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تصور مقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية المتحدة
visualize a proposal to improve the distance intelligent learning strategy in United Arab
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسةة لتقديم تصةور مقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتعرف نلى
ورجة تطبيق اسةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ،ومدا ت انط الطالو واوليام ا مور مه هكس ااسةةةةتراتييية ،لإلجابة ن اسةةةة لة
الدراسةة اسةةتمدمت الباحثة المنهج البنائي م اجط بنام وتصةميم التصةةور المقتر  ،يكلل المنهج الوصة ي التحليلي للتعرف نلى
ورجة تطبيق اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ومدا ت انط الطالو واوليام ا مور معها ،ولتحقيق اهداف الدراسةةةة اسةةةتمدمت
الباحثة ااستباةة يأواة ليمه المعلومات وتكوةت ااستباةة م قيمي  ،ا ول م ( )11فقرة حول ورجة تطبيق استراتييية التعلم
الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي  ،والقيةةةةةةم الثاةي م ( )11فقرات لقياس ورجة ت انط الطالو واوليام
ا مور مه ااسةةةةةتراتييية ،وتكون ميتمه الدراسةةةةةة م جميه مديري المدارس والمعلمي  ،باإلضةةةةةافة للطالو واوليام في وولة
اإلمارات العربية المتحدة العامالت في العامة الدراسي (0101-0111م) ،وقد بلغت نينة الدراسة ( )141فروا م افراو ميتمه
الدارسة.
وقد توصةةلت الدراسةةة على ندة ةتائج ،منها تقديمها تصةةورا مقترحا لتحيةةي اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات
العربية المتحدة ،يما اوصةةةةةت الدراسةةةةةة ب ةةةةةرورة تبني وزارة التعليم للتصةةةةةور المقتر وونم تطبيقه ماويا وعواريا ،وتوظيف
وتدريب فريق نمط لتصميم وتطوير مصاور التعلم الكيي ن بعد.
الكلمات المفتاحية :تصور ،استراتييية  ،التعلم الكيي ،التعليم ن بعد ،تحيي  ،اإلمارات.
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visualize a proposal to improve the distance intelligent learning strategy in United Arab
Emirates

Abstract
The aimed of the study to present visualize a proposal to improve the distance intelligent learning
strategy in United Arab Emirates , and to identify the degree of application of the intelligent
distance learning strategy and the reaction of students and parents with this strategy , to answer
the study questions, the researcher used the constructive approach in order to build and design the
proposed vision , As well as the descriptive approach to identify the degree of application of the
intelligent distance learning strategy and the reaction of students and parents with it, and to achieve
the aims of the study, the researcher used the questionnaire as a tool to collect information, The
questionnaire consisted of two section, the first be from (11) paragraph about the degree of
application of the intelligent distance learning strategy from the point of view of teachers and
school managers, The second section be from (10) paragraphs to measure the degree of reaction
of students and parents with the strategy, The study community is of all school and teachers
managers in addition to students and parents in UAE working in the school year (2020-2019), The
sample of the study reached (146) member of the study community.
The study has reached several results, including :presenting visualize proposal to improve the
intelligent distance learning strategy in United Arab Emirates. The study also recommended that
the Ministry of Education adopt the proposed visualization and supported its financially and
administratively application , as well as employing and training a work team to design and develop
intelligent distance learning resources.
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الفصل األول
اإلطـار العـام للدراسـة
مقدمة
شةةةةكلت التطورات الكبيرة في ممتلف مياات الحياة ،خاصةةةةة في المياات التعليمية مطلبا لدنوات نديدة ب ةةةةرورة عصةةةةال
النظام التعليمي بيميه مدخالته وممرجاته خاصةةةة في ضةةةةوم ظهور ا زمات التي تتطلب اتبا اةما جديدة م التعليم ،يالتعلم
الةةكاتي ،والتعلم اإللكتروةي ،والتعلم الةةكيي ن بعةةد ،وهةةكا النو ا خير ظهر ةتييةةة الحةةاجةةة على موايبةةة التطورات اليةةةةةةريعةةة
والحصةةةول نلى التعليم مدا الحياة وون التقيد بمكان وزمان وا ب ة معينة م ا فراو .يعتبر التعلم ن بعد احد مظاهر التطور
في الميةال التعليمي ،فقةد فره هةكا النمن م التعليم وجووس في ا وسةةةةةةةا التربويةة يةأحةد الحلول ال عةالةة والقةاورة نلى توفير
المزيد م ال رص التعليمية ل ة يبيرة م ا فراو منعتهم الكثير م العوامط اليغرافية او ااقتصةةةةةاوية او الصةةةةةحية م ااةت ا
بةالنظام التقليدي ،باإلضةةةةةةافة على ت

ةةةةةةيط الكثير م المتعلمي الل النو م التعليم النيةةةةةةن ال عال الكي يتميز بمروةة المكان

