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Abstract: 

     This research aimed to explorethe issues of using the electronic education during teaching the 

online Arabic language and methods for solving them in Arabic language female teachers based on 

their viewpoints in the secondary level schools. To achieve this, the researcher has followed the 

descriptive approach as she used a survey tool consisted of (19) items that were formed with regard 

to the issues of electronic education with (female teachers, female students and Arabic module) and 

applied on (58) female teachers of Arabic language in the secondary level schools who have been 

chosen randomly. The researcher found that the items of the survey comprehensively represented 

the issues of electronic education. The researcher recommended the following based on the research 

findings: necessity of applying continuing training and examining the performance of female 

teachers of Arabic language to make sure their acquirements for teaching skills to use the electronic 

education for teaching Arabic language via online. 
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 ملخص البحث
هدف البحث الكشففففففففال  ن مشففففففففكيم اإلففففففففتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد وطرق         

 يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن ابملرحلة الثانوية، ولتحقيق ذلك اتبعت الباحثة املنهج الوصفففففففففففففف ي، 
رم حول مشففففففففكيم اإلففففففففتادات التعليل ا لكرتوب لد  ( فقرة متحو 19حيث مت اإلففففففففتادات ةااة اإلففففففففتبانة مكونة من  

( معلمة من معلمام اللُّغة العربية يف املرحلة الثانوية اختريوا 58 املعلمة، والطالبة، ومقرر اللُّغة العربية( طبقت  لى  
ى صفففففففابلطريقة العشفففففففوالية، وخلجفففففففت نتالج البحث ةك فقرام ا ااة ككل تفففففففّكلت مشفففففففكيم للتعليل ا لكرتوب، وةو 

البحث يف ظل النتالج اليت توصففففل اليها  دة توصففففيام ةرهاع لففففرورة  مل تدريمي مسففففتمر وتقول  اا  معلمام اللغة 
 العربية للتأكد من اكتساهبّن مهارام التدريس اليزمة الإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد

        
Keywords: Issues Electronic, Electronic education, and Teaching the Arabic language.  

 .مشكيم التعليل، التعليل ا لكرتوب، تدريس اللُّغة العربيةاملفتاحية: الكلمات 

 املقدمة:

لتعليمية اليت تستهدف مجيع ظومة اتُعترب التقنية ةإلاإلًيا الزامًيا يف العملية التعليمية، من ةجل حتقيق ةهدافها وفق املن      
النواحي املعرفية والعملية واملهارية والوجدانية  ند الطيبع كوهنا تشكل ةااة قوية حل ظ املعلومام ومعاجلتها ونقلها 

 وتوظي ها يف مواقال حقيقية.

اليه التقنية من ةجهزة  لفالتعليل ا لكرتوب ثورة حديثة يف ةإلاليمي تقنيام التعليل والتعلل اليت توظال ةحدث ما تتوص
وبرامج ومنجام يف العملية التعليمية من خيل اإلتادات وإلالل العرض ا لكرتونية  لقا  الدروس يف ال جول التقليدية، 
وانشا  ال جول االفرتالية والبيئام الت ا لية احلديثة املاتل ة اليت تنعكس  لى جواة املارج التعليمي  احلسيين، 

2020.) 

ارة تعليل ا لكرتوب بكل ةتكاهلا ووإلالطها وبياانهتا وبراجمها يف تدريس اللُّغة العربية  نجرًا هاًما واليت تسعى وز ويُعد ال
ماً ا، التعليل يف اململكة العربية السعواية اىل حتقيقه وجعله جز ً ال يتجزة يف متكني الطيب من املهارام اللُّغوية  حتدًًث واإلت

(، ولقد ةتارم ا ابيام 2018طار الوطين ملعايري مناهج التعليل العات يف اململكة العربية السعواية، وقرا ة، وكتابة(  ا 
ع 2019ع يوإلال، 2019الرتبوية والدراإلام  كا طار التاججي جملال تعلل اللُّغة العربية يف اململكة العربية السعواية، 
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طور من ملمارإلة التعليل ا لكرتوب يف تقدل اروس اللُّغة العربية ت ( اىل ةك اتقاك معلمام اللُّغة العربية2020واحلسيين، 
 مهاراهتّن التدريسية، كما تستهدف مجيع مهارام اللُّغوية يف املقررام اليت تتجه بشكل اجيايب  لى تطوير مهارام طالباهتن

 ال حياتية.ن خربام يف مواقوزاياة اإلتيعاهبّن وفهمّن وقدراهتّن  لى حل مشكيهتّن، وتوظيال ما يتل اكتسابه م

وابلرغل من ةرية توظيال التعليل ا لكرتوب، ومتكني كل من معلمام اللُّغة العربية وطالباهتّن من اإلتادامه اال        
ةهنن يواجهّن العديد من املشكيم واملعوقام  ند ممارإلته لذلك يهدف البحث احلايل اىل حجره وولع طرق وحلول 

 ا يسا د  لى حتسني املوقال التعليمي.مقرتحة لتداركها مم

تتحدا مشكلة البحث احلايل يف الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة مشكلة البحث:
العربية  ن البعد وطرق  يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن ابملرحلة الثانوية، وقد أتكدم الباحثة من 

( معلمة من معلمام اللُّغة العربية يف املرحلة الثانويةع 35لة البحث من خيل تطبيق اإلتبانة الكرتونية  لى  وجوا مشك
لجعوبة الوصول للمعلمام بشكل مباتر نتيجة لت شي جالحة كوروان، حيث تبني ةك هناك صعوابم ومشكيم حتد 

