م تلفثثثثثة  لثثثثث  صثثثثثفحات مترابطثثثثثة ، ويدثثثثثمت للمدثثثثثت دا بالثثثثثد ول 

 . ل دمات اخنترنت الم تلفة
  بثارة  ثثي عائمثة مثثي العنثاويي البريديثثة (Mailing list): القـوائم البريديــة( 3) 

المضثثثا ة لثثثد  الشثثث ص أو الماددثثثة يثثثتا تحويثثثل الردثثثائل لليهثثثا مثثثي  نثثثواي 
  .بريدي واحد

ت ثتص هثذم ايداة بنقثل الملفثات مثي  (File Exchange ): نقـل الملفـات( 4 (
حادثثح للثث  آ ثثر متصثثل معثثه  بثثر شثثبكة اخنترنثثت أو مثثي الشثثبكة الندثثيجية 

 .للمعلومات لل  حادح ش صس
هثثس التقنيثثة التثثس تتثثيت لمكانيثثة  (Interactive video): الفيــديو التفــاعلي( 5)

التفا ثثثثل بثثثثيي المثثثثتعلا والمثثثثادة المعروضثثثثة المشثثثثتملة  لثثثث  الصثثثثور المتحركثثثثة 
المصثثحوبة بالصثثوت بغثثر  جعثثل الثثتعلا أك ثثر تفا ليثثة، وتعتبثثر هثثذم التقنيثثة 
ودثثثثيلة اتصثثثثال مثثثثي اتجثثثثام واحثثثثد يي المثثثثتعلا خ يمكنثثثثه التفا ثثثثل مثثثثا المعلثثثثا 

يثثثديو التفثثثا لس  لثثث  كثثثل مثثثي تقنيثثثة أشثثثرطة الفيثثثديو وتقنيثثثة وتشثثثتمل تقنيثثثة الف
 . أدطوانات الفيديو مدارة بطريقة  اصة مي  الل حادح أو مدجل  يديو

تستخدم تزامنيـا أو التعلم عن بعد وباإلضافة لما سبق توجد بعض أدوات 
 غير تزامني مثل:

هثثس لحثد  أدوات اختصثثال  (Discussion Groups): وعـات النقــا جمم (0
ر شثثثثبكة اخنترنثثثثت بثثثثيي مجمو ثثثثة مثثثثي اي ثثثثراد ذوي اخهتمثثثثاا المشثثثثترك  ثثثثس  بثثثث

ت صثثص معثثيي يثثتا  ثثي طريقهثثا المشثثاركة كتابيثثًا  ثثس موضثثوع معثثيي أو لردثثال 
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ادتفدار لل  المجمو ة المشاركة أو المشرف  ل  هذم المجمو ثة دوي التواجثد 
 . س وعت واحد

تجهيثثز المنثثاهج  هثثس  بثثارة  ثي أعثثراص يثثتا  يهثا (CD): ألقــراص المدمجــةا (5
الدرادثثية أو المثثواد التعليميثثة وتحميلهثثا  لثث  أجهثثزة التالميثثذ والرجثثوع لليهثثا وعثثت 
الحاجة، كمثا تتعثدد أشثكال المثادة التعليميثة  لث  ايعثراص المدمجثة،  ثيمكي أي 
تدثثثثت دا كفثثثثيلا  يثثثثديو تعليمثثثثس مصثثثثحوبًا بالصثثثثوت أو لعثثثثر   ثثثثدد مثثثثي آخف 

ج مثثي المثثواد المكتوبثثة مثثا الصثثور الصثثفحات مثثي كتثثاح أو مرجثثا مثثا أو لمثثزي
ال ابتة والفيديو، تدت دا تزامنيا اذا  رضثها المعلثا للمثتعلا أ نثاء التثدريس و يثر 

 تزامنس لذا ادت دمها المتعلا  س  دا وجود المعلا.
   :صعوبات تدريس مناهج اللغة العربية بنظام التعلم عن بعد -خامساا 

 ايدادثية التغيثرات أصثبت مثي ي بعثدمما خ شثك  يثه اليثوا أي ن ثاا الثتعلا  ث
 لثثثثتاميي دولثثثة الكويثثثت ضثثثمنها ومثثثي العثثثالا  ثثثس التعليميثثثة الماددثثثات تبنتهثثثا التثثثس

 ور ثثا أي الثثتعلا  ثثي بعثثد يعتبثثر الطريقثثة المتعلمثثيي، تثثا ر وتفثثادي الثثتعلا ادثثتمرارية
 أراء خعثث  انثثه لخ تعلثثيمها،  مليثة خدثثتمرار الطلبثثة مثا للتواصثثل والعمليثثة المنطقيثة
والمعلمثثثيي، وبثثثاعس  ناصثثثر  ايمثثثور، أوليثثثاء عبثثثل مثثثي والثثثر   القبثثثول مثثثي م تلفثثثة

 .المن ومة التربوية
 تدريس المناهج بن اا التعلا  ي بعد هو صاحبت التس الرئيدة المشاكل ومي

  مليتثثثثس  ثثثثس ابنثثثثااها يالعيهثثثثا التثثثثس الصثثثثعوبة بدثثثثبح الطلبثثثثة أمثثثثور أوليثثثثاء انتقثثثثاد
 التقنيثثة المشثثكالت للثث  باإلضثثا ة  لثثومها، تلقثثس يثثة مل  ثثالل والتركيثثز اخدثثتيعاح

 الكمبيثثوتر ادثثعار وارتفثثاع النثثت دثثر ة و الثثتعلا منصثثات الثثس الثثد ول صثثعوبة م ثثل
   .(0202 ،إ  اا ن ال وس ي) اخلكترونية وايلواا

ان فثثثا  التن ثثثيا الثثثذاتس للثثثدروس و يثثثاح الثثثتحكا مثثثي جانثثثح  باإلضثثثا ة للثثث 
الشعور بالعزلة، مما عد يقلثل مثي رضثا الطلبثة  ثي المعلا و ياح التفا ل المباشر و 

وت بت التجارح الدابقة أي نجاا مدار التعلا  ي بعثد ، تجربة التعلا  بر اإلنترنت
 ل  تصميا برامج تها وكذلك عدر  المعلميي،يتطلح اهتماًما والتزاًما كبيًرا مي جانح 

مثثثثا تكنولوجيثثثثثا  يثثثثذالتالم عالثثثثة تربوًيثثثثا و اليثثثثة الجثثثثودة، مثثثثا زيثثثثثادة تحفيثثثثز تفا ثثثثل 
 Markova, Glazkova and)المعلومات واختصثاخت  ثس بيئثة الثتعلا اخ تراضثية

Zaborova, 2017, 685 – 691)    عثد تواجثه  يثارات الثتعلا  ثي بعثد  ثس لثذاه
بعثث  الثثدول العربيثثة ان فثثا  معثثدل المشثثاركة  اصثثة بثثيي  ئثثة الفقثثراء ومحثثدودي 
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ترنثثثثت أو امثثثثتالك تقنيثثثثات التكنولوجيثثثثا الثثثثد ل لعثثثثدا ادثثثثتطا تها الوصثثثثول الثثثث  اخن
المطلوبة،  ضال  ي م اطر اخنقطاع  ي الدرادة، وهذا تحد معروف يي برنامج 

أ ثثثثرت  ثثثثواهر  ثثثثس حثثثيي  . (TWINOMUGISHA, 2019)تعلثثثيا  ثثثثي بعثثثد
اجتما ية وديادية  ل  بيئة التعليا وعدرات الطالح المعر ية وأهمها زيادة ماشرات 

يادية وايمنيثة  ضثال  ثي زيثادة اخنفتثاا  يثر المثن ا  لث  الفقر واخضطرابات الد
بما  س ذلك طلبة المدارس وبدبح ذلثك  المتعلمييالعولمة وهذم العوامل ا رت  ل  

تثثا رصثثد زيثثادة ماشثثرات اخكتئثثاح واخنعزاليثثة والعنثثف بثثيي المثثراهقيي بصثثفة  اصثثة 
 لإلنترنثثثتوهثثثس  ثثثواهر زادت حثثثدتها بفعثثثل دثثثوء ادثثثت داا  ثثثدد كبيثثثر مثثثي الشثثثباح 

(COMCEC COORDINATION OFFICE,2018). 

 ادثثثثت داا  ثثثثس الصثثثثعوبات بعثثثث  والمعلمثثثثات المعلمثثثثيي بعثثثث  واجثثثثه كثثثثذلك
 هثثثذم زووا، و والتيمثثثز الثثثبالك بثثثورد،: ومنهثثثا ُبعثثثد  ثثثي للتعلثثثيا الم تلفثثثة المنصثثثات
 تدريبيثثثة دورات ل ثثثداد للثثث  بدولثثثة الكويثثثت والتعلثثثيا التربيثثثة وزارة د عثثثت الصثثثعوبات

 الم تلفثة التعليميثة المنصات ادت داا كيفية  اللها مي لها توضت لتعليمسا للطاعا
 وتطثوير تمكثيي  عمليثة الم تلفثة، واخمتحانثات اخ تبثارات ل داد و س التدريس،  س

  ثثنها ويبعثد الكا يثة، ال قثة هثاخء يمثنت التعليمثس للطثاعا التكنولوجيثة والقثدرة المعر ثة
 تدريس المناهج الدرادية.  س الم تلفة صاتللمن ادت دامها  الل والقلق ال وف

جراءات   :خطوات البحث وا 
  ادت دمت الباح ة المنهج الوصفس بايدلوح المدحس. منهج الدراسة: -أولا 
اشثثتمل مجتمثثا الدرادثثة  لثث  معلمثثس اللغثثة العربيثثة بدولثثة  مجتمــع الدراســة: -ثانيــاا 