والزمان والمناهج اإلثرائية المتنونة .فالتعلم ن بعد يهدف على تزويد الطالب بالمبرات وااتياهات التي تيةةةةةةاندس نلى النيا
في حياته العملية ،ومواجهة ميةةةكالت وتحديات الميةةةتقبط بطريقة منهيية تيةةةتند على اسةةةاليب الت كير العلمي والت كير المنطقي،
ومثط هكا التعليم ا يمك تحقيقه م خالل الطرائق التقليدية التي تعتمد نلى التلقي واإللقام ،والتي ا زالت تمارس في يثير م
المدارس واليامعات في جميه المراحط التعليمية فالتعلم هو ا سةةةةةاس في عييةةةةةاو هذام التالميك المهارات الالزمة للتعامط مه
الميتقبط المتغير (الكسجي ،0220 ،ص.)260
عن التقدم الكبير في ا جهزة وا ووات التقنية وا لوا الرقمية واووات العره ووسةةةةةائط التواصةةةةةط ااجتماني وتأثيرها القوي
نلى الطالو ونلى الميتمه بيةةةكط نام ،ييةةةكالن اليةةةببي الرئييةةةيي اللكي جعال ا ةظار تتيه على توجيه هكس التقنيات لتوفير
تيربة تعلم ايية جديدة غنية وثرية وجكابة خاصةةةة في ظط ت ةةةانف المعرفة في اليةةةنوات ا خيرة ،فقد اثّر وخول تلل التقنيات
نلى يط م المعلم والمتعلم نلى حد سةةةوام ،مما وفه المعلم لتطوير مهاراته التعليمية ميةةةتمدما تلل التقنيات في سةةةبيط المروج
بةالمنةاهج والمواو التعليميةة م ا

ر التقليةديةة والصةةةةةةور النمطيةة المةألوفةة واارتقةام بةالعملية التعليمية وعنداو جيط قاور نلى

التعامط مه المتغيرات التقنية واابتكارات في ميال التكنولوجيا.

ً
أول :مشكلة الدراسة
تعتبر اسةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ةقطة التحول الكبيرة في التعليم ،فقد سعت الكثير م الدول تحديدا وولة اإلمارات العربية
على تكثيف اليهوو والعمةط نلى عييةةةةةةاو الطلبةة مهارات التعايح مه التحديات وا زمات التي تواجه العملية التعليمية ،وتونية
المعلمي بأهمية توظيف التعلم الكيي في التعليم ،وتدنيم بي ة التعلم الكيي في جميه المدارس ،فقد ايدت وراسةةةة (البدو،0222 ،
ص )250نلى اهميةةة التعلم الةةكيي وتةةأثيرس نلى الطالو حيةةي ايرت في بحثهةةا مان الهةةدف م التعلم الةةكيي هو تح يز وتمكي
الطالب وجعله جزما فانال في العملية التعليمية ومياريا ومي وا ن تعلمه،
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يبني خبراته وينظمها في مناخ جااو تدنمه آفاق متيدوة تيمح بها عمكاةات تقنية المعلومات وااتصاات ،بما في الل ا جهزة
اللوحية واليةةةةةبورة الكيية وتطبيقات المناهج الرقمية ،وبكلل يكون الطالب هو المحور الرئيس للمنظومة التعليمية الحديثة ،حيي
يصةةةةبح الطلبة تدريييا ميةةةةتقلي ومعتمدي نلى اة يةةةةهم ويوجهون اة يةةةةهم ويمارسةةةةون ورجات نالية م الت كير ّ
المالق وح ّط
الميةكالت ومهارات التعلم ويتعلم الطلبة بأة يةهم وبيةرنة .واشةار (عميرة ،0222 ،ص )220على ان اتبا ةظام التعلم ن بعد
اوا على اسةةةةةةتغالل الوقت واليهد والمال ،فليس ضةةةةةةروريا ان يكون يط م الطالب وا سةةةةةةتاا متواجدي في زم واحد لتباول
المعلومات وم خالله يمك تمطّي ميةةايط اليةةةعة ااسةةةتيعابية والهي ات التعليمية .و ن نملية التعليم نملية ميةةةتمرة ومتيدوة،
فقد رات الباحثة ضرورة تبنّي ووضه تصور مقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد وقامت بصياغة ميكلة البحي م
خالل ر ا س لة التالية:
 .1ما ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي ؟
 .0مةا ورجةة ت ةانةط الطالو واوليةام ا مور مه اسةةةةةةتراتيييةة التعلم ن بعةد في وولةة اإلمةارات العربيةة م وجهة ةظر
الطالو واوليام امورهم؟
 .3ما التصور المقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية؟

ثانيًا :أهداف الدراسة
 .1وضه تصور مقتر لتحيي استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .0قياس ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر المعلمي .
 .3بيةان ورجةة ت ةانةط الطلبة واوليام ا مور مه اسةةةةةةتراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة م وجهة
ةظر الطالو واوليام ا مور.
 .4تزويد المي ولي وصنا القرار بمعلومات وةتائج واقعية حول التعلم الكيي ن بعد.