قرا ة وكتابة(  املهارام اللُّغوية من  حتدث واإلتماع، من توظيال التعليل ا لكرتوب بشكل صحيح مما ينعكس  لى تنمية
يف تدريس اللُّغة العربية لد  طالباهتّن، كما جا  هذا البحث ملا انام اليه العديد من املؤمترام يف ظل ا زمة اليت مرم 

ة العربية وولع حلول  غهبا مجيع البلداك العربية وا إليمية اىل لرورة البحث  ن مشكيم التعليل  ن بعد يف تدريس اللُّ 
( بعنواك: "التعليل  ن بُعد يف تدريس اللُّغة العربية: 2020كمؤمتر اللغة العربية االإلتثنالي  ن بُعد املقات يف الشارقة  ات  

 الواقع، واملتطلبام، واآلفاق(، وكذلك الحظت الباحثة ةك معظل الدراإلام العربية وا جنبية واحمللية ركزم  لى 
ادات التعليل ا لكرتوب لد  الطيب اوك املعلمام وخاصة معلمام املرحلة الثانوية ابلتعليل العات يف مشكيم اإلت

 اململكة العربية السعواية، وهذا مامتيز به البحث احلايل.

 وتتل معاجلة مشكلة البحث احلايل من خيل ا جابة  ن السؤال الرليس التايل:

رحلة وب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد من وجهة نظر معلمام اللُّغة العربية ابملما مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرت 
 الثانوية؟

 وانبثق من السؤال الرليس ا إلئلة ال ر ية التالية:
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ما مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد املتعلقة مبعلمة اللُّغة العربية ابملرحلة  -1
 لثانوية كما تراها معلمام  ينة البحث؟ا
ما مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد املتعلقة بطالبام اللُّغة العربية ابملرحلة  -2

 الثانوية كما تراها معلمام  ينة البحث؟
لعربية ابملرحلة الثانوية  بعد املتعلقة مبقرر اللُّغة ا ما مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن -3

 كما تراها معلمام  ينة البحث؟

يسعى البحث اىل الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد :أهداف البحث
 وية، وذلك بتحقيق ا هداف التالية:وطرق  يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن ابملرحلة الثان

التعرف  لى مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد املتعلقة مبعلمة اللُّغة العربية  -1
 ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمام  ينة البحث.

ية  لى مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد املتعلقة بطالبام اللُّغة العربالتعرف  -2
 ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمام  ينة البحث.

لعربية االتعرف  لى مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تدريس اللُّغة العربية  ن بعد املتعلقة مبقرر اللُّغة  -3
 ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمام  ينة البحث.

 ا رية تتجلى يف ال والد اليت إليقدمها البحث، وفيما يلي توليحها:أمهية البحث:

تسليط الضو   لى بعض نقاط الضعال  ند اإلتادات التعليل ا لكرتوب لتداركها مما ينعكس  لى جتويد املارج  -1
 التعليمي.

يت ملشكيم اليت قد حتد من اإلتادات التعليل ا لكرتوب بشكل صحيح يف تعليل اللُّغة العربية، والتقدل قالمة من ا  -2
 قد ت يد املسؤولني وةصحاب القرار يف هذا اجملال.

 زاياة و ي معلمام اللُّغة العربية أبرية تدارك اخللل اليت يقعّن به  ند اإلتادامهّن للتعليل ا لكرتوب. -3
 لباحثني وطلبة العلل يف توظيال طرق  يج مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ميدانًيا وقياسفتح آفاق جديدة ل -4

 ةثرها وفا ليتها.
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 يتحدا البحث ابحلدوا التالية:حدود البحث:

طرق و الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد  احلدود املوضوعية: -أ
 -1441 يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن، واملتعلقة ابملعلمة والطالبة ومقررام اللُّغة العربية لعات 

 ه.1442
 ه.1442 -1441العات الدراإلّي احلدود الزمنية: -ب

 مدينة مكة املكرمة.احلدود املكانية: -ج

 الثانوية.معلمام اللُّغة العربية ابملرحلة احلدود البشرية: -د

 مصطلحات البحث:

 :ISSUESمشكالت 

 (.15284، 2008املشكيم لغًة: "ُمْشِكلة: مجع مشكيم ومشاِكُل: قضّية مطروحة حتتاج اىل معاجلة"   مر، 

وتُعرف املشكيم اصطيًحا ةهنا: "ولع ةو موقال يواجه املعلل خيل حياته اليومية ااخل احلجرة الج ية ةو ااخل     
" عره ابلتوتر والقلق، ويسبمي له حالة ن سية تؤثر  لى ارجة ك ا ته يف ممارإلة العملية التعليمية والتعلميةاملدرإلة، يش
 (.8، 2012 الطاهر، 

وتعرفها الباحثة اجرالًيا ةهنا: جممو ة من املشكيم اليت أتيت نتيجة الإلتادات التعليل ا لكرتوب من قبل معلمام      
البنام الثانوية مبدينة مكة املكرمة، وتقاس من خيل اإلتجاابم ةفراا  ينة البحث  لى فقرام  اللُّغة العربية يف مدارس

 االإلتبانة املعدة هلذا الغرض.

 :ELECTRONIC EDUCATIONالتعليم اإللكرتوين 

ونِيااِم ة  ِ ْلل  يَفْهَتلُّ ِبرَتِْكيمِي ا ِلْكرت  يُعرف التعليل ا لكرتوب لغًة ةنه: "اِلْكرُتوِبٌّ  اْلَمْنُسوُب ِاىَل ا ِلْكرُتُوِك(، ِ ْللُ     
 (.1798، 2013اِ ِلْكرتونِيااِم َواإْلِتْاَداِمَها َوتَناُوهِلَا"  ةبو العزت، 
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 ويُعرف التعليل ا لكرتوب اصطيًحا ةنه: "التعليل الذ  يهدف اىل اجياا بيئة ت ا لية غنية ابلتطبيقام املعتمدة  لى    
 ,Bosman)تقنيام احلاإلوب واالنرتنت ومتكن الطالمي من الوصول اىل مجاار التعلل يف ة  وقت ومن ة  مكاك"

2002, p.14.) 