 الكويت.
ـــاا  تثثثا ا تيثثثارها  اً ( معلمثثث031) اشثثثتملت  ينثثثة البحثثث   لثثث  عينـــة الدراســـة: -ثالث

(  ضثو 011بالطريقة العشوائية مي مجتمثا الدرادثة وتثا تقدثيمها كالتثالس )
للعينثثة اخدثثتطال ية وعثثد تثثا ادثثتبعاد  ثثدد  (  ضثثو31للعينثثة ايدادثثية، و)

( معلمثثيي لعثثدا ادثثتكمال اخدثثتمارة ال اصثثة بهثثا، وتثثا تقنثثيي أدوات جمثثا 3)
لتوصثثيف اإلحصثثائس لعينثثة الدرادثثة ا (0)البيانثثات  لثثيها ويوضثثت الجثثدول 

  ايدادية:
 722ن =           التوصيف اإلحصائس للعينة و قا للنوع (0جدول )
 النسبة التكرار البيان م
 %32.11 32 ذكر 0
 %83.11 83 ان   5
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   س العينة حي  بلغت ندبتها ( ارتفاع ندبة اإلنا0مي جدول )يتضت و 
 (  قط للذكور% 32 س مقابل )( 83%)

 011ي =      التوصيف اإلحصائس للعينة و قا للمنطقة التعليمية  (5)جدول 
 النسبة التكرار البيان م
 %04.11 04 ايحمدي 0
 %02.11 02 الجهراء 5
 %04.11 04 العاصمة 3
 %04.11 04 الفروانية 8
 %01.11 01 حولس 0
 %02.11 02 رك الكبيرمبا 8
تفاوت ندبة العينة و قا للمنطقة التعليمية حي  كثاي  (5مي جدول )يتضت 

(  ثثس %04أكبرهثثا مثثي منطقتثثس )الفروانيثثة، العاصثثمة( وبلغثثت ندثثبة كثثل منهمثثا )
 (.%01حيي كانت أعل ندبة مي منطقة )حولس( بندبة )

 011ي =     و قا للمنطقة للماهل ( التوصيف اإلحصائس للعينة3)جدول 
 النسبة التكرار البيان م
 %85.11 85 بكالوريوس 0
 %4.11 4 دبلوا 5
 %51.11 51 ماجدتير 3
 %01.11 01 دكتورام 8
( تفاوت ندبة العينة و قا للماهل حي  كانت أكبرهثا مثي 3مي جدول )يتضت 

 (.%01رام بندبة )(  س حيي كانت أعل ندبة للدكتو %85للبكالوريوس بندبة )
 :ووسائل جمع البياناتدوات أ -رابعاا 

ادت دمت الباح ة لجما البيانات كل مي المقابلة الش صية، تحليل الدجالت 
والو ثثائق، ادثثتبانة واعثثا ادثثت داا الثثتعلا  ثثي بعثثد  ثثس تثثدريس منثثاهج اللغثثة العربيثثة 

  ثل  س يتالكو  بدولة المتودطة المرحلة معلمس ن ر وجهة للمرحلة المتودطة مي
 كورونا. جائحة

خامساا: خطوات اعداد استبانة واقع استخدام التعلم عـن بعـد فـي تـدريس 
 مناهج اللغة العربية للمرحلة المتوسطة.

 اتبعت الباح ة ال طوات التالية إل داد اخدتبانة:
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  :ستبانةتحديد الهدف من ال  -0
د واعثثا وأهميثثة وهثثو اي تكثثوي اخدثثتبانة بعثثد اخدثثتجابة  ليثثه عثثادرا  لثث  تحديثث

 س  ومعوعات ادت داا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية بدولة الكويت
  ل جائحة كرونا.

 وضع الستبانة في صورتها المبدئية:  -0
مثي  ثثالل مراجعثثة الدرادثثات والبحثثو  الدثابقة والمراجثثا التثثس اهتمثثت بادثثت داا 

مثثس المرحلثثة المتودثثطة بدولثثة الثثتعلا  ثثي بعثثد، والمقابلثثة الش صثثية لمجمو ثثة مثثي معل
الكويت وحصر آرائها حول التعلا  ي بعد ودورم  س العملية التعليمية، و برة الباح ة 
 ثثس هثثذا المجثثال تثثثا ل ثثداد صثثورة مبدئيثثثة مثثي اخدثثتبانة مقدثثثمة للثث   ال ثثة مجثثثاخت 

أهميثة الثتعلا  ثي ، واعا التعلا  ي بعد  س تثدريس منثاهج اللغثة العربيثةرئيدية وه  )
معوعات التعلا  ي بعد  س تدريس منثاهج اللغثة ،  س تدريس مناهج اللغة العربية بعد

( 84( يشثثمل كثثل مثثنها مجمو ثثة مثثي المفثثردات الفر يثثة المرتبطثثة بثثه بلغثثت )العربيثثة
 مفردة، ووضا الباح  ميزاي تقدير  ال س )موا ق، ال  حد ما،  ير موا ق(. 

وح واضثثت، وأي ت ثثدا اتجثثام وعثثد را ثثت الباح ثثة أي تكثثوي المفثثردة مصثثا ة بادثثل
وهدف المجال، ورا ت التدلدل المنطقس للمفثردات، وتنادثح  ثدد المفثردات  ثس كثل 

 مجال، وأخ توح  المفردة باي ادتجابة للمدتجيح.
 :ستبانةاستخالص الصورة الثانية وضبط ال -3

حي  عامت الباح ة بضبط اخدتبانة بحداح المعامالت العلمية له مي صدق 
عاا بتطبيق اخدتبانة  ل  العينة اخدتطال ية وتا حدثاح المعثامالت و بات حي  

 العلمية لالدتبانة و قا لما يلس: 
 / ويشتمل على:الصدق –أ 

تثثا  ثثر  الصثثورة المبدئيثثة مثثي اخدثثتبانة عبثثل تطبيقثثه : (1)صــدق المحكمــين -
 لثثثثثثثث  العينثثثثثثثثة اخدثثثثثثثثتطال ية  لثثثثثثثث  مجمو ثثثثثثثثة مثثثثثثثثي ال بثثثثثثثثراء )المحكمثثثثثثثثيي( 

( وذلثك 0اهج وطثرق التثدريس والثتعلا  ثي بعثد )ملحثق المت صصيي  ثس المنث
بغثثثثر  تثثثثدعيق الصثثثثيا ة اللغويثثثثة لكثثثثل مفثثثثردة والتاكثثثثد مثثثثي انتمائهثثثثا للمجثثثثال 
الموضثثو ة  يثثه،  ضثثال  ثثي شثثمول اخدثثتبانة وكفايتثثه، واضثثا ة أو حثثذف أو 

 تعديل ما يرونه.
                                                           

 عائمة المحكميي. (0ملحق )  (0)
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وعد نتج  ي العر   ل  ال براء تعديل صيا ة بع  المفردات وحذف  دد 
مفثثثردات وعثثثد عامثثثت الباح ثثثة بثثثإجراء التعثثثديالت المطلوبثثثة عبثثثل أجثثثراء ال طثثثوة ( 8)

 التالية.
حيثث  تثثا حدثثاح معامثثل اخرتبثثاط بثثيي كثثل مفثثردة صــدق التســاق الــداخلي:  -

ومجموع المجال المنتمية لليه والمجموع الكل  لدرجات اخدتبانة  ا مجموع كثل 
  يجة كما يلس: مجال والمجموع الكل  لدرجات اخدتبانة وكانت النت

ادتبانة واعا ادت داا التعلا  ي بعد ( معامالت ارتباط مفردات ومجاخت 8)جدول 
ما درجات المجال والمجموع  تدريس مناهج اللغة العربية للمرحلة المتودطة   س

 (31)ي=             الكل  لدرجات اخدتبانة
 اسر محر العبارة اسر محر العبارة اسر محر العبارة سار محر العبارة اسر محر العبارة

 1.34 1.88 04 1.81 1.03 83 1.80 1.83 54 1.01 1.04 00 المجال األول
0 1.05 1.80 08 1.81 1.88 31 1.32 1.34 88 1.82 1.00 04 1.08 1.80 
5 1.00 1.80 02 1.84 1.34 30 1.01 1.82 80 1.84 1.88 81 1.80 1.83 
3 1.00 1.80 04 1.81 1.05 35 1.05 1.32 88 1.02 1.80 80 1.03 1.88 
8 1.08 1.34 04 1.83 1.88 33 1.80 1.84 82 1.02 1.08 85 1.84 1.03 
0 1.01 1.84 51 1.08 1.82 38 1.85 1.88 84 1.08 1.80 83 1.01 1.81 
 1.83 1.88 88 1.88 1.88 84 1.03 1.85 30 المجال الثاني 1.88 1.21 8
2 1.82 1.81 50 1.01 1.88 38 1.88 1.80 01 1.80 1.81 80 1.34 1.80 
4 1.85 1.84 55 1.84 1.84 32 1.05 1.00 00 1.08 1.80 88 1.34 1.85 
4 1.05 1.88 53 1.00 1.88 34 1.00 1.88 05 1.83 1.82 82 1.80 1.88 
01 1.84 1.08 58 1.83 1.85 34 1.00 1.80 03 1.02 1.88 81 1.80 1.34 
 1.48 المجال األول 1.84 1.82 08 1.34 1.80 81 1.08 1.08 50 1.84 1.82 00
 1.40 المجال الثاني 1.00 1.85 00 المجال الثالث 1.03 1.00 58 1.03 1.85 05
 1.48 المجال الثالث 1.80 1.08 08 1.00 1.80 80 1.34 1.32 52 1.80 1.80 03
08 1.02 1.08 54 1.34 1.34 85 1.00 1.83 02 1.04 1.80   
  1.38( = 54، 1.10ر)

درجثثة المفثثردة مثثا مجمثثوع درجثثات المجثثال مثثل ارتبثثاط معا (8يوضثثت جثثدول )
( ومجمثثثوع اس)ر ، ومعامثثل ارتبثثاط درجثثة المفثثردة ومجمثثوع درجثثات اخدثثتبانة(مثثت)ر

(، ويتضثت مثي الجثدول جميثا اسدرجات كل مجال ما مجموع درجات اخدتبانة )ر
( مفثثثردة بمجمثثثوع درجثثثات المجثثثال المنتميثثثة لليثثثه، وبمجمثثثوع 84المفثثثردات و ثثثددها )

ت اخدتبانة وأيضا معامالت ارتباط مجموع درجات المجاخت ال ال ة بمجموع درجا
( وهث  جميعثا أكبثر مثي عيمثة )ر( 1.40: 1.32درجات اخدتبانة عد تراوحت بثيي )

( ويشثير 1.10الجدولية مما يشير لل  دخلة معامثل اخرتبثاط  نثد مدثتو  معنويثة )
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وأيضثثثا مثثثا اخدثثثتبانة وبالتثثثالس  للثثث  اتدثثثاق هثثثذم المفثثثردات مثثثا المجثثثال المنتميثثثة لثثثه
 صدعها.