ثالثًا :أهمية الدراسة
 .1سيكون لنتائج الدراسة ا ثر المهم في عفاوة الممتصي والمهتمي م الكواور التربوية بمعرفة مدا فانلية استراتيييات
التعلم الكيي والحرص نلى تحيينها.
 .0توجيه المعلمي واخط المذسيات التعليمية على اهمية اتبا الطرائق الحديثة في التعليم والبعد ن التقليدية.
 .3تيكط الدراسة مرجعا ومصدرا يزوو الباحثي بالمعلومات الالزمة ،وةقطة اةطالق للعديد م الدراسات التربوية.
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راب ًعا :حدود الدراسة
 الحدود الموضووعية :اقتصةرت الدراسةة نلى وضةه تصةور مقتر لتحيةي اسةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة
اإلمارات العربية المتحدة.
 الحدود المكانية :وولة اإلمارات العربية المتحدة.
 الحدود الزمانية :العام الدراسي 0101-0111م.
 الحدود البشرية :المعلمون ،قاوة المدارس ،الطالو ،اوليام ا مور.
 الحدود المؤسساتية :المذسيات التعليمية اإلماراتية.

سا :مصطلحات الدراسة
خام ً
تتبنّى الدراسة المصطلحات التالية:
التعلم الذكي
نرفت (البدو ،0112 ،ص )313التعلم الكيي بأةه :ةظام يوظف اسةةاليب وتقنيات الكيام ااصةةطناني في برامج التعليم بميةةاندة
الحاسةةب ايلي ،ونلم ييةةتثير العقول وييةةيه نلى عنمال العقط والت كير بعمق ،وزياوة القدرة نلى اسةةتمدام العقط باسةةتراتييية
عييابية تم ّك م تحقيق مروةة نالية في الت كير واليةةةةةةلوم ،وتنمية ت كير الطلبة م خالل اسةةةةةةتمدام اسةةةةةةتراتيييات ،و رائق
واسةةاليب تدرييةةية ممتل ة تزيد م القدرة نلى ايتيةةاف المواهب والمهارات واسةةتغاللها بيةةكط يامط ،وزياوة القدرة نلى التعلم
والتكير وااستيعاو.
وتعرف البواحثوة التعلم الوذكي إئرا ًيوا بوأنو  :التعلم الةةكي يعتمةد نلى منهييةة متكةاملةة لتوظيف التكنولوجيةا المتطورة في عحةةدا
تغييرات عييابية في منهييات التعليم التقليدي ،وخلق بي ة مح ّزة لبنام وتطوير مهارات المعلمي والمتعلمي .
التعليم عن بعد
نرفته (المحماوي ،0112 ،ص )123بأةه :نبارة ن توصةةةةةةيط المواو التعليمية على المتعلم نبر وسةةةةةةين تعليمي علكتروةي هو
اإلةترةت ،بحيي يتمك المتعلم م الوصول على هكس المعلومات في اي زمان ومكان.
وتعرف الباحثة التعليم عن بعد إئرا يًا بأن  :تقديم البرامج التعليمية نبر وسةةةةةين علكتروةي ييةةةةةمط ا ووات الكيية الحديثة لدنم
التعليم بأقصر سبيط واقط زم وايبر فائدة ،انتماوا نلى مبدا التعلم الكاتي او التعلم بمياندة معلم.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
مقدمة
شةةةهدت المنظمات التعليمية تطورات متيدوة في ظط التدفق العلمي والتكنولوجي الميةةةتمر ،فوجدت اسةةةتراتيييات التعلم الحديثة
يالتعلم الكيي واإللكتروةي ن بعد ياةت م ضةةةةةةم اوائط ااسةةةةةةتراتيييات الممطن لها والمطبقة فعليا في العديد م المدارس
واليةةامعةةات التعليميةةة .لةةكا انتبر التعلم ن بعةةد م ايثر الطرائق التعليميةةة حةةداثةةة ،عا يقةةدم البرةةةامج التعليمي فراو ت صةةةةةةلهم
ميةةةافات ويلة تمنعهم م المييم على موقه الدراسةةةة بيةةةبب ضةةةيق الوقت او بعد الميةةةافة او اإلناقة البدةية ،وهو ليس حديي
الني ةأة عا يعوو تاريمه على اليةةير (عسةةحاق بيتمان) الكي يان يقوم في عةيلترا سةةنة  1241ببعي الرسةةائط نبر البريد على تالمكته
ويقوم باسةةةتقبال الرسةةةائط منهم ،عا ياةت هي الوسةةةيلة في تعليمهم (نميرة ،0111 ،ص ،)022ومه تطور التكنولوجيا والتقنيات
ظهرت وسةةةةائط و رائق حديثة متمثلة با جهزة وا ووات الكيية التي تمارس م خاللها نملية التعليم والتعلم فكان التعلم الكيي
ةقطة تحول في نالم التدريس في ظط التغير الهائط للتقنية الحديثة وة واها الكبير بي الطلبة ونلى الميتمعات بيكط واسه،
ً
أول :مفهوم التعلم الذكي والتعلم عن بعد
التعلم الوذكي :هو ميمونةة م التقنيةات اإللكتروةيةة الحديثة الميةةةةةةتمدمة في المواقف التعليمية المتباينة م قبط المعلم والمتعلم
لالرتقام بالعملية التعليمية بهدف التوصةةةةط على تعلم اف ةةةةط يبنى نلى بي ة ت انلية حديثة إلنداو جيط موايب للتيةةةةار المعرفي
(الزناةي  ،0101 ،ص.)132
التعلم عن بعد :هو تقديم التعليم او التدريب م خالل الوسةةةةةةائط التعليمية اإللكتروةية وييةةةةةةمط الل ا قمار الصةةةةةةنانية وال يديو