ية وتعرفها الباحثة اجرالًيا ةنه: التعليل ا لكرتوب املستادت يف تدريس اللُّغة العربية  ن بعد بني معلمام اللُّغة العرب     
 وطالباهتّن.

 :TEACHING ARABIC LANGUAGEالعربية  تدريس اللُّغة

  تَفْعِليُمَها، ةويُعرف تدريس اللُّغة العربية لغًة: "َتْدرِيس  ]ا ر س[،  مجدر َاراَس(: يَِتلُّ َتْدرِيُس الُعُلوِت اِبلُّلَغِة الَعَربِياِة      
 (.737، 2013تَفْلِقينُفَها"  ةبو العزت، 

زارة التعليل طيًحا ةهنا: تدريس املقررام الدراإلّية املاتجة ابللُّغة العربية اليت ةقرهتا و ويُعرف تدريس اللُّغة العربية اص     
 (.2020ه  وزارة التعليل، 1442 -1441يف اململكة العربية السعواية  ات 

ة العربية ابإلتادات التعليل غوتعرفها الباحثة اجرالًيا ةهنا: مقررام اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية اليت ُتدرإلها معلمام اللُّ     
 ا لكرتوب.

لتغريام يُعد التعليل ا لكرتوب منطًا من ةمناط التعليل  ن بعد اليت فرلته ااإلطار النظري: _التعليم اإللكرتوين:     
 التقنية والتكنولوجية حيث ةهنا طريقة ظهرم يف منتجال التسعينام، ابإلتادات آليام االتجال احلديثة من احلاإلمي
اآليل و تبكاته ووإلالطه املتعداة من صوم وصورة إلوا  كاك التعليل مدمج ةو غري مدمج، وظهرم احلاجة املاإلة اليه 

(، فأصبح اال تماا  لى التعليل ا لكرتوب ووإلالله كلًيا كونه يتميز بسر ة نقل املعرفة 19  -يف ظل ت شي واب  كوفيد
ناهج م التعليمية، وإلهولة  رض املناهج التعليمية وايجاهلا للطيب وخاصة مواملعلومام العلمية والت ا لية  رب املنجا

، 2001(، وقد ظهرم العديد من التعري ام للتعليل ا لكرتوب منها:  رفها  اجلرف، 2012اللُّغة العربية  مجط ى، 
 جل بينهل حواجز لل والطيب ت( ةهنا: "جممو ة من ا نشطة اليت تشبه ةنشطة ال جول التقليدية اليت يقوت هبا املع198

مكانية، ولكنهل يعملوك مًعا يف الوقت ن سه بغض النظر  ن مكاك تواجدهل، حيث يت ا ل الطيب واملعلل مع بعضهل 
( ةهنا: "بيئة تعليل وتعلل ت ا لية  ن بُعد تقع 160، 2005البعض  ن طريق احلوار  رب االنرتنت"،كما  رفها  زيتوك، 

، وحتاكي هذه البيئة الجال ال يزيقي املعتاا، من حيث  ناصره وما حيدث فيه من ت ا يم ص ية  لى تبكة االنرتنت
 وما يستادمه املعلل من اإلرتاتيجيام تدريسية من ةجل تعليل وتعلل مقرر اراإلّي معني".
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ناصر ةإلاإلية تتمحور  يتكوك التعليل ا لكرتوب من مقارنة بني أنواع التعليم اإللكرتوين عند تدريس اللُّغة العربية: -
حول:  ا إلتاذ، والطالمي، وطاقل الد ل التقين املتاجص بتشغيل وصيانة ا جهزة املتعلقة بتكنولوجيا االتجاالم 

 (:2020( التايل  الطيمي، 1واملعلومام(، وقد ُقسل التعليل ا لكرتوب اىل ثيثة ةنواع يتبني من اجلدول  

 عند تدريس اللُّغة العربية( أنواع التعليم اإللكرتوين 1جدول )

 التعليم املدمج التعليم اإللكرتوين غري املتزامن التعليم اإللكرتوين املتزامن
هو التعليل الذ  يتمثل يف وجوا املعلل 
والطالمي يف الوقت ن سه حىت تتوافر 
ل  ملية الت ا ل املباتر، ويتميز هذا التعلي
 ابل جل املكاب اوك ال جل الزمين.

التعليل الذ  يتمثل يف  دت ةرية وجوا املعلل هو 
والطالمي يف ن س وقت التعلل، فالطالمي يستطيع 
الت ا ل مع احملتو  التعليمي، كالت ا ل  رب 
وإلالل التواصل االجتما ي، ةو من خيل الربيد 

 ا لكرتوب.

هو التعليل الذ  يستادت فيه وإلالل اتجال 
ذه ه خمتل ة لتعلل مااة معينة، وقد تتضمن

 الوإلالل مزجًيا من ا لقا  املباتر يف قا ة
 احملالرام، والتواصل  رب

 االنرتنت.