ادثثثثت دمت الباح ثثثثة لحدثثثثاح  بثثثثات اخدثثثثتبانة معامثثثثل ألفثثثثا كرونبثثثثا  : الثبــــات -ب
 ومعامل التجزئة النصفية.

 عيا الفا كرونبا  والتجزئة النصفية (0)جدول 
 (31)ي=        لمحاور اخدتبانة واخدتبانة ككل 

: 1.24امل أالفا كرونبا  عد تراوحثت بثيي )أي عيمة مع (0جدول ) يتضت مي
( ممثثا يشثثير للثث  1.48: 1.45( بينمثثا تثثراوا معامثثل التجزئثثة النصثثفية بثثيي )1.42

 تمتا اخدتبانة بمعامالت  بات عوية.
 (1)في صورت  النهائية: ستبانةلاوضع  -4

 بعثثثد حدثثثاح المعثثثامالت العلميثثثة لالدثثثتبانة أصثثثبحت اخدثثثتبانة  ثثثس صثثثورتها
 النهائية وجاهز للتطبيق ويوضت الجدول التالس توصيف الصورة النهائية لالدتبانة.

 توصيف الصورة النهائية لالدتبانة  (8جدول )

عدد  المحور م
 العبارات

الصورة الثانية 
 )الخبراء(

الصورة النهائية 
 )المعامالت العلمية(

عدد  الحذف
د عد الحذف العبارات

 العبارات
 51 1 51 0 50 .واعا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية 0
 51 1 51 3 53 .أهمية التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية 5
معوعثثات ادثثت داا الثثتعلا  ثثي بعثثد  ثثس تثثدريس منثثاهج  3

 54 1 54 5 31 .اللغة العربية
 81 2 81 8 14 الستبانة ككل

( توصثثثيف اخدثثثتبانة  بثثثر مراحثثل تقنينهثثثا حيثثث  كثثثاي  ثثثدد 8يوضثثت جثثثدول )
( مفثردات ليصثل  ثدد 0( مفردة وعاا ال براء بحذف )43مفردات الصورة المبدئية )

                                                           

علا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغثة العربيثة بدولثة الكويثت  ثس  ثل ( ادتبانة واعا الت5ملحق )   ( 0)
 .جائحة كورونا

معامل  المجال م
 الفا

جزئة الت
 النصفية

 1.43 1.48 واعا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية 0
 1.44 1.45 أهمية التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية 5
 1.41 1.48 معوعات ادت داا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية 3

 1.48 1.48 الستبانة
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عثثامالت العلميثثة مثثي ( مفثثردة وتثثا حدثثاح الم24المفثثردات  ثثس الصثثورة ال انيثثة للثث  )
ل  دد  بارات الصورة النهائيثة   مفردات ليصأصدق و بات ولا ينتج  نها حذف 

واعثثا تو يثثف منصثثات التعلثثيا (  بثثارة مقدثثمة  لثث  أربعثثة مجثثاخت هثثس )84لثث  )ل
واعثثثا تو يثثثف منصثثثات التعلثثثيا اخ تراضثثثية  يمثثثا ، اخ تراضثثثية  يمثثثا ي ثثثص الطالثثثح

منصثات التعلثيا اخ تراضثية  يمثا ي ثص  واعا تو يثف، ي ص  ضو هيئة التدريس
( وجميعهثا  بثارات معوعات تو يف منصثات التعلثيا اخ تراضثس، المقررات الدرادية

ليجابية وتا ترميز اخدتجابة  لث  ميثزاي التقثدير لتحصثل اعثل ادثتجابة  لث  صثفر 
 (.5وأ ل  ادتجابة  ل )

  :الدراسة األساسية -سادسا
( 00/4/5151ايدادثية  ثالل الفتثرة مثي ) تا تطبيق اخدتبانة  لث  العينثة

(، وتا تفريغ البيانات ومعالجتهثا احصثائيا  ثالل الفتثرة مثي 00/01/5151ولغاية )
 (.51/00/5151( وحت  )50/01/5151)

 سابعاا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
 :اشتمل ايدلوح اإلحصائس المدت دا  س الدرادة  ل 

ط، ومعامثل الفثا كرونبثا  ومعامثل التجزئثة النصثفية، والندثح معامالت اخرتبثا -
وذلككباستخككم حزما الككاازلسكك زل ا( المئويثثة، ومعنويثثة الندثثح، وندثثح التحدثثي

ا.SPSSزإل صتئيااللعلومازالجملتعياا

 :كيفية استخراج وتفسير النتائج -ثامناا 
 ليكثثرت و قثثا لميثثزاي أدثثلوحتفدثثيرها لنتثثائج بح هثثا  لثث    ثثسا تمثثدت الباح ثثة 

 (1، 0، 5)موا ق، ال  حد ما،  ير موا ق( والذ  تا ترميزم بايرعاا ) تقدير  ال س
اتجثثام ادثثتجابات العينثثة و قثثا للودثثط المثثرجت لكثثل مفثثردة  تعثثرف لثث  الترتيثثح، ويثثتا 

( لل  أي اتجام 1.82: 1حي  يشير حصول المفردة  ل  ودط مرجت يتراوا بيي )
( تشثثير للثث  )الثث  0.33: 1.84، بينمثثا )لثث  ) يثثر موا ثثق(لادثثتجابات العينثثة يثثاول 
( تشثير للث  )موا ثق(، كمثا ا تمثدت الباح ثة  لثث  5: 0.38حثد مثا(،  ثس حثيي أي )

 الوزي الندبس لترتيح تلك المفردات.
 :نتائج البحث وتوصيات  ومقترحات 

 اإلجابة عن أسئلة البحث: -أولا 
 تا اإلجابة  ي أدئلة البح   ل  النحو التالس:
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عن بعد في تدريس مناهج اللغة العربية من وجهة نظر معلمي  واقع التعلم (7
 الكويت في ظل جائحة كورونا المرحلة المتوسطة بدولة

 مفردات المجال ايول ل   العينةادتجابات  (2)جدول 
 (011)ي =  (واعا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية) 

الوسط   غير موافق الى حد ما موافق  المفردات  الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

0 
ملتزا بادت داا ن اا التعلا  ي 
بعد بصورة مدتمرة لتدريس منهج 
اللغة العربية  س  ل جائحة 
كورونا حدح التعليمات الصادرة 

 مي وزارة التربية والتعليا.
34 34% 88 88% 00 00% 0.58 85.11% 4 

5 
وجيا الحدي ة ادت دا ودائل التكنول

كبرامج الحادوح الم تلفة، 
واإلنترنت ضمي  طة تدريس 
منهج اللغة العربية بن اا التعلا 

  ي بعد.
30 30% 03 03% 05 05% 0.53 80.01% 01 

أشعر بالرضا  ي مد  ادتفادة  3
 5 %84.01 0.32 %01 01 %83 83 %82 82 المتعلميي بن اا التعلا  ي بعد.

8 
اللغة  أشعر باي تدريس منهج

العربية بن اا التعلا  ي بعد 
وديلة  عالة لر ا مدتو  

 التحصيل لد  المتعلميي.
38 38% 00 00% 00 00% 0.04 04.01% 00 

0 
أشعر باي ادتمرارية تطبيق ن اا 
التعلا  ي بعد يداها  س نشر 
  قا ة التعلا الذاتس لد  المتعلميي.

81 81% 84 84% 05 05% 0.54 88.11% 2 

8 
 اا التعلا  ي بعد  س يدها ن

تفا ل المتعلميي وبشكل  عال 
  يما بينها.

80 80% 88 88% 4 4% 0.38 84.11% 3 

2 
ارتفاع مدتو  اإلبداع واخبتكار 
والتطوير  س ن اا التعلا  ي 

 بعد.
33 33% 00 00% 05 05% 0.50 81.01% 05 

4 
أحرص  ل  أي يقدا المتعلميي 
واجباتها  ي طريق البريد 

ونس أو أحد الودائل اإللكتر 
 اخلكترونية اي ر .

52 52% 81 81% 03 03% 0.08 02.11% 00 

4 
ادت دا العديد مي برامج التعلا 
 ي بعد  س تدريس منهج اللغة 

 العربية.
58 58% 08 08% 55 55% 0.15 00.11% 51 

أحرص  ل  تدليا التالميذ ند ة  01
 03 %04.01 0.04 %00 00 %00 00 %38 38للكترونية تتضمي أهداف المنهج 
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الوسط   غير موافق الى حد ما موافق  المفردات  الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

 ومحتوام.

00 
يعر  المتعلميي واجباتها 
باخدتعانة ببع  برامج 
 الحادوح كبرنامج مايكرودو ت.