وا شةر ة الصةوتية الميةيلة ،وبرامج الحاسةبات ايلية ،والنظم والوسائط التكنولوجية التعليمية المتعدوة ،باإلضافة على الوسائط
ا خرا للتعليم ن بعد (نميرة ،0111 ،ص.)022
وبنام نلى ما سةةةبق ايرس ،تعرف الباحثة التعليم الكيي ن بعد بأةه :ماسةةةتمدام اف ةةةط ما هو موجوو م تقنيات واسةةةتراتيييات
ووسائط ايية لتحقيق اف ط ما هو ممك وون التقيد بمكان او زمان معي م.
ثانيًا :نظم التعليم الذكية
تعتمد ةظم التعليم الكيية نلى التكنولوجيا الحديثة لتيتطيه التكيف مه ميتمه العلم والتكنولوجيا ،وهي ةظم مرتبطة ارتبا ا وثيقا
مه الميتمه ،تت ةانةط مه معطيةاتةه وتقةدم خةدمةاتها المتعدوة لرقيه وتطويرس .ويعرف (صةةةةةة ان ،0111 ،ص )111ةظم التعليمية
الكيية بأةها :متلل النظم التي تطبق وتيةةةةتمدم تقنيات الكيام ااصةةةةطناني م اجط تقديم ونم اوسةةةةه واف ةةةةط للطالب ،وتمتلف
باختالف الطالو آخكة بعي اانتبار المعلومات التي تم تيميعها خالل تصةةةة حه للمنهج بهدف توفير معلومات متدرجة تتناسةةةةب
مه الميتوا المعرفي الكي وصط عليهم.
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فت ةةةةم اةظمة التعليم الكيية معلومات م صةةةةلة حول موضةةةةو تعليمي ،وقاندة بياةات لةخطام اليةةةةائعة الماصةةةةة بالطالو ،مه
ةمواج وام الطالو لتيميص ميتوا فهمهم ،وتوفير التعليم المصمم خصيصا لتلبية ااحتياجات المحدوة للطالو،
وتييةةةد هكس ا ةظمة خبرة المعلم ضةةةم ميال محتوا معي  .وقد ةرا المزيد م هكس البرامج في الميةةةتقبط ف ةةةال ن تكييف
التقنيات م هكس البرامج لتطوير مزيد م البرامج التعليمية الميترية (تيموثي وآخرون ،0114 ،ص.)421
وقد ذكر (كامل ،0222 ،ص )002-000مالمح نظم التعلم الذكية ،بأنها:
 .1ةظم تعليميةةة تعتمةةد نلى الت ةةانةةط التعليمي م المتعلم م ةةةاحيةةة ومصةةةةةةةاور التعلم م ةةةاحيةةة اخرا بمةةا في الةةل الكتةةب
وا ووات والمعلمي والوسائن التعليمية وهي بكلل تتغلب نلى سلبية المتعلم في ةظم التعليم الحالية.
 .0ةظم تعليمية تعاوةية تعتمد نلى التعليم والتعلم التعاوةي م خالل اسةةةةتمدام الحاسةةةةب ايلي والوسةةةةائن المتعدوة باإلضةةةةافة
اشترام آخري في نملية التواصط والمناقية والحوار والنقد وتباول الراي حول يافة ايرام والق ايا.
 .3تحقق بي ة تعليمية (فصةةةةةال وراسةةةةةيا) م خالل الواقه اافتراضةةةةةي والكي يم ّك المعلم وتالميكس م التواصةةةةةط والت انط
اإلييةابي بةاسةةةةةةتمدام عمكاةات الحاسةةةةةةب وما يت ةةةةةةمنه م برامج ،يما تم ّك المعلم م متابعة العملية التعليمية بالتوجيه
واإلرشاو ،وتوفر اساليب لل بن والتحكم في اليلوم الماص بالتالميك م خالل ااختبارات والتغكية الراجعة لل ورية.
 .4التعلم الكاتي حيي يعتمد ةظام (التعليم الكيي) نلى تعليم التالميك اة يةةةةهم بأة يةةةةهم ويتيح لهم مداخط متنونة حيةةةةب معدل
تقدمهم الكاتي وميتوياتهم التعليمية.
 .3اانتماو نلى التعلم م اجط التمك او البرانة بدا م ميرو الح ظ وااسةةةةةةتيعاو غير المنتج؛ مما ييةةةةةةيه التلميك نلى
التقدم ةحو اهدافه بأسلوبه وقدراته ومعدل تقدمه.
 .1عن هةكا ا سةةةةةةلوو م التعليم الةكيي يعتمد نلى عثارة التلميك واسةةةةةةتثارة وافعيته للتقدم م خالل نمليات البحي والتحري
والتيول واخط المصةةةةةاور التعليمية المبرمية يالكتاو اإللكتروةي والوسةةةةةائن المتعدوة وووائر المعارف الت انلية والبريد
اإللكتروةي ومذتمرات ال يديو.
 .2يتعامط ةظام التعليم الكيي مه التنو في خصائص المتعلمي م حيي استعداواتهم وقدراتهم واتياهاتهم وميولهم واساليب
تعلمهم بما ييمح لكط منهم اختيار ما يالئمه.
 .2يهتم ةظام التعليم الكيي بدور المعلم يمبير في رائق الوصةةةول للمعلومات ويمصةةةمم للبرامج التعليمية ويمرشةةةد وموجه
ّ
ويحالل للميكالت التي تواجه التالميك خالل تعلمهم.
للتالميك ةحو مواقه المعلومات
 .1يتغلب ةظام التعليم الكيي نلى ميةةةكلة مهمة ترتبن بالتغير المعلوماتي وقدم المناهج الثابتة وضةةةعف قدرتها نلى ميةةةايرة
التغير والتيديد في الميال ،ولكا فإن التلميك ييةةةةتطيه الوصةةةةول لكط جديد م خالل المصةةةةاور الكيية للمعرفة وبأسةةةةاليب
ممتل ة وبالتالي يمك للمعلم والتلميك تحديي المعلومات بصورة فورية وميتمرة.
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الفصل الثالث