ع والطيمي، 668، 2018ع والعيد  وبو فاتح، 107، 2011وقد ةتار كُّل من   لي، وسائل التعليم اإللكرتوين: -
ا لكرتوب ميكن ممارإلتها من خيل اإلتادات الشبكة ا لكرتونية، اب لافة ( اىل ةك وإلالل التعليل 125، 2020

وكذلك ةقراص (، CD, Flash disc)اىل احلاإلمي اآليل  جهاز الكمبيوتر(، واهلاتال احملمول، وا قراص املدجمة 
ثة  لى مما إلبق لباحوالربامج ا لكرتونية املعَدة من قبل خمتجني يف الوزارة ةو الشركام، وتضيال ا، (DVD)ال يديو

ومنجة مدرإليت اليت ةقرهتا وزارة التعليل يف اململكة العربية ،Zoom))ذكره اإلتادات الربامج واملنجام التعليمية كالزوت 
(، وهي من املنجام احلديثة ذام فعاليةع 2020السعواية للتعليل العات  ابتدالي، ومتوإلط، وًثنو ( يف  ات  

للتعليل ( BlacK board)العات وخاصة مناهج اللُّغة العربية، ومن الربامج البيك بورا لتدريس مجيع مناهج التعليل 
 العايل وغريها من الربامج واملنجام التعليمية ال عالة إلهلة االإلتادات واملمارإلة.

و طية، ع الطاهر 2019وقد ذكر كُّل من  يوإلال، األمهية الرتبوية للتعليم اإللكرتوين يف تدريس اللُّغة العربية: -
اركية ( ةك ا رية الرتبوية للتعليل ا لكرتوب يُكمن يف حتول البيئام التعليمية التقليدية اىل بيئام حديثة تش2012

ت ا لية توظال املهارام اللُّغوية  حتدث واإلتماع، قرا ة وكتابة( مما جيعل من الطالمي حمور العملية التعليمية، كما 
تجة ماا يف البحث والتقجي وحل املشكيم ابإلتادات املجاار املعرفية املتنو ة املاتنمي لديه التعلل الذايت واال ت

 يف تعليل اللُّغة العربية.
 مزااي التعليم اإللكرتوين يف تدريس اللُّغة العربية: -

 ( يف التايل:2012ومتثلت مزااي التعليل ا لكرتوب كما ذكرها  امليح، 
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ن جهة لية التعليمية، وااتحة ال رص لطيب للت ا ل ا لكرتوب املباتر فيما بينهل م دت التقيد ابلزماك واملكاك يف العم
ومع املعلل من جهة ةخر  من خيل املناقشة واحلوار يف املنجام التعليمية، وزاياة اال تماا  لى الذام يف البحث وحل 

، وتضيال كثر اقة يف تقييل ةاا  الطيباملشكيم واكتساب املعلومام اخلربام، واإلتادات ةإلاليمي متنو ة وخمتل ة ة
 الباحثة ةك التعليل ا لكرتوب تتيح ال رصة ةمات املعلل جلعل الجال الدراإلي ةكثر فا لية وتشويق بتوظيال االإلرتاتيجيام

ات ا لعاب دالرتبوية احلديثة والربامج التعليمية التثقي ية املرتبطة مبولوع الدرس  ند تدريس اللُّغة العربية، كما تتيح اإلتا
ا لكرتونية وزايرة املتاحال االفرتالية مما تعمق ال هل واالإلتيعاب لد  الطيب مما ينعكس اجيابًيا  لى تنمية املهارام 

 اللُّغوية من  حتدث واإلتماع، قرا ة وكتابة(، وتوظيال ما مت اكتسابه يف مواقال حياتية حقيقية.

 ملتعلقة مبولوع البحث احلايل، وفيما يلي توليحها: اإلُتعرض الدراإلام السابقة االدراسات السابقة:

( هدفت اىل معرفة العوامل املؤثرة يف التعليل ا لكرتوب  لى فا لية املعلمني واملعلمام. ومت 2020اراإلة فرغلي  
 يفاإلتادات املنهج الوص ي، ومتثلت ةاوام الدراإلة يف االإلتبانة واملقابلة، وطبقت  لى  ينة من معلمي ومعلمام 

التعليل العات ابململكة العربية السعواية، وةظهرم الدراإلة العديد من النتالجع ةرها: ةك هناك منجام تعليمية تؤثر بشكل 
 .%42.2اجيايب  لى السلوكيام لد  معلمي ومعلمام  ند التدريس يف التعليل العات كالواتساب بنسبة 

يل ومعلمام اللُّغة العربية مبرحلة التعليل ا إلاإلي حنو التعل( هدفت اىل معرفة اجتاهام معلمي 2019واراإلة يوإلال  
ا لكرتوب واملشكيم اليت تواجههل يف السوااك. ومت اإلتادات املنهج الوص ي، ومتثلت ةاوام الدراإلة يف االإلتبانة، 

ل الجعوابم ةك معظ وطبقت  لى  ينة من معلمي ومعلمام اللُّغة العربية، وةظهرم الدراإلة العديد من النتالجع ةرها:
 اليت تواجهه معلمي ومعلمام اللُّغة العربية يف قلة اخلربة واملمارإلة.

( اىل معرفة اور التعليل ا لكرتوب وا مكانيام اليت يتيحها يف تطوير التعليل العات 2018يف حني هدفت صيح الدين  
اخال التعليل الدراإلة العديد من النتالج ةرهاعلرورة ااملتعلقة ابملعلمني يف مجر. ومت اإلتادات املنهج الوص ي، وةظهرم 

 ا لكرتوب والزامه يف التعليل العات مع التأكد من املات املعلمني مبهارام ممارإلته بشكل صحيح.