83 83% 84 84% 4 4% 0.38 82.11% 8 

05 
جميا لمكانات ن اا التعلا  ي 
بعد بمدتغلة بشكل ي دا تدريس 

 منهج اللغة العربية.
58 58% 02 02% 02 02% 0.14 08.01% 02 

03 
أصحاح ذوي الد ل المرتفا ها 
أك ر المدتفيديي مي تطبيق ن اا 
التعلا  ي بعد بدبح تو ر بيئة 

 منادبة لتعليا أبنائها.
32 32% 00 00% 05 05% 0.50 85.01% 4 

08 
أطلح مي تالميذي زيارة المواعا 
اإللكترونية  ندما أكلفها ببع  
اي مال كا تيار عصيدة شعرية، 

 أو عصة.
85 85% 84 84% 01 01% 0.35 88.11% 8 

00 
انضباط المتعلميي  س ن اا التعلا 
 ي بعد وأ ناء تدريس منهج اللغة 

 العربية.
55 55% 80 80% 02 02% 0.10 05.01% 04 

08 
تدريس مناهج اللغة العربية 
للمرحلة المتودطة  س ن اا التعلا 
 ي بعد يتا و ق الضوابط 
 المطلوبة مي عبل وزارة التربية

 والتعليا.
58 58% 08 08% 04 04% 0.14 08.11% 04 

02 
يتا متابعة تدريس مناهج اللغة 
العربية  س ن اا التعلا  ي بعد 
 مي عبل لجنة مت صصة بذلك.

54 54% 85 85% 01 01% 0.04 04.11% 08 

04 
أ لح معلمس اللغة العربية 
يمتلكوي المهارات الكا ية لتدريس 

 ي بعد.المنهج و ق ن اا التعلا  
31 31% 05 05% 04 04% 0.05 08.11% 08 

04 
ن رة المجتما اليوا ليجابية نحو 
تدريس مناهج اللغة العربية بن اا 

 التعلا  ي بعد.
00 00% 34 34% 01 01% 0.80 21.01% 0 

51 
تدريس مناهج اللغة العربية 
يقتصر  ل  الجانح الن ري وخ 

 يحتاج لل  تطبيقات  ملية.
83 83% 84 84% 4 4% 0.30 82.01% 0 

  %80.10 0.55 %03 588 %05 0131 %30 218 إجمالي المجال
واعثا ( أي ادتجابات العينة  لث  لجمثالس المجثال ايول )2يتضت مي جدول )

الـى حـد " ( كانثت نحثو اخدثتجابة حالتعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربيثة
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اخدثتجابات للث  موا قثة  (، و ليثه تشثير0.55حيث  حصثل  لث  ودثط مثرجت )" ما
 العينة ال  حد ما  ل  تحقق هذا المجال  ل  أر  الواعا.

ولما كانت النتيجة اإلجمالية للمجال تعبر  ي ادتجابة العينة  ل  لجمثالس   
مفثثثردات المجثثثال ككثثثل دوي التعثثثر  لكثثثل مفثثثردة  لثثث  حثثثدة ايمثثثر الثثثذ  لثثثزا معثثثه 

 . ر  ادتجابات العينة  ل  مفردات المجال ايول
ولبحثث  تفاصثثيل مثثد  موا قثثة العينثثة  لثثس تلثثك المفثثردات  يتضثثت مثثي الجثثدول 

( عثثثد أ هثثثرت اتجاهثثثثا 51، 04، 00، 8، 3أي ادثثثتجابات العينثثثة  لثثث  العبثثثثارات )
حيثثث  حصثثثلت  لثثث  ودثثثط مثثثرجت تثثثراوا بثثثيي    موافـــق   امثثثا نحثثثو اخدثثثتجابة ح

ردات ( ممثثثا يشثثثير للثثث  موا قثثثة العينثثثة  لثثث  أي مضثثثموي تلثثثك المفثثث0.80، 0.38)
يتحقثثثق  لثثث  أر  الواعثثثا، وكثثثاي ترتيثثثح تلثثثك المفثثثردات و قثثثا يوزانهثثثا الندثثثبية مثثثي 

 ايك ر موا قة لل  ايعل كما يلس: 
ن رة المجتما اليوا ليجابية نحو تدريس مناهج اللغة العربية بن اا التعلا  ي  -

 بعد.
 أشعر بالرضا  ي مد  ادتفادة المتعلميي بن اا التعلا  ي بعد. -
 ي وبشكل  عال  يما بينها.و التعلا  ي بعد  س تفا ل المتعلميدها ن اا  -
تثثثدريس منثثثاهج اللغثثثة العربيثثثة يقتصثثثر  لثثث  الجانثثثح الن ثثثري وخ يحتثثثاج للثثث    -

 تطبيقات  ملية.
ي واجبثثثثاتها باخدثثثثتعانة بثثثثبع  بثثثثرامج الحادثثثثوح كبرنثثثثامج ييعثثثثر  المتعلمثثثث -

 مايكرودو ت.
اعس مفردات المجثال  س حيي يتضت مي الجدول أي ادتجابات العينة  ل  ب

حيثث  حصثثلت  لثث   "  إلــى حــد مــا"  عثثد أ هثثرت اتجاهثثا  امثثا نحثثو اخدثثتجابة ح
( مما يشير موا قة العينة ال  حد ما  ل  أي 0.35، 0.15ودط مرجت تراوا بيي )

مضثثموي تلثثك المفثثردات يتحقثثق  لثث  أر  الواعثثا وكثثاي ترتيثثح تلثثك المفثثردات و قثثا 
 ة لل  ايعل كما يلس:يوزانها الندبية مي ايك ر موا ق

أطلثثثح مثثثي تالميثثثذي زيثثثارة المواعثثثا اإللكترونيثثثة  نثثثدما أكلفهثثثا بثثثبع  اي مثثثال  -
 كا تيار عصيدة شعرية، أو عصة. 

أشثثعر بثثاي ادثثتمرارية تطبيثثق ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد يدثثاها  ثثس نشثثر  قا ثثة الثثتعلا  -
 الذاتس لد  المتعلميي.
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تطبيثق ن ثثاا الثثتعلا  ثثي  أصثحاح ذوي الثثد ل المرتفثثا هثا أك ثثر المدثثتفيديي مثثي -
 بعد بدبح تو ر بيئة منادبة لتعليا أبنائها. 

ملتزا بادت داا ن اا التعلا  ي بعد بصورة مدتمرة لتثدريس مثنهج اللغثة العربيثة  -
  س  ل جائحة كورونا حدح التعليمات الصادرة مي وزارة التربية والتعليا.

م تلفة، واإلنترنت ضثمي ادت دا ودائل التكنولوجيا الحدي ة كبرامج الحادوح ال -
  طة تدريس منهج اللغة العربية بن اا التعلا  ي بعد.

 ارتفاع مدتو  اإلبداع واخبتكار والتطوير  س ن اا التعلا  ي بعد. -
أشثثعر بثثاي تثثدريس مثثنهج اللغثثة العربيثثة بن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد ودثثيلة  عالثثة لر ثثا  -

 مدتو  التحصيل لد  المتعلميي.
 يذ ند ة للكترونية تتضمي أهداف المنهج ومحتوام.أحرص  ل  تدليا التالم -
يتا متابعة تدريس مناهج اللغة العربية  ثس ن ثاا الثتعلا  ثي بعثد مثي عبثل لجنثة   -

 مت صصة بذلك.
أحثرص  لثث  أي يقثثدا المتعلمثيي واجبثثاتها  ثثي طريثق البريثثد اإللكترونثثس أو أحثثد  -

 الودائل اخلكترونية اي ر . 
تلكوي المهارات الكا ية لتثدريس المثنهج و ثق ن ثاا أ لح معلمس اللغة العربية يم -

 التعلا  ي بعد.
جميثثا لمكانثثات ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد بمدثثتغلة بشثثكل ي ثثدا تثثدريس مثثنهج اللغثثة  -

 العربية.
تدريس مناهج اللغة العربية للمرحلة المتودطة  س ن اا التعلا  ي بعد يتا و ثق  -

 .   الضوابط المطلوبة مي عبل وزارة التربية والتعليا
 انضباط المتعلميي  س ن اا التعلا  ي بعد وأ ناء تدريس منهج اللغة العربية. -
 ادت دا العديد مي برامج التعلا  ي بعد  س تدريس منهج اللغة العربية.  -

) بثثثثد المالثثثثك (، وا5101، ) ثثثثادل رزقوتتفثثثثق تلثثثثك النتثثثثائج مثثثثا نتثثثثائج درادثثثثة
د الثثثثثرحمي النعثثثثثيا، ) بثثثثث، ا (5105) نكثثثثثو  نبيثثثثثل، وآ ثثثثثروي، ، ا(5104بضثثثثثياف، 

 التعلا  ي بعد. س وصف واعا  (ا5112
أهميــة الــتعلم عــن بعــد فــي تــدريس منــاهج اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر  (0

 .معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في ظل جائحة كورونا
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 مفردات المجال الثاني على  العينةاستجابات ( 1)جدول 
 (722)ن =     (ن بعد في تدريس مناهج اللغة العربيةأهمية التعلم ع)

الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

50 
يتفا ل المتعلموي ما 
بعضها البع  أ ناء تدريس 
 منهج اللغة العربية  ي بعد.

54 54% 01 01% 55 55% 0.18 03.11% 04 

55 
يعر  ن اا التعلا  ي بعد 
منهج اللغة العربية بشكل 
 يجذبها لتعلا اللغة العربية.

52 52% 08 08% 02 02% 0.01 00.11% 08 

53 

يشجا ن اا التعلا  ي بعد 
معلمس اللغة العربية  ل  
مشاركة ما لديها مي أ كار 
ومعلومات وصور للمتعلميي 
ونقل العملية التعليمية مي 

لل  مرحلة مرحلة التنا س 
 التعاوي والتكامل.