الدراسـات السـابقة
مقدمة
ّ
بتقصةةةةي الدراسةةةةات اليةةةةابقة م مصةةةةاور متعدوة تمثلت في الرسةةةةائط العلمية ،وا بحا المنيةةةةورة في الدوريات
قامت الباحثة
والمذتمرات العلمية ،والمواقه المتمصةةصةةة نلى شةةبكة اإلةترةت ،وتم اةتقام ايثر الدراسةةات ارتبا ا ،واوثقها صةةلة بموضةةو
الدراسةةةة الحالية م حيي ارتبا ها بالموضةةةو  ،او اهدافها ،او اوواتها وعجراماتها ،ف ةةةال ن الترييز نلى اختيار الدراسةةةات
الحديثة ،ن الحداثة ايثر قربا م الواقه الحالي ،وفيما يلي نره لهكس الدراسات م ا حد على ا قدم:
ً
أول :الدراسات السابقة
 .2دراسوووووة الزعانين ( )0202بعنوان" :واقع وصوووووعوبات توليع التعلم الذكي في مدارن األونروا بقطا نزة من وئهة
نظر معلميهم".
هدفت الدراسة على التعرف نلى واقه وصعوبات توظيف معلمي مدارس ا وةروا بقطا غزة للتعلم الكيي ،ولتحقيق الل انتمد
الباحي المنهج الوصة ي واند اسةةتباةة تكوةت م ( )41فقرة موزنة نلى ثالثة محاور ،وقد شةةمط ميتمه الدراسةةة جميه معلمي
مةدارس ا وةروا بقطةا غزة والبةال نةدوهم ( ،)2313وتم اختيةار نينةة نيةةةةةةوائية مكوةة م ( )031فروا ،وخلصةةةةةةت ةتائج
الدراسة على ان ورجة توظيف معلمي مدارس ا وةروا للتعلم الكيي ياةت ضعي ة ،وورجة اهمية ااستمدام ياةت يبيرة ،وورجة
وجوو الصةةةةةعوبات ياةت يبيرة ،في ضةةةةةوم هكس النتائج ،اوصةةةةةى الباحي ب ةةةةةرورة نقد وورات وةدوات وورم العمط لتونية
المعلمي بةأهمية توظيف التعلم الكيي ،وتوفير التقنيات الحديثة بملحقاتها الممتل ة في جميه مدارس فليةةةةةةطي  ،لما لها م اهمية
خاصة في تح يز وعثارة وافعية الطلبة وت انلهم النين واإلييابي مه المحتوا التعليمي وا ةيطة التطبيقية.
 .0دراسووووة أحمد ( )0222بعنوان" :أثر اسووووتخدام المناهد الدراسووووية اإللكترونية على اتجاهات طالب مدارن التعليم العام
بدولة اإلمارات نحو مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي".
هدفت الدراسةةة على معرفة اثر اسةةتمدام المناهج الدراسةةية اإللكتروةية نلى اتياهات الو مدارس التعليم العام بدولة اإلمارات
ةحو مباورة اليةةيم محمد ب راشةةد للتعلم الكيي ،انتمدت الدراسةةة المنهج الوص ة ي ،واسةةتمدمت ااسةةتباةة يأواة ليمه البياةات،
تكون ميتمه الةدراسةةةةةةة م