اراإلة هدفت اىل احيل التعليل ا لكرتوب بداًل من (Ghavifek&Rosdy, 2015)وةجر  كُّل من جاي ي ريورإلد 
  بشكل مباتر، وذلك بتحليل منظور املعلمني حول فعالية نظل التكنولوجيا واالتجاالم واملعلومام التعليل التقليد

لد ل التدريس والتعلل الرقمي يف ال جول الدراإلية مباليزاي. واإلتادت املنهج الوص ي، ومتثلت مواا الدراإلة من ةااة 
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الثانوية يف كواالملبور، وتوصلت نتالج الدراإلة اىل ( معلل من معلمني مدارس 101االإلتبانة، وطبقت  لى  ينة بلغت  
 العديد من النتالج ةرهاع ةك تدريمي املعلمني وأتهيلهل يف اكتساب املهارام الرقمية لرورية يف حتسني التعليل ا لكرتوب.

 ممن خيل العرض السابق للدراإلام اليت ةجريت حول مولوع البحث، ُييحظ مايلي:اختل البحث مع الدراإلا
السابقة من حيث اهلدف وهو الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد 

وطرق  يجها  ند معلمام اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية من وجهة نظرهّن، وات ق البحث مع بعض الدراإلام السابقة 
 البحث مع بعض الدراإلام السابقة من حيث العينة، وهياملعلمام، يف املنهج املتبع، وهو املنهج الوص ي، وات ق

( اليت اإلتادمت  2020وات ق البحث مع الدراإلام السابقة من حيث ا ااة، وهياالإلتبانة مع  دا اراإلة  فرغلي، 
 كذلك ةااة املقابلة.

بنا  ةااته  وحتديد اجرا اموقد اإلت اام الباحثة من الدراإلام السابقة يف صياغة مشكلة البحث، وولع تساؤالته، 
مبا يتناإلمي مع منهجه الذ  اتبع املنهج الوص ي، وحتديد ةإلاليبه ا حجالية املناإلبة، كما ُييحظ بعد  رض تلك 
الدراإلام اليت ةُتيحت للباحثة االطيع  ليها مل تتناول ة  اراإلة مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل 

بعد وطرق  يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن ابملرحلة الثانوية وهذا ما متيز به اللغة العربية  ن ال
 البحث.

 إجراءات البحث:

اتبعت الباحثة املنهج الوص ي املسحي لطبيعة هذا البحث، وقد ذكره كُّل من   بيدام و بد احلق منهج البحث:  -
 من املناهج يجال الظاهرة وصً ا اقيًقا، ويعرب  نها تعبريًا كي ًيا ةو كمًيا.( ةك هذا النوع 2014و دس، 

 يتكوك جمتمع البحث من مجيع معلمام اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية مبدارس التعليل العات احلكوميةجمتمع البحث: -
ه 1441 -1440ًثنوية لعات  ( مدرإلة32( معلمة الييت يعملْن يف  729مبدينة مكة املكرمة، والبالغ  داهّن  

 حسمي احجالية ا اارة التعليمية ابلرائإلة العامة لتعليل البنام مبدينة مكة املكرمة.
( معلمة من معلمام اللُّغة العربية الييت اإلتجنْب ليإلتبانة اليت ة دهتا 58تكونت  ينة البحث من  عينة البحث:  -

 الباحثة.
مثل يف الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل نظرًا هلدف البحث الذ  يتأداة البحث:  -

اللغة العربية  ن البعد وطرق  يجها  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهّن، واإلتادمت الباحثة ةااة االإلتبانةع 
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ام املعينام م هنا ةنسمي ةااة للتعرف  لى املشكيم اليت يسعى البحث حلجرها وحتديدها من وجهة نظر معل
( ةهنا: " االإلتمارة اليت حتتو   لى جممو ة من ا إلئلة ةو 310، 2012هبذا ا مر، اليت يُعرفها  العساف، 

العبارام املكتوبة مزواة إبجاابهتا ةو اآلرا  احملتملة ةو ب راغ لإلجابة، ويطلمي من اجمليمي ا تارة اىل ما يراه مهًما ةو 
 يحة".ما يعتقد ةنه هو ا جابة الجح

مت ا داا اإلتبانة البحث وفًقا ملا يلي: وذلك بتحديد اهلدف من ا داا البحث وهو خطوات بناء أداة البحث: -
الكشال  ن مشكيم اإلتادات التعليل ا لكرتوب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد وطرق  يجها  ند معلمام 

حث، هي: إلام السابقة وا ابيام الرتبوية املرتبطة مبولوع الباللُّغة العربية من وجهة نظرهّن، مث االطيع  لى الدرا
(، و ليه مت حتديد ثيث جماالم رليسة 2020، فرغلي، 2019، يوإلال، 2016، الزبوك، 2012 العساف، 

ليإلتبانة هي املتعلقة  ابملعلمة، والطالبة، ومقرر اللُّغة العربية( ولكل جمال رليسي جماالم فر ية مرتبطة هبا بلغ 
( من املاتجني يف جمال املناهج 7( فقرة، مث بعد حتكيمها و رلها  لى  22جممو ها يف صورهتا املبدلية من   

وطرق التدريس اللُّغة العربية لتأكد من الجدق الظاهر  لألااةمن حيث صحة صياغة ال قرام اللُّغوية، مد  ارتباط 
قرام ميحظاهتل، وبنا   لى آرالهل مت تعديل صياغة بعض ال اجملاالم الرليسة ابجملاالم ال ر ية، وابدا  آرالهل و 

( فقرة موز ة 19املتعلقة ابجملاالم الثيث الرليسة، وحذف  دا منها مما ةصبحت يف صورهتا النهالية تتكوك من  
 يل:( التا2 لى ثيث جماالم رليسة متعلقة  ابملعلمة، والطالبة، ومقرر اللُّغة العربية( الذ  يولحها جدول  