35 35% 02 02% 00 00% 0.50 81.01% 4 

58 
يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س ادت مار وعت التعلا لد  
المتعلميي ومشاركة أ كارها 

 ما المعلا المداول.
54 54% 08 08% 02 02% 0.05 08.11% 00 

50 
يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س وضا العديد مي الحلول 

ل التس تواجه التدريس للمشاك
 التقليدي.

88 88% 82 82% 4 4% 0.30 82.01% 3 

58 
تدريس منهج اللغة العربية 

التعلا  ي بعد يزود بن اا 
المعلا والمتعلا بمهارات 

 لضا ية.
30 30% 02 02% 05 05% 0.04 04.01% 01 

52 
يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س تحديد الفروق الفردية 

تدريس  بيي التالميذ أ ناء
 منهج اللغة العربية.

31 31% 03 03% 02 02% 0.03 08.01% 08 

54 

يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س تنمية ال قة بالنفس 
واختزاي اخنفعالس لد  
معلمس اللغة العربية وتزيد 
مي حمادتها نحو العمل 

 بمهنة التدريس.

83 83% 00 00% 8 8% 0.32 84.01% 5 

عد يدها ن اا التعلا  ي ب 54
 03 %02.01 0.00 %00 00 %00 00 %31 31 س تيدير دبل  دة 
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الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

للتواصل ما التالميذ 
للحصول  ل  محتو  
المنهج وادتشارات  لمية 
 بشكل متزامي و ير متزامي.

31 

يدا د ن اا التعلا  ي بعد 
معلمس اللغة العربية  س 

أها التطبيقات  تعرف
اإللكترونية المجانية 
س والمد و ة التس تدت دا  
 تدريس منهج اللغة العربية.

58 58% 00 00% 04 04% 0.12 03.01% 02 

30 

يمكي ن اا التعلا  ي بعد 
معلمس اللغة العربية مي 
متابعة آراء التالميذ وأ كارها 

 تعرفحول محتو  المنهج و 
تصوراتها الذهنية حول 
 بع  مفاهيا اللغة العربية.

58 58% 00 00% 50 50% 0.13 00.01% 04 

35 
دها ن اا التعلا  ي بعد ي

 س تيدير دبل التعاوي بيي 
معلمس اللغة العربية 
 للوصول لل  منهج م الس.

81 81% 01 01% 01 01% 0.31 80.11% 0 

33 

يعتبر ن اا التعليا وديلة 
 عالة لر ا مدتو  النمو 
المهنس لد  المعلميي بشكل 
 اا، ومعلمس اللغة العربية 

 بشكل  اص.

80 80% 82 82% 05 05% 0.54 88.01% 2 

38 

يعتبر ن اا التعلا  ي بعد 
وديلة للتواصل ما موجهس 
اللغة العربية لمناعشة 
المشكالت والتزود ببع  
ال برات المرتبطة بتدريس 

 منهج اللغة العربية.

81 81% 88 88% 08 08% 0.58 83.11% 4 

30 
يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س التواصل ما أولياء أمور 

لتوضيت آرائها تجام التالميذ 
 المنهج.

38 38% 01 01% 08 08% 0.04 04.11% 00 

38 
يتفا ل المتعلموي ما 
بعضها البع  أ ناء تدريس 
 منهج اللغة العربية  ي بعد.

88 88% 88 88% 01 01% 0.38 82.11% 8 

يعر  ن اا التعلا  ي بعد  32
 05 %04.11 0.08 %04 04 %84 84 %38 38منهج اللغة العربية بشكل 
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الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

 يجذبها لتعلا اللغة العربية.

34 

يشجا ن اا التعلا  ي بعد 
معلمس اللغة العربية  ل  
مشاركة ما لديها مي أ كار 
ومعلومات وصور للمتعلميي 
ونقل العملية التعليمية مي 
مرحلة التنا س لل  مرحلة 

 التعاوي والتكامل.

82 82% 88 88% 4 4% 0.34 84.11% 0 

34 
 ي بعد يدها ن اا التعلا 

 س ادت مار وعت التعلا لد  
المتعلميي ومشاركة أ كارها 

 ما المعلا المداول.
83 83% 88 88% 00 00% 0.35 88.11% 8 

81 
يدها ن اا التعلا  ي بعد 
 س وضا العديد مي الحلول 
للمشاكل التس تواجه التدريس 

 التقليدي.
51 51% 85 85% 04 04% 0.15 00.11% 51 

  %81.14 0.51 %08 548 %00 0154 %38 842 إجمالي المجال
( أي ادثثثثتجابات العينثثثثة  لثثثث  لجمثثثثالس المجثثثثال ال ثثثثانس 4يتضثثثثت مثثثثي جثثثثدول )

" ( كانثت نحثو اخدثتجابة حأهمية التعلا  ثي بعثد  ثس تثدريس منثاهج اللغثة العربيثة)
(، و ليثه تشثير اخدثتجابات للث  0.51حي  حصل  ل  ودط مثرجت )" إلى حد ما

 ما  ل  تحقق هذا المجال  ل  أر  الواعا. موا قة العينة لل  حد
ولمثا كانثت النتيجثة اإلجماليثة للمجثال تعبثر  ثي ادثتجابة العينثة  لث  لجمثالس 
مفثثثردات المجثثثال ككثثثل دوي التعثثثر  لكثثثل مفثثثردة  لثثث  حثثثدة ايمثثثر الثثثذ  لثثثزا معثثثه 

  ر  ادتجابات العينة  ل  مفردات المجال ال انس.
 لثثثس تلثثثك المفثثثردات  يتضثثثت مثثثي  ولبحثثث  تفاصثثثيل مثثثد  موا قثثثة العينثثثة     

( عثثثثد أ هثثثثرت 34، 38، 54، 50الجثثثثدول أي ادثثثثتجابات العينثثثثة  لثثثث  العبثثثثارات )
حي  حصلت  ل  ودط مرجت تراوا بيي    موافق  اتجاها  اما نحو اخدتجابة ح

( ممثثثا يشثثثير للثثث  موا قثثثة العينثثثة  لثثث  أي مضثثثموي تلثثثك المفثثثردات 0.34، 0.38)
تيثثثح تلثثثك المفثثثردات و قثثثا يوزانهثثثا الندثثثبية مثثثي يتحقثثثق  لثثث  أر  الواعثثثا، وكثثثاي تر 
 ايك ر موا قة لل  ايعل كما يلس: 

يشثجا ن ثاا الثتعلا  ثي بعثد معلمثس اللغثثة العربيثة  لث  مشثاركة مثا لثديها مثثي  -
أ كار ومعلومات وصور للمتعلميي ونقل العملية التعليمية مثي مرحلثة التنثا س 

 لل  مرحلة التعاوي والتكامل.
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ا  ثثثي بعثثد  ثثس تنميثثة ال قثثثة بثثالنفس واختثثزاي اخنفعثثالس لثثثد  يدثثها ن ثثاا الثثتعل -
 معلمس اللغة العربية وتزيد مي حمادتها نحو العمل بمهنة التدريس. 

يدها ن اا التعلا  ي بعثد  ثس وضثا العديثد مثي الحلثول للمشثاكل التثس تواجثه  -
 التدريس التقليدي.

العربيثثة  ثثي  يتفا ثل المتعلمثثوي مثثا بعضثها الثثبع  أ نثثاء تثثدريس مثنهج اللغثثة -
 بعد.

 س حيي يتضثت مثي الجثدول أي ادثتجابات العينثة  لث  بثاعس مفثردات المجثال 
حيثث  حصثثلت  لثث   "  إلــى حــد مــا"  عثثد أ هثثرت اتجاهثثا  امثثا نحثثو اخدثثتجابة ح

( مما يشير موا قة العينة ال  حد ما  ل  أي 0.35، 0.15ودط مرجت تراوا بيي )
ا وكثثاي ترتيثثح تلثثك المفثثردات و قثثا مضثثموي تلثثك المفثثردات يتحقثثق  لثث  أر  الواعثث

 يوزانها الندبية مي ايك ر موا قة لل  ايعل كما يلس:
يدها ن اا التعلا  ي بعد  س ادت مار وعت الثتعلا لثد  المتعلمثيي ومشثاركة  -

 أ كارها ما المعلا المداول.
يدها ن اا التعلا  ي بعد  س تيدير دبل التعاوي بثيي معلمثس اللغثة العربيثة  -

 ل  منهج م الس.للوصول ل
يعتبثثر ن ثثاا التعلثثيا ودثثيلة  عالثثة لر ثثا مدثثتو  النمثثو المهنثثس لثثد  المعلمثثيي  -

 بشكل  اا، ومعلمس اللغة العربية بشكل  اص.
يعتبر ن اا التعلا  ي بعد وديلة للتواصل ما موجهس اللغة العربية لمناعشة  -

 ية.المشكالت والتزود ببع  ال برات المرتبطة بتدريس منهج اللغة العرب
يشجا ن اا التعلا  ي بعد معلمس اللغثة العربيثة  لث  مشثاركة مثا لثديها مثي  -

أ كار ومعلومات وصور للمتعلميي ونقل العملية التعليمية مي مرحلة التنا س 
 لل  مرحلة التعاوي والتكامل.

تثثثدريس مثثثثنهج اللغثثثة العربيثثثثة بن ثثثثاا الثثثتعلا  ثثثثي بعثثثثد يثثثزود المعلثثثثا والمثثثثتعلا  -
 بمهارات لضا ية.

ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد  ثثس التواصثثل مثثا أوليثثاء أمثثور التالميثثذ لتوضثثيت يدثثها  -
 آرائها تجام المنهج. 