الو و البات مرحلتي الحلقة الثاةية والثاةوية وفق المدارس التي بقت مباورة اليةةةةةةيم محمد ب

راشد للتعلم الكيي ،وتكوةت نينة الدراسة م  221البا و البة نلى ميتوا المنا ق التعليمية ،ويي ت النتائج وجوو ميكالت
ندة تواجهها ميةةةةرونات التعلم الكيي في بداياتها وخاصةةةةة اسةةةةتمدام المحتوا الرقمي للمناهج الدراسةةةةية وقصةةةةور في جواةب
التيةةةةويق وفي التطبيق المنظم ،وفي ضةةةةوم النتائج اوصةةةةى الباحي بااهتمام بالكاور البيةةةةري المذهط والمتمصةةةةص في ميال
التقنيات التربوية ،وتقنية المعلومات الرقمية وبرامج التأهيط والتدريب الميتمر وفق الميتيدات التقنية ،لموايبة التطور التقني.
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 .2دراسة العفيشات ( )0222بعنوان" :دور الجامعات األردنية في تنمية اإلبدا لدى طلبتها من خالل أنماط التعلم الذكية".
هدفت الدراسةةةة على التعرف نلى وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها ،م خالل اةما التعليم الكيية ،وقد تكون
ميتمه الةدراسةةةةةةة م

لبةة مرحلةة البكالوريوس في اليامعات ا روةية الحكومية والماصةةةةةةة لعام  ،0112-0112وبلغت نينة

الدراسةة  332البا و البة ،وتم اسةتمدام ااسةتباةة يأواة للدراسةة ،واسةتمدم المنهج الوصة ي الميحي ،واظهرت ةتائج الدراسة
ان وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها م خالل اةما التعلم الكيية جام بدرجة متوسةةةةطة ،وفي ضةةةةوم النتائج
اوصةةى الباحثون ب ةةرورة عنداو اليامعات الحكومية م الناحية التكنولوجية بحيي تتوايب مه متطلبات التعلم الكيي ،وتدريب
الهي ة التدرييية نلى استمدام اةما التعلم الكيية.

التعقيب على الدراسات
 .2من حيث األهداف
ريزت معظم الدراسةات نلى موضةو رئيس وهو التعلم الكيي ،حيي هدفت الدراسوة الحالية على وضةه تصور مقتر لتحيي
اسةتراتييية التعليم الكيي ن بعد ،وهدفت دراسوة الزعانين ( )0202على التعرف نلى واقه وصعوبات توظيف معلمي مدارس
ا وةروا بقطا غزة للتعلم الكيي ،بينما هدفت دراسوة أحمد ( )0222على معرفة اثر اسةتمدام المناهج الدراسية اإللكتروةية نلى
اتياهات الو مدارس التعليم العام بدولة اإلمارات ةحو مباورة اليةيم محمد ب راشةةد للتعلم الكيي ،وريزت وراسةةة العفيشوات
( )0222نلى معرفة وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها ،م خالل اةما التعليم الكيية.
من حيث منهد الدراسة
تميزت الدراسةةةةة الحالية ن الدراسةةةةات اليةةةةابقة باتبانها المنهج الوصةةةة ي والبنائي معا ،فقد اتبعت وراسةةةةة يط م  :الزعانين
( ،)0202أحمد ( ،)0222العفيشات (.)0222
من حيث األداة
اشتريت الدراسة الحالية مه معظم الدراسات اليابقة باستمدامها ااستباةة يأواة ليمه البياةات.
 .0من حيث مجتمع وعينة الدراسة
تميزت الدراسةةة الحالية ن الدراسةةات اليةةابقة بتطبيقها نلى ةطاق اوسةةه ،فقد تكون ميتمه الدراسةةة فيها م (المعلمي  ،قائدي
المدارس ،اوليام ا مور ،الطالو) .بينما بقت وراسةةةةةة الزعانين ( )0202نلى المعلمي  ،اما وراسةةةةةات العفيشوووووات ()0222
ووراسة أحمد (. )0222
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ثالثًا :الستفادة من الدراسات السابقة
وبعد ا ال الباحثة نلى الدراسةات اليةابقة فقد اسةت اوت منها في توجيه الدراسة الحالية ةحو الطريقة ا مثط في اختيار ا ووات
ا ف ط ليمه البياةات وتحليلها باستمدام ا ساليب والمعاليات اإلحصائية المناسبة.