 ( جماالت االستبانة الرئيسة2جدول )

 عدد الفقرات اجملال م
 7 اجملال األول: مشكالت تتعلق مبعلمة اللُّغة العربية 1
 6 اجملال الثاين: مشكالت تتعلق ابلطالبات 2
 6 اجملال الثالث: مشكالت تتعلق مبقرر اللُّغة العربية 3

 19 اجملموع
حيث مت اال تماا  لى التدرج اخلماإلي ،Likertمت تجميل ا جابة  لى ةااة االإلتبانة وفق ملقياس ليكرم اخلماإليوقد 

( ليإلتبانة  لى الرتتيمي  غري موافق بشدة، 5، 4، 3، 2، 1لإلجابة، وذلك إب طا  وزك مدرج كاآليت: تُعطى الدرجة  
 اىل حًدا ما، موافق، موافق بشدة(.غري موافق، موافق 
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وللتأكد من ثبام ا ااة مت اإلتادات ا إللوب ا حجالي ةل ا  ثبات أداة البحث )الصدق الداخلي(:  -
( وهذه قيمة 76,0حيث وجد ةك قيمة معامل ةل ا كرونباخ ليإلتبانة ككل تساو   ، Cronbach's alphaكرونباخ

جملاالم للتطبيق  لى  ينة البحث، كذلك كانت قيل معامل ةل ا كرونباخ جلميع امرت عة وتشري ةك ا ااة قابلة ومقبولة 
 ( التايل:3(، ويولحها اجلدول  86.0اىل  73.0مرت عة وتراوحت ما بني  

 ( ثبات االستبانة مبعامل ألفا كرونباخ 3اجلدول )

 Cronbach'sألفا كرونباخ عدد الفقرات اجملال م
alpha 

 .731 7 مشكالت تتعلق مبعلمة اللُّغة العربية 1
 .834 6 مشكالت تتعلق ابلطالبات 2
 .863 6 مشكالت تتعلق مبقرر اللُّغة العربية 3

 .767 19 اجملاالت ككل
 

 نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: 4 -4

 فما يلي أييت  رض نتالج البحث تبًعا  إلئلتها:

ما مشكالت استخدام التعليم اإللكرتوين أثناء تدريس اللُّغة  ن إلؤال البحث ا ول الذ  ينجعلى :"لإلجابة  -1
، وذلك ابإلتادات "العربية عن بعد املتعلقة مبعلمة اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمات عينة البحث؟

 ( التايل ذلك:4ة املشكيم، ويبني اجلدول  املتوإلط احلسايب واالحنراف املعيار  والرتتيمي، وتقدير ارج
( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة املشكالت للفقرات املتعلقة مبعلمة 4جدول )

 اللُّغة العربية

 درجة املشكالت الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املشكالت املتعلقة مبعلمة اللُّغة العربية م

1 
التخوف من التعامل مع التقنيات واملنصات 

 مرتفعة 5 0.973 3.70 التعليمية احلديثة

 صعوبة تفعيل االسرتاتيجيات الرتبوية احلديثة يف 2
 التعليم عن بعد

 مرتفعة 7 0.977 3.53
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علمة اجملال ا ول املرتبطة ابملشكيم املتعلقة مبةك معظل اإلتجاابم ةفراا  ينة البحث يف ( 4تبني من خيل اجلدول  
اللُّغة العربية كانت يف نطاق ارجة التحقيق " الية"، حيث تراوحت املتوإلطام احلسابية ل قرام اجملال ا ول ما بني 

للمشكيم كما بلغ املتوإلط الكلي ،  (1.087اىل 0.884(، وابحنرافام معيارية تراوحت ما بني  3.36اىل  4.12 
وتبني ةك ة لى ارجة الإلتجاابم ، (، وذلك يف املستو  املرت ع0.983( وابحنراف معيار   3.71املتعلقة ابملعلمة  

(، وةاىن متوإلط 0.956( وابحنراف معيار   4.12(مبتوإلط حسايب  5ةفراا العينة هي اليت تضمنتها ال قرة  
(، ويتبني هنا ةك مجيع فقرام 1.087( وابحنراف معيار   3.36 ( مبتوإلط حسايب 4الإلتجاابم ةفراا العينة لل قرة  

اجملال ا ول ُتشكل مشكيم لد  املعلمة، وهذا ي سر لعال ا داا املعلمام للتعامل مع التقنية، و دت اراإلة مد  
 ق مع اراإلة  تاحتياجهّن التدريبية فيما خيتص التعامل مع املنجام التعليمية واإلتادات احلاإلمي اآليل، وهذه النتيجة ت

اليت ةتارم اىل ةك الضعال والقجور اليت تعاب منها املعلمام من قلة اخلربة واملمارإلة يف اإلتادات  (2019يوإلال،  
 التقنية.

غة ما مشكالت استخدام التعليم اإللكرتوين أثناء تدريس اللُّ لإلجابة  ن إلؤال البحث الثاب الذ  ينص  لى :" -2
، وذلك "لبات اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمات عينة البحث؟العربية عن بعد املتعلقة بطا

( التايل 5ابإلتادات املتوإلط احلسايب واالحنراف املعيار  والرتتيمي، وتقدير ارجة املشكيم، ويولح اجلدول  
 ذلك:

( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة املشكالت للفقرات املتعلقة 5)جدول 
 بطالبات اللُّغة العربية

صعوبة التغيري من النمط التقليدي إىل احلديث  3
 يف التدريس عن بعد

 مرتفعة 3 0.795 3.77

4 
توفر خدمة االنرتنت لدى بعض املعلمات عدم 

 يف املنازل
 متوسطة 1 1.087 3.36

5 
معاانة املعلمات من متابعة عدد كبري من 

 2 0.956 4.12 الطالبات يف حجرة الصف
 

عدم اهتمام بعض املعلمات على تنمية املهارات  6
 اللُّغوية )استماع، حتدث، قراءة، كتابة(