يعثثر  ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد مثثنهج اللغثثة العربيثثة بشثثكل يجثثذبها لثثتعلا اللغثثة  -
 العربية.
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يدثثثها ن ثثثاا الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد  ثثثس تيدثثثير دثثثبل  ثثثدة للتواصثثثل مثثثا التالميثثثذ  -
يثثثثة بشثثثثكل متثثثثزامي و يثثثثر للحصثثثثول  لثثثث  محتثثثثو  المثثثثنهج وادتشثثثثارات  لم

 متزامي.
يدثثثها ن ثثثاا الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد  ثثثس تحديثثثد الفثثثروق الفرديثثثة بثثثيي التالميثثثذ أ نثثثاء  -

 تدريس منهج اللغة العربية.
يدها ن اا التعلا  ي بعد  س ادت مار وعت الثتعلا لثد  المتعلمثيي ومشثاركة  -

 أ كارها ما المعلا المداول.
يثثة بشثثكل يجثثذبها لثثتعلا اللغثثة يعثثر  ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد مثثنهج اللغثثة العرب -

 العربية.
أهثا التطبيقثات  تعثرفيدا د ن ثاا الثتعلا  ثي بعثد معلمثس اللغثة العربيثة  ثس  -

 اإللكترونية المجانية والمد و ة التس تدت دا  س تدريس منهج اللغة العربية.
يتفا ل المتعلموي ما بعضها البع  أ نثاء تثدريس مثنهج اللغثة العربيثة  ثي  -

 بعد.
الثثتعلا  ثثي بعثثد معلمثثس اللغثثة العربيثثة مثثي متابعثثة آراء التالميثثذ يمكثثي ن ثثاا  -

تصوراتها الذهنيثة حثول بعث  مفثاهيا  تعرفوأ كارها حول محتو  المنهج و 
 اللغة العربية.

يدها ن اا التعلا  ي بعد  س وضا العديد مي الحلول للمشثاكل التثس تواجثه  -
 التدريس التقليدي.

) بثثثد ا ( و5101،  ثثثادل محدثثثي رزق)وتتفثثثق تلثثثك النتثثثائج مثثثا نتثثثائج درادثثثة 
) بد الثرحمي النعثيا ، ، ا(5105) نكو  نبيل، ، ا(5104المالك بضياف، وآ روي، 

 أهمية التعلا  ي بعد. تعرف س ( ا5112
من وجهة  معوقات استخدام التعلم عن بعد في تدريس مناهج اللغة العربية (3

 . كورونانظر معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في ظل جائحة 
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 مفردات المجال ال ال   ل   العينةادتجابات ( 4)جدول 
 (011)ي =  (معوعات ادت داا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية)

الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

80 
اا البيئة الدرادية التفا لية انعد

والتس تر ا مي أداء المعلا 
وادتجابة التلميذ  س ن اا التعلا 

  ي بعد.
38 38% 05 05

% 08 08% 0.51 81.11% 03 

85 

اعتصار المادة العلمية  س ن اا 
التعلا  ي بعد  البًا  ل  الجانح 
الن ري وا تقاد التجارح الحية، 
 صوصا  س المواد العلمية 

 زياء والرياضيات والكيمياء.كالفي

80 80% 84 84
% 8 8% 0.34 84.01% 8 

83 

بع  المدارس اكتفت  س ن اا 
التعلا  ي بعد بتدجيل مقاطا 
 يديو تتضمي دروس المناهج 
المقررة  قط ولا تقا بالتواصل بيي 

 التالميذ والمعلميي.

34 34% 00 00
% 00 00% 0.52 83.01% 01 

88 
نية التس وجود بع  المشاكل التق

تضّيا جزءًا مي وعت الحصة 
المحدود، كمشاكل انقطاع 

 الصوت و دا وضوا الصورة.
81 81% 88 88

% 08 08% 0.58 83.11% 00 

80 
صعوبة متابعة المتعلميي  س حال 
وجود  دد كبير منها  س بع  

 الفصول الدرادية.
38 38% 82 82

% 02 02% 0.04 04.01% 00 

قر لل  ن اا التعلا  ي بعد يفت 88
03 03 %58 58 وجود مدرس  عال.

% 50 50% 0.10 05.01% 50 

82 
 ياح  طط التعاوي دا ل 
الماددات التعليمية أ ناء  ترة 

 تطبيق ن اا التعلا  ي بعد.
05 05% 81 81

% 4 4% 0.88 25.11% 0 

84 
التواصل المتزامي يتضمي  غرات 
 ديدة دواء مي التالميذ أو 

 المعلميي.
82 82% 84 84

% 0 0% 0.85 20.11% 5 

84 
انشغال التالميذ  ي متابعة المعلا 
 س ن اا التعلا  ي بعد  س احياي 
ك يرة وعد يتعمدوي الت فس أ ناء 

 الحصة التعليمية.
00 00% 30 30

% 08 08% 0.32 84.01% 0 

01 
ا تقاد العديد مي التربوييي 
والمت صصيي باي العملية 
 التعليمية  س ن اا التعلا  ي بعد
خ يعدو كونه تعليا ضرورة بدبح 

54 54% 84 84
% 58 58% 0.18 05.11% 58 
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الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

 جائحة كورونا.

00 
صعوبة تقييا التالميذ مي عبل 
المعلميي  س ن اا التعلا  ي بعد 
بدبح تعذر مراعبة جميا 

 تحركاتها ومتابعتها.
54 54% 05 05

% 04 04% 0.01 00.11% 53 

05 
صعوبة تصميا برمجيات ومواد 

بية منادبة لتدريس منهج حادو 
اللغة العربية  س ن اا التعلا  ي 

 بعد.
83 83% 08 08

% 3 3% 0.81 21.11% 3 

03 
صعوبة تشغيل ايجهزة 
اإللكترونية المتو رة  س القا ات 
الدرادية وادت دامها  س ن اا 

 التعلا  ي بعد.
54 54% 02 02

% 00 00% 0.03 08.01% 04 

08 
يا صعوبة تو يف تقنيات التعل

الحدي ة  س تدريس منهج اللغة 
 العربية للمتعلميي.

31 31% 05 05
% 04 04% 0.05 08.11% 04 

00 
صعوبة تطبيق ن اا التعلا  ي 
بعد كلما زاد  دد المتعلميي  س 
العائلة الواحدة بدبح علة الودائل 

 التعليمية المتاحة.
34 34% 82 82

% 00 00% 0.53 80.01% 08 

08 

مس اللغة لحجاا ك ير مي معل
العربية  ي ادت داا ن اا التعلا 
 ي بعد  س تدريس مناهج 
المرحلة المتودطة بدبح بطء 
اإلنترنيت وانقطا ه لفترات طويلة 

  س ك ير مي ايحياي.

35 35% 05 05
% 08 08% 0.08 04.11% 08 

02 
التحصيل العلمس للتالميذ بالتعلا 
 ي بعد ضعيف، مقارنة بن اا 

 التعليا التقليدي.
80 80% 80 80

% 01 01% 0.30 82.01% 8 

04 

صعوبة تطبيق ن اا التعلا  ي 
بعد بالندبة لتالميذ المرحلة 
المتودطة بدبح  دا توا قه ما 
ن اا ايدر و ل  م تلف 

 ايصعدة.

81 81% 80 80
% 00 00% 0.50 85.01% 05 

04 
ُبعد المتعلا  ي المدردة وتلقيه 
الدروس  ي بعد يفقدانه الشعور 

هيبة والن اا المعتاد  س الدواا بال
 المدردس.

53 53% 02 02
% 51 51% 0.13 00.01% 52 

يفتقد ن اا التعلا  ي بعد لل   81
88 88 %38 38 العدالة  س تقييا المتعلميي.

% 51 51% 0.08 02.11% 51 
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الوسط  غير موافق  الى حد ما موافق  المفردات الرقم
 المرجح

الوزن 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبي

80 

لجهاد المعلا بدنيًا ونفديًا بدبح 
ما يقضيه مي وعت أماا ايجهزة 

ل داد مادته  ا  اخلكترونية أ ناء
 رضها ومتابعة اينشطة 

 والواجبات والتقارير.

85 85% 80 80
% 03 03% 0.54 88.01% 4 

85 
معلمس اللغة العربية لديها ن رة 
دلبية اتجام تدريس المنهج بن اا 
التعلا  ي بعد وميولها لل  

 مقاومة التكنولوجيا الحدي ة.
50 50% 81 81

% 04 04% 0.15 00.11% 54 

83 
اجه المتعلموي مشكلة  س  ها يو 

وادتيعاح الكا الهائل مي الشرا 
مي عبل معلميها  س ن اا التعلا 

  ي بعد.
54 54% 03 03

% 04 04% 0.00 00.01% 50 

88 
ن اا التعلا  ي بعد يا ر بشكل 
دلبس  ل  الصحة والن ر، 

 والعزلة اخجتما ية.
83 83% 80 80

% 05 05% 0.30 80.01% 4 

ميي  ي تقييا أدائها  جز المتعل 80
83 83 %80 80 وتحصيلها بشكل مدتمر.

% 05 05% 0.33 88.01% 2 

88 

 دا و س معلمس اللغة العربية 
باهمية ادت داا ن اا التعلا  ي 
بعد  س ر ا مدتو  العملية 
التعليمية بمجاختها الم تلفة 
  صوصا  س  ل جائحة كورونا.

38 38% 88 88
% 04 04% 0.04 04.11% 02 

82 

عنا ة ك ير مي المتعلميي باي 
ن اا التعلا  ي بعد يهدر ك ير 
مي الوعت نتيجة ال دمات الك يرة 
والمتنو ة التس تقدا لها  س درس 

 واحد.

58 58% 08 08
% 04 04% 0.14 08.11% 58 

84 

عنا ة ك ير مي معلمس اللغة 
العربية باي المعارف والمعلومات 
المكتدبة مي  الل ن اا التعلا 

بعد خ تدها  س حل  ي 
 المشكالت التس تواجه المتعلميي.