الفصل الرابع
منهجية الدراسة
(إئراءات الدراسة الميدانية)
مقدمة
تعد عجرامات الدراسةةةةة الميداةية ،ومنهيية الدراسةةةةة المتبعة م ا مور المهمة وا سةةةةاسةةةةية في البحي العملي ،م اجط تحقيق
اهداف الدراسةةة والحصةةول نلى البياةات وتحليلها ،وصةةوا للنتائج وت يةةيرها بيةةكط نملي وموضةةوني ،وقد تناولت الباحثة في
هكا ال صةةط وص ة ا لمنهيية الدراسةةة وميتمه ونينة الدراسةةة ،ويكلل اواة الدراسةةة الميةةتمدمة و ريقة بنائها وصةةدقها وثباتها،
والمعاليات اإلحصائية التي استمدمت لتحليط البياةات ،وفيما يلي ت اصيط الل:

ً
أول :منهد الدراسة
قامت الباحثة باستمدام منهيي للدارسة هما:
 .2المنهد الوصفي التحليلي
حيي اسةةتمدمت الباحثة المنهج الوصةةة ي التحليلي م اجط التعرف نلى ورجة تطبيق اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة
اإلمارات العربية المتحدة م وجهة ةظر المعلمي واوليام ا مور والطالو.
ويعرف المنهد الوصوووفي التحليلي بأةه :م ريقة منتظمة لدارسةةةة حقائق راهنة ،متعلقة بظاهرة او موقف او افراو ،او احدا او
اوضةةةا معينة ،بهدف ايتيةةةاف حقائق جديدة او التحقق م صةةةحة حقائق قديمة وآثارها ،والعالقات التي تتصةةةط بها ،وتغيرها،
وييف اليواةب التي تحكمها( .الييالةي وسال نية ،0110 ،ص.)133
 .0المنهد البنا ي:
واسةتمدمت الباحثة المنهج البنائي في بنام التصةور المقتر لتحيةي اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية
المتحدة.
ويعرف المنهد البنوا ي بةأةةه :مالمنهج المتبه في عةيةةةةةةام وتطوير برةةامج او هيكةط معرفي جةديةد لم يك معروفا م قبط؛ يبنام
وحدة وراسيَّة او برةامج نلمي جديدم (البرجاوي.)0111 ،
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ثانيًا :مجتمع الدراسة
تك ّون ميتمه الدراسةةةةةةة م جميه مديري المدارس والمعلمي والمعلمات في وولة اإلمارات العربية المتحدة م العام الدراسةةةةةةي
الحالي (0101-0111م) البال ندوهم ( )21111معلمي ومعلمات ،ومديري المدارس ( )142مديرا ومديرة حيةةةب اإلحصةةةام
المةدرسةةةةةةي م قبةط مريز بيةاةةات التعليم التةابه لوزارة التربيةة والتعليم في وولةة اإلمارات العربية المتحدة لعام ،0112-0112
ويكلل الطالو والبال ندوهم ( )1112واوليام امورهم.

ثالثًا :عينة الدراسة
أ) عينة استطالعية
تم اختيار ( )31اسةةةتيابة نيةةةوائيا وتم تطبيق اواة الدراسةةةة نليها م اجط قياس صةةةدق وثبات اواة الدراسةةةة والعمط نلى تقني
ا واة وتطويرها ،وتم ت مي هكس العينة نند تطبيق الدراسة ال علية ةظرا لتحقق الصدق والثبات في اواة الدراسة.
ب) عينة الدراسة الفعلية
تك ّوةت العينة ال علية للدارسةةةة م نينة نيةةةةوائية بلغت ( )011فرو م مديري المدارس والمعلمي  ،والطالو واوليام امورهم،
وقد استياو منهم ( )141معلما بنيبة  %23.11وهي ةيبة يافية م اجط تطبيق اواة الدراسة.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
وقد توزنت نينة الدراسة حيب مهنة الميتييبي حيب التالي:
ئدول رقم 2.2
توزيع عينة الدراسة حسب المهنة
المتغير

المهنة

ال ات

العدو

النيبة

مدير مدرسة

32

21.92%

معلم

40

27.40%

الب

28

19.18%

ولي امر

46

31.50%

الميمو

141

100%

وقد توزنت نينة الدراسة م العاملي في المدارس م مديري مدارس ومعلمي حيب التالي:
ئدول رقم  2.0توزيع عينة الدراسة من مديري المدارن والمعلمين حسب متغير (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
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المتغير
المذهط العلمي

ندو سنوات المبرة

العدو
2
44
26
20
4
34
34
20

ال ات
وبلوم
بكالوريوس
ماجيتير فايثر
المجمو
اقط م  3سنوات
م  3على  11سنوات
ايثر م  11سنوات
المجمو

النيبة
2.78%
61.11%
36.11%
100%
5.56%
47.22%
47.22%
100%

وقد توزنت نينة الدراسة م الطالو حيب التالي:
ئدول رقم 2.2
توزيع عينة الدراسة من الطالب حسب متغير (النو  ،المستوى التعليمي)
المتغير
النو