 مرتفعة 6 0.958 3.44

7 
صعوبة مراعاة الفروق الفردية بني الطالبات يف 

 التعليم عن بعد
 مرتفعة 4 0.884 4.08

 مرتفعة  0.983 3.71 اجملال الكلي
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ةك تراوحت املتوإلطام احلسابية ل قرام اجملال الثاب املتعلقة بطالبام اللُّغة العربية ما بني ( 5يتضح من خيل اجلدول  

( 3.84كما بلغ املتوإلط الكلي  ،  (1.017اىل  0.841(، وابحنرافام معيارية تراوحت ما بني  4,43اىل  3,31 
ويتضح ةك ة لى ارجة الإلتجاابم ةفراا العينة هي اليت ، (، وذلك يف املستو  املرت ع1.011وابحنراف معيار   
وةاىن متوإلط الإلتجاابم ةفراا العينة (، 0.900( وابحنراف معيار   4,43(مبتوإلط حسايب  12تضمنتها ال قرة  

(، كما يتضح ةك مجيع فقرام اجملال الثاب تكلت 0.862( وابحنراف معيار   3,31(، مبتوإلط حسايب  9لل قرة  
مشكيم لد  طالبام اللُّغة العربية، وت سر الباحثة ةك هذه املشكيم تكونت مع  دت الزات الطالبام  لى الدورام 

إلتادات التقنية والتعامل مع املجاار والربامج ا لكرتونية، وقلة اهتمات الطالبام يف التعرف  لى كي ية ا التثقي ية يف جمال
اليت ةتارم اىل ةك  (2019ع ويوإلال، 2018صيح الدين، املنجام التعليمية، وهذه النتيجة تت ق مع اراإلة  

 ا.الضعال ظهر مع قلة الزات الطالبام من ممارإلة التقنية واخلوض فيه
غة ما مشكالت استخدام التعليم اإللكرتوين أثناء تدريس اللُّ لإلجابة  ن إلؤال البحث الثالث الذ  ينص  لى:" -3

، وذلك ابإلتادات "العربية عن بعد املتعلقة مبقرر اللُّغة العربية ابملرحلة الثانوية كما تراها معلمات عينة البحث؟
 ( التايل ذلك:6واالحنراف املعيار  والرتتيمي، وتقدير ارجة املشكيم، ويبني اجلدول  املتوإلط احلسايب 

 درجة املشكالت الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املشكالت املتعلقة بطالبات اللُّغة العربية م

8 
ة كوجود حاجز اخلوف والرهبة من  التفاعل واملشار 

 مرتفعة 12 0,937 3.58 أثناء الدرس يف التعليم عن بعد

9 
عدم توافر التدريب املناسب للطالبات على 

 متوسطة 11 0.862 3,31 استخدام املنصات التعليمية احلديثة

ضعف الطالبات يف املهارة الكتابة العتمادها الكلي  10
 على لوحة املفاتيح بدالً من الكتابة خبط اليد

 مرتفعة 10 1.017 3.98

11 
اختالف قدرات الطالبات ومهاراهتم يف استخدام 

 التقنية
 مرتفعة 14 0.838 4.41

12 
قلة تعاون وتواصل الطالبات بعضهم ببعض فتسود 

 مرتفعة 8 0.900 4,43 العالقة السطحية بينهن  

صعوبة استيعاب وفهم حمتوى الدرس وممارستها يف  13
 مواقف جديدة

 مرتفعة 13 0.841 3,55

14 
ضعف وعي الطالبات أبمهية استخدام التقنية يف 

 اللُّغة العربية
 مرتفعة 9 1.101 3.65

 مرتفعة  1.011 3.84 اجملال الكلي
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( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة املشكالت للفقرات املتعلقة مبقرر 6جدول )
 اللُّغة العربية

ةك تراوحت املتوإلطام احلسابية ل قرام اجملال الثالث املتعلقة مبقرر اللُّغة العربية ما ( 6يتضح من خيل اجلدول       

كما بلغ املتوإلط الكلي ،  (1.155اىل  0.894(، وابحنرافام معيارية تراوحت ما بني  4.12اىل  3.43بني  
ويتضح ةك ة لى ارجة الإلتجاابم ةفراا العينة هي ، (، وذلك يف املستو  املرت ع1.008( وابحنراف معيار   3.78 

(، وةاىن متوإلط الإلتجاابم ةفراا 1.155( وابحنراف معيار   4.12( مبتوإلط حسايب  15اليت تضمنتها ال قرة  
(، كما يتضح ةك مجيع فقرام اجملال 0.900( وابحنراف معيار   3.43(، مبتوإلط حسايب  17العينة لل قرة  

الثالثُتشكل مشكيم يف مقرر اللُّغة العربية، وت سر الباحثة ةك هذه املشكيم تكونت مع  دت تركيز معلمام اللُّغة 
الرتبوية احلديثة كال جل  يامالعربية  لى تنمية املهارام اللُّغوية من  حتدث واإلتماع، وقرا ة وكتابة( وتوظيال االإلرتاتيج

املقلوب وا لعاب الرتبوية اليت تزيد من فهل واإلتيعاب الطالبام حملتو  الدرس، وامكانية اإلرتجا ه وتوظي ه يف مواقال 
حياتية خمتل ة واالبتعاا  ن ةإللوب ا لقا  كاحملالرة اليت قد ُتشكل  مي   لى الطالبام يف اإلتيعاب حمتو  الدرس، 