33 33% 84 84
% 04 04% 0.00 02.01% 55 

  %81.23 0.50 %00 803 %84 0323 %38 0108 إجمالي المجال

( أي ادثثثثتجابات العينثثثثة  لثثثث  لجمثثثثالس المجثثثثال ال الثثثث  4يتضثثثت مثثثثي جثثثثدول )
( كانثثثت نحثثثو بيثثثةمعوعثثثات ادثثثت داا الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد  ثثثس تثثثدريس منثثثاهج اللغثثثة العر )

(، و ليثه تشثير 0.50حيث  حصثل  لث  ودثط مثرجت ) " إلى حد مـا" اخدتجابة ح
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اخدثثثتجابات للثثث  موا قثثثة العينثثثة للثثث  حثثثد مثثثا  لثثث  تحقثثثق هثثثذا المجثثثال  لثثث  أر  
 الواعا.

ولمثا كانثت النتيجثة اإلجماليثة للمجثال تعبثر  ثي ادثتجابة العينثة  لث  لجمثالس 
مفثثثردة  لثثث  حثثثدة ايمثثثر الثثثذ  لثثثزا معثثثه مفثثثردات المجثثثال ككثثثل دوي التعثثثر  لكثثثل 

  ر  ادتجابات العينة  ل  مفردات المجال ال ال .
ولبحثث  تفاصثثيل مثثد  موا قثثة العينثثة  لثثس تلثثك المفثثردات  يتضثثت مثثي الجثثدول 

( عثثثد أ هثثثرت 02، 05، 84، 84، 82، 85أي ادثثثتجابات العينثثثة  لثثث  العبثثثارات )
ل  ودط مرجت تراوا بيي حي  حصلت     موافق  اتجاها  اما نحو اخدتجابة ح

( ممثثثا يشثثثير للثثث  موا قثثثة العينثثثة  لثثث  أي مضثثثموي تلثثثك المفثثثردات 0.88، 0.30)
يتحقثثثق  لثثث  أر  الواعثثثا، وكثثثاي ترتيثثثح تلثثثك المفثثثردات و قثثثا يوزانهثثثا الندثثثبية مثثثي 

 ايك ر موا قة لل  ايعل كما يلس: 
الثتعلا  ياح  طط التعاوي دا ل الماددات التعليمية أ ناء  تثرة تطبيثق ن ثاا  -

  ي بعد.
 التواصل المتزامي يتضمي  غرات  ديدة دواء مي التالميذ أو المعلميي.    -
التحصثثثيل العلمثثثس للتالميثثثذ بثثثالتعلا  ثثثي بعثثثد ضثثثعيف، مقارنثثثة بن ثثثاا التعلثثثيا  -

 التقليدي.
صعوبة تصميا برمجيات ومثواد حادثوبية منادثبة لتثدريس مثنهج اللغثة العربيثة  -

  س ن اا التعلا  ي بعد.
المثثادة العلميثثة  ثثس ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد  البثثًا  لثث  الجانثثح الن ثثري اعتصثثار  -

وا تقثثثاد التجثثثارح الحيثثثة،  صوصثثثا  ثثثس المثثثواد العلميثثثة كالفيزيثثثاء والرياضثثثيات 
   والكيمياء.

انشثغال التالميثذ  ثي متابعثة المعلثا  ثس ن ثثاا الثتعلا  ثي بعثد  ثس احيثاي ك يثثرة  -
  وعد يتعمدوي الت فس أ ناء الحصة التعليمية.

 س حيي يتضت مي الجدول أي ادتجابات العينة  لث  بثاعس مفثردات المجثال عثد 
حيث  حصثلت  لث  ودثط  "  إلى حـد مـا"  أ هرت اتجاها  اما نحو اخدتجابة ح

( ممثثثا يشثثثير موا قثثثة العينثثثة الثثث  حثثثد مثثثا  لثثث  اي 0.33، 0.15مثثثرجت تثثثراوا بثثثيي )
المفثثردات و قثثا مضثثموي تلثثك المفثثردات يتحقثثق  لثث  أر  الواعثثا وكثثاي ترتيثثح تلثثك 

 يوزانها الندبية مي ايك ر موا قة لل  ايعل كما يلس:
  جز المتعلميي  ي تقييا أدائها وتحصيلها بشكل مدتمر. -
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ن ثثثثاا الثثثثتعلا  ثثثثي بعثثثثد يثثثثا ر بشثثثثكل دثثثثلبس  لثثثث  الصثثثثحة والن ثثثثر، والعزلثثثثة  -
 اخجتما ية.

كترونيثة لجهاد المعلا بدنيًا ونفديًا بدبح ما يقضيه مي وعثت أمثاا ايجهثزة اخل -
 أ ناء ل داد مادته  ا  رضها ومتابعة اينشطة والواجبات والتقارير.

بع  المدارس اكتفت  س ن اا التعلا  ي بعد بتدجيل مقاطا  يثديو تتضثمي  -
 دروس المناهج المقررة  قط ولا تقا بالتواصل بيي التالميذ والمعلميي.

ة المحثثدود، وجثثود بعثث  المشثثاكل التقنيثثة التثثس تضثثّيا جثثزءًا مثثي وعثثت الحصثث -
 كمشاكل انقطاع الصوت و دا وضوا الصورة.

صعوبة تطبيق ن اا التعلا  ي بعد بالندبة لتالميثذ المرحلثة المتودثطة بدثبح  -
  دا توا قه ما ن اا ايدر و ل  م تلف ايصعدة.

صعوبة تطبيق ن اا التعلا  ي بعد كلما زاد  دد المتعلميي  س العائلة الواحدة  -
 عليمية المتاحة.بدبح علة الودائل الت

انعداا البيئة الدرادية التفا لية والتس تر ا مي أداء المعلا وادتجابة التلميذ  ثس  -
 ن اا التعلا  ي بعد.

صعوبة متابعة المتعلميي  س حثال وجثود  ثدد كبيثر مثنها  ثس بعث  الفصثول  -
 الدرادية. 

ا  دا و س معلمس اللغة العربيثة باهميثة ادثت داا ن ثاا الثتعلا  ثي بعثد  ثس ر ث -
 مدتو  العملية التعليمية بمجاختها الم تلفة  صوصا  س  ل جائحة كورونا.

لحجثثاا ك يثثر مثثي معلمثثس اللغثثة العربيثثة  ثثي ادثثت داا ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد  ثثس  -
تثثثدريس منثثثاهج المرحلثثثة المتودثثثطة بدثثثبح بثثثطء اإلنترنيثثثت وانقطا ثثثه لفتثثثرات 

 طويلة  س ك ير مي ايحياي.
عربيثثة بثثاي المعثثارف والمعلومثثات المكتدثثبة مثثي عنا ثثة ك يثثر مثثي معلمثثو اللغثثة ال -

  الل ن اا التعلا  ي بعد خ تدها  س حل المشكالت التس تواجه المتعلميي.
 يفتقد ن اا التعلا  ي بعد لل  العدالة  س تقييا المتعلميي.  -
صعوبة تشغيل ايجهزة اإللكترونية المتثو رة  ثس القا ثات الدرادثية وادثت دامها  -

 ي بعد.  س ن اا التعلا  
صثثثثعوبة تو يثثثثف تقنيثثثثات التعلثثثثيا الحدي ثثثثة  ثثثثس تثثثثدريس مثثثثنهج اللغثثثثة العربيثثثثة  -

 للمتعلميي. 
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يواجثثه المتعلمثثوي مشثثكلة  ثثس  هثثا وادثثتيعاح الكثثا الهائثثل مثثي الشثثرا مثثي عبثثل  -
 معلميها  س ن اا التعلا  ي بعد.

صعوبة تقييا التالميذ مي عبل المعلميي  س ن ثاا الثتعلا  ثي بعثد بدثبح تعثذر  -
 جميا تحركاتها ومتابعتها.مراعبة 

عنا ثثة ك يثثر مثثي المتعلمثثيي بثثاي ن ثثاا الثثتعلا  ثثي بعثثد يهثثدر ك يثثر مثثي الوعثثت  -
 نتيجة ال دمات الك يرة والمتنو ة التس تقدا لها  س درس واحد.

 ن اا التعلا  ي بعد يفتقر لل  وجود مدرس  عال. -
 ثثس ن ثثاا ا تقثثاد العديثثد مثثي التربثثوييي والمت صصثثيي بثثاي العمليثثة التعليميثثة   -

 التعلا  ي بعد خ يعدو كونه تعليا ضرورة بدبح جائحة كورونا.
ُبعثثثد المثثثتعلا  ثثثي المدردثثثة وتلقيثثثه الثثثدروس  ثثثي بعثثثد يفقدانثثثه الشثثثعور بالهيبثثثة  -

 والن اا المعتاد  س الدواا المدردس. 
معلمو اللغة العربيثة لثديها ن ثرة دثلبية اتجثام تثدريس المثنهج بن ثاا الثتعلا  ثي  -

    مقاومة التكنولوجيا الحدي ة. بعد وميولها لل
)نهث   (ا5151)محمد دثمير الرنتيدثيت  ،  وتتفق هذم النتائج ما نتائج كل مي

 ثس وجثود العديثد مثي المعوعثات  (ا5110) بد الحق حمثي ، ، (ا5110 بد الكريا، 
 للتعليا  ي بعد 

 توصيات البحث: -ثانياا 
  س ضوء ما أدفر  نه البح  مي نتائج يوصس بما يلس:

بادت داا ن اا التعلا  ي بعد  س تدريس مناهج اللغة العربية  اخهتماا ضرورة .0
 للمرحلة المتودطة وباعس المراحل التعليمية.

 مثي عثدر أكبثر المرحلة المتودطة لتحقيثق تالميذ التعلا  ي بعد بيي  قا ة نشر .5
 .التعليا مي النوع هذا ما التفا ل

 ثثس تو يثثثف لالدترشثثاد بثثه  لعربيثثةاللغثثثة المعلمثثس   لمثثس متكامثثلل ثثداد دليثثل  .3
التقنيات الحدي ة لتدريس مناهج اللغثة العربيثة لثد  الطثالح بالمراحثل التعليميثة 

 الم تلفة.
 والطثثثالح المعلمثثثيي مثثثي الثثثتعلا  ثثثي بعثثثد لكثثثل مجثثثال  ثثثس تدريبيثثثة دورات  قثثثد .8

 ن اا مي اخدتفادة دوي تحول التس المعيقات كا ة مي الت لص  س والمدا دة
 بعد المتبا.التعلا  ي 
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زالة التعلا  ي بعد لتطبيق مالئمة تعليمية بنية تو ير .0  البشرية المعوعات كا ة واا
 المراحثل بم تلثف التعليمثس الن ثاا  ثس انتشثارم دوي تحثول التثس والفنية والمادية

 . والمجاخت
  ثثس الثثتعلا  ثثي بعثثد  ا ليثثة مثثد  لمعر ثثة والبحثثو  الدرادثثات مثثي المزيثثد لجثثراء .8

    دية ك روف جائحة كورونا التس تعيشها اخي.عا  روف وجود  ل
   ثالثاا: مقترحات البحث:

  س ضوء نتائج البح  يقترا لجراء البحو  التالية:
 ال انويثةمثي وجهثة ن ثر معلمثس المرحلثة  اللغة العربيةصعوبات تدريس منهج  .0

 . س  ل جائحة كورونا بدولة الكويت

 بالمرحلثثة اخبتدائيثثة بدولثثة الكويثثت ةاللغثثة العربيثثاخحتياجثثات التدريبيثثة لمعلمثثس  .5
 . س  ل جائحة كورونا

لتالميثثذ المرحلثثة اخبتدائيثثة بدولثثة الكويثثت  ثثس ضثثوء  اللغثثة العربيثثةمثثنهج تقثثويا  .3
 أبعاد التنمية المدتدامة. 

 ثس  ثل  بدولثة الكويثت اللغة العربيثةتدريس منهج  ادت داا التعليا المدمج  س .8
 .جائحة كورونا
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 المراجع
 :مراجع العربيةال -أولا 

(: واعثثا التعلثثيا  ثثالل وبعثثد زمثثي الكورونثثا، ومتثثاا 5151ليمثثاي لبثثراهيا الدودثثري )
.  https://www.albiladpress.com/posts/682229.html   لثثثث  الموعثثثثثا:

 5150-0-51تاريد الد ول للموعا: 
(. التعلثيا اإللكترونثس واإل ثثالا الجديثد. القثاهرة: ماددثة طيبثثة 5105أيمثي يدثي. )

 للنشر والتوزيا.
(. تكنولوجيثثثا التربيثثثة. القثثثاهرة: الدثثثحاح للنشثثثر 5105حدثثثاا الثثثديي محمثثثد مثثثازي. )

 .05والتوزيا، ص
(. الثثثثتعلا 5105 طثثثثوة. ) المثثثثول  أبثثثثو العثثثثاطس ، والدثثثثيد  بثثثثد حدثثثثي البثثثثاتا  بثثثثد

اإلنتاج. اخدكندرية: دار الجامعة  -التصميا  - اإللكترونس الرعمس الن رية
 الجديدة.

(. الثثتعلا اإللكترونثثس. المفهثثوا. القضثثايا. الت طثثيط. 5110حدثثي حدثثيي زيتثثوي. )
 –ا التطبيثثق. التقيثثيا رايثثة جديثثدة  ثثس التعلثثيا   الثثتعلا اإللكترونثثس   : المفهثثو 

ريثثا  : الثثدار ، المملكثثة العربيثثة الدثثعودية ، الالتقيثثيا -التطبيثثق  -القضثثايا 
 الصولتية للتربية.
 (. التعليا اإللكترونس.  ماي. دار الفكر للنشر.5114حمدي  بدالعزيز. )

( . وباء كورونا يعيد اخ تبار للتعليا اإللكترونثس،  مقالثة متاحثة 5151رشا  ائق )
  ل  موعا ماددة الفنار لإل الا:

  https://www.al-fanarmedia.org/ar/2020/03.  51: تثاريد الثد ول-
0-5150 

. التعليا  ي بعد  ثس الشثرق ايودثط)الدول العربيثة(: ا(5101 ادل محدي رزق )
دور تكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات واختصثثثثاخت  ثثثثس تلبيثثثثة احتياجثثثثات الماددثثثثات 

المثثاتمر الثثدولس ال ثثامس) التعليميثثة والداردثثيي وهيئثثات اخ تمثثاد. القثثاهرة  : 
مدثثتقبل اصثثالا التعلثثثيا العربثثس لمجتمثثا المعر ثثثة تجثثارح ومعثثثايير ورا (، 

 .            0ج
. التعلثثثثيا  ثثثثي بعثثثثد: تجربثثثثة الجامعثثثثات اخدثثثثالمية (ا5110) بثثثثد الحثثثثق حمثثثثي .

المفتوحثثثثة. بيثثثثروت : الملتقثثثث  العربيثثثثة ال ثثثثانس للتربيثثثثة والتعلثثثثيا العثثثثالس، را  
      مدتقبلية.          

https://www.albiladpress.com/posts/682229.html
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2020/03
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. واعثثثا التعلثثثيا  ثثثي بعثثثد مثثثي وجهثثثة ن ثثثر (ا5112)الثثثرحمي  بثثثد اي النعثثثيا .  بثثثد
طثثثثالح وطالبثثثثات الجامعثثثثة العربيثثثثة المفتوحثثثثة باإلحدثثثثاء بالمملكثثثثة العربيثثثثة 

 (.              40-21، ص )20،ع 51والدعودية . القاهرة  : مجلة  لا النفس س
لثثيا اإللكترونثثس: المفهثثوا والواعثثا (: التع5110 بثثد اي الكثثرا، نجيثثح محمثثد العلثثس )

والتطبيق ، التربية والتعليا وتكنولوجيا المعلومات  س البلداي العربيثة: عضثايا 
              .0واتجاهات، الهيئة اللبنانية للعلوا والتربية، الكتاح الدنوي الرابا، ط

ا(. دور التعلثثيا  ثثي بعثثد  ثثس ضثثماي جثثودة 5104 بثثد المالثثك بضثثياف، وآ ثثروي)
لتعلثيا العثثالس  ثثس الجزائثثر: اآلليثثات وايبعثثاد. مكثثاي  يثثر معثثروف : المجلثثة ا

     .(24-84، ص)5، ع0الدولية لضماي الجودة، مج
ا(. التعلثثثيا  ثثثي بعثثثد 5105 نكثثثو  نبيثثثل،  بثثثد الحميثثثد ريحثثثاي و جميلثثثة معمثثثر )

بالجامعثثثثة الجزائريثثثثة وتجربتهثثثثا  ثثثثس د ثثثثا واردثثثثاء ادارة المعر ثثثثة: بثثثثيي واعثثثثا 
ط التحقيثثثق. الدوحثثثة : المثثثاتمر ال الثثث  والعشثثثروي: الحوكمثثثة التطبيثثثق و طثثث

والمجتمثثثثا والتكامثثثثل  ثثثثس بنثثثثاء المجتمعثثثثات المعر يثثثثة العربيثثثثة، وزارة ال قا ثثثثة 
 (.              0083 -0055، ص )5والفنوي والترا  ج
ا(. معوعثثات تطبيثثق التعلثثيا  ثثي بعثثد  ثثس مثثدارس 5151) محمثثد دثثمير الرنتيدثثيت 

ات  ثزة مثي وجهثة ن ثر المعلمثيي: درادثة مدثحية  ثس وكالة الغثو  بمحا  ث
والنفدثثية، المركثثز القثثومس   ثثل جائحثثة كرونثثا.  ثثزة  : مجلثثة العلثثوا التربويثثة

 (.            28-02، ص ص )34، ع8مج ،للبحو 
   (. متثثثثاا  لثثثث  الموعثثثثا:5151مركثثثثز ال لثثثثيج العربثثثثس للدرادثثثثات والبحثثثثو  )

https://www.csrgulf.com/2020/08/10.   0-51: تثاريد الثد ول-
5150. 

ا( المجتمعثثثات اخ تراضثثثية بثثثديال للمجتمعثثثات الواععيثثثة 5100مزيثثثد، بهثثثاء الثثثديي )
 .              03كتاح الوجوم نموذجا، العيي: جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص

(. تو يثثثثف المثثثثد ل 5100)ال ثثثثاهريحميثثثثد    بثثثثدالرحمي طثثثثه، ويحيثثثث  مصثثثثطف
 (.30البنائس  س بيئات التعليا اإللكترونس. مجلة المعلوماتية، العدد)

 (:04-ا(.  يثثثثثثروس كورونثثثثثثا )كو يثثثثثثد5151موعثثثثثثا من مثثثثثثة الصثثثثثثحة العالميثثثثثثة. ) 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2020.   5150-0-51تاريد الد ول.  

https://www.csrgulf.com/2020/08/10
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2020
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2020
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. دور المرشثثد ايكاديميثثثة  ثثس الجامعثثة المفتوحثثة بثثثيي (ا5110). نهثث   بثثد الكثثريا
الواعثثثا والمثثثامول،  جمهوريثثثة مصثثثر العربيثثثة، العثثثري  : مثثثاتمر المعلوماتيثثثة 

 ة.              ة التنا دية للتعليا المفتوا، را   ربير القد
(. التعلثيا اإللكترونثس تطبيقثات مدثتحد ة. القثاهرة: دار 5100وليد دالا الحلفاوي.)
 الفكر العربس.
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