 .(2019يوإلال، تت ق مع اراإلة   وهذه النتيجة

 درجة املشكالت الرتتيب راف املعيارياالحن املتوسط احلسايب املشكالت املتعلقة مبقرر اللُّغة العربية م

15 
صعوبة ربط موضوعات املقرر مبصادر 

 مرتفعة 15 1.155 4.12 املعرفة اإللكرتونية على االنرتنت

ة صعوبة تفعيل األنشطة التقوميية املرتبط 16
 ابلدرس يف التعليم اإللكرتوين

 مرتفعة 16 1.106 3.94

املقرر الدراسي  جتعل املعلمة متيل طول  17
 ألسلوب التقليدي

 مرتفعة 19 0.900 3.43

18 
عدم تركيز أهداف املقررعلى التعليم 

 اإللكرتوين املعتمد على االنرتنت
 مرتفعة 18 0.935 3.60

19 
مالئمة حمتوى الدرس للتعليم املباشر 

 مرتفعة 17 0.894 3.84 أكثر من التعليم عن بعد

 مرتفعة  1.008 3.78 الكلياجملال 
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 ( التايل املتوإلط احلسايب واالحنراف املعيار  جملاالم الرليسة  ااة االإلتبانة ككل:7ويتبني من خيل اجلدول  
 ( جماالت االستبانة الرئيسة ككل7جدول )

 الدرجة الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال م
 مرتفعة 2 0.983 3.71 مشكالت تتعلق مبعلمة اللُّغة العربية 1
 مرتفعة 3 1.011 3.84 مشكالت تتعلق ابلطالبات 2
 مرتفعة 1 1.008 3.78 مشكالت تتعلق مبقرر اللُّغة العربية 3

 مرتفعة  1.002 3.78 اجملموع الكلي
املتعلقة بطالبام اللُّغة العربية كانت يف الرتتيمي ا ول مبتوإلط حسايب ( ةك املشكيم 7يتبني من خيل اجلدول  

(، وةخريًا املشكيم املتعلقة 3.78(، مث تليه املشكيم املتعلقة مبقرر اللُّغة العربية مبتوإلط حسايب بلغ  3.84بلغ  
( ابحنراف 3.78اجملاالم  (، كما بلغ املتوإلط العات جلميع 3.71مبعلمام اللُّغة العربية مبتوإلط حسايب بلغ  

( وكاك يف املستو  املرت ع، وهذا يدل ةك مجيع فقرام االإلتبانة تكلت مشكيم يف اإلتادات 1.002معيار   
 ملرحلة الثانوية.اب ةثنا  تعليل اللغة العربية  ن البعد  ند معلمام اللُّغة العربية من وجهة نظرهنّ  التعليل ا لكرتوب

 العالج واحللول املقرتحة:طرق 

اختيار منجام تعليمية ت ا لية مناإلبة وإلهلة االإلتادات، والبد التأكد من فا ليتها وجواهتا، وذلك بعد  مل  -1
 مقارنة بني املنجام املاتل ة واختيار ا فضل بينها.

وال جل املقلوب، واحلوار  ،اإلتادات وت عيل االإلرتاتيجيام الرتبوية يف ال جول االفرتالية كطريقة التعلل التعاوب -2
 واملناقشة، ومتثيل ا اوار وغريها من االإلرتاتيجيام الرتبوية احلديثة.

 ةك يكوك املعلل  لى  لل مبيول طيبه وطبيعتهل ويرا ي ال روق ال راية بينهل ويكوك مؤهيً  -3

 لتدريسهل أتهييً لغواًي وتربواًي وتكنولوجًيا، ويكوك ذا تغال بذلك.

احال االفرتالية والزايرام ا لكرتونية املتعلقة مبضموك الدرس لتعميق املعرفة يف ذهن الطيب وجعل ت عيل املت - 4
 من العملية التعليمية  ملية تيقة وممتعة تثري اافعية الطيب حنو التعلل واملعرفة.

ة  لى املدة الزمنية افظالدخول للمنجة التعليمية قبل البد  يف  ملية التدريس إلوا  من قبل املعلل ةو الطالبللمح  5
 للحجة الدراإلية.

 تر  الباحثة بناً   لى مشكيم التعليل ا لكرتوب وطرق  يجها ما يلي:التوصيات واملقرتحات:
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ورام تدريبية ا لكرتوب و مل اةك تسعى املؤإلسام التعليمية اىل نشر الو ي لكي ية اإلتادات منجام التعليل  - 1
  لى ةهل املنجام التعليمية الت ا لية إلهلة االإلتادات وذام جواة  الية.

ةك تسعى املؤإلسام التعليمية اىل تجميل مناهج الُّلغة  ربية الكرتونًيا وختتلال  ن الكتمي املدرإلية املطبو ة جلميع  - 2
كرتوب بشكل اع، قرا ة وكتابة( حىت يتل ت عيلها ابإلتادات التعليل ا لال ئام، وهتتل ابملهارام اللُّغوية  حتدث، واإلتم

 صحيح.

ةك تسعى املؤإلسام التعليمية الجغر  اىل تدريمي الطيب  لى كي ية اإلتادات التقنيام واملنجام التعليمية يف  - 3
 ، ووجدانًيا.تدريس اللُّغة العربية وغريها من املعلومام اليزمة لبنا  تاجيته معرفًيا، ومهارايً 
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Alryaḍ, Aldar Alṣwltyhlltrbyh. 
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6- Amr, Ahmad mkhar (2008) mzmAlghhAlarbyhMzaṣrh, Alq’ahrhzalmAlktab. 
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