الميتوا التعليمي

العدو
17
11
02
5
12
11
02

ال ات
الب
البة
المجمو
ابتدائي
متوسن
ثاةوي
المجمو

النيبة
60.71%
39.29%
100%
17.86%
42.86%
39.28%
100%

وقد توزنت نينة الدراسة م اوليام ا مور حيب التالي:
ئدول رقم 2.4
توزيع عينة الدراسة حسب أولياء األمور حسب متغير (المؤهل العلمي ،عدد أفراد األسرة)
المتغير

المذهط العلمي

ندو افراو ا سرة
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ال ات
ثاةوية نامة فأقط
وبلوم
بكالوريوس
ماجيتير فأيثر
المجمو
اقط م 3
م  3الى 3
ايثر م 3
المجمو

العدو
8
5
22
11
46
9
20
17
46

النيبة
17.39%
10.87%
47.83%
23.91%
100%
19.56%
43.48%
36.96%
100%
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راب ًعا :أداة الدراسة
لتحقيق اهداف الدراسةة اسةتمدمت الباحثة ااسةتباةة يأواة للدراسةة ،وتعرف (خلي ات ،0111 ،ص )134ااستباةة بأةها :معحدا
وسةائط البحي العملي الميةةتعملة نلى ةطاق واسةةه م اجط الحصةةول نلى بياةات او معلومات تتعلق بأحوال الناس او ميولهم او
اتياهاتهم ،وتتألف م اسةةةةتمارة تحتوي نلى ميمونة م ال قرات التي يقوم الميةةةةارم باإلجابة نليها بن يةةةةه وون ميةةةةاندة او
تدخط م احدم.
وتكوةت ااسةةتباةة م ( )01فقرة للكيةةف ن ورجة تطبيق اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة
م وجهة ةظر المعلمي واوليام ا مور والطالو ،وتم تقييم ااستباةة على قيمي حيب التالي:
ئدول رقم  :2.2محاور الستبانة
عدد الفقرات

القسم
القيم ا ول :استباةة قاوة المدارس واوليام ا مور

10

القيم الثاةي :استباةة الطالو واوليام ا مور

11

المجمو الكلي

00

وقد استخدمت الباحثة مقيان ليكارت الخماسي لقيان استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات الستبانة حسب الجدول التالي:
ئدول رقم 2.0
مقيان ليكارت الخماسي
ااستيابة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

يبيرة

يبيرة جدا

الدرجة

1

0

3

4

3

سا :صدق الستبانة
خام ً
تم التحقق م صةدق ااتياق الداخلي لالستباةة م خالل تطبيقها نلى نينة استطالنية مكوةة م ( )31استيابة ،وقم تم حياو
معامط اارتبا بيرسون بي ورجة يط فقرة وميمو ورجات ااستباةة.
 .2صدق القسم األول :استبانة مديري المدارن والمعلمين
ئدول رقم  2.2معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم األول والدرئة الكلية للقسم
م
1

معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
0.00
0.54
المنصةةات التعلمية اإللكتروةية ن بعد مالئمة اسةةتراتيييات التعلم
الكيي.
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معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
م
0.00
0.67
تتوفر شةةةةبكة عةترةت لدا جميه الطلبة لتطبيق اسةةةةتراتيييات التعليم
0
ن بعد.
0.00
0.50
وجوو خبرة لةةةدا المعلمي في عنةةةداو الةةةدروس علكتروةيةةةةا وفق
3
استراتيييات التعلم ن بعد.
0.00
0.59
 4المناهج مالئمة لتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
0.00
0.57
يحصةةةط المعلمون نلى وورات تدريبية في ميال توظيف التعلم ن
3
بعد.
0.00
0.58
 1تهتم القياوات التربوية بتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
0.00
0.52
يوجد ممتصةةةون في تصةةةميم مواو تعليمية وفق اسةةةتراتيييات التعلم
2
الكيي ن بعد.
0.34
0.11
قلةة التكل ة المالية للبرمييات الييدة المالئمة اسةةةةةةتراتيييات التعلم
2
الكيي ن بعد.
0.00
0.58
 1يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن بعد.
0.00
0.54
 11استراتيييات التعلم الكيي ن بعد تقلط ا نبام نلى المعلمي .
0.00
0.50
 11يتياوو الطلبة مه ةمن التعلم ن بعد.
0.00
0.53
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه المعلم في تطبيق اسةةةةةةتراتيييةةات التعلم
10
الكيي ن بعد.
* اارتبا وال عحصائيا نند ميتوا والة ()α =1.13
م المالحظ في اليدول اليةةابق ان معامالت اارتبا بي فقرات القيةةم ا ول والدرجة الكلية ليميه ال قرات والة عحصةةائيا نند
ميةةتوا والة ( )α =1.13ليميه فقرات القيةةم ندا ال قرة الثامنة ،وقامت الباحثة بحكف ال قرة الثامنة ليصةةبح ندو فقرات القيةةم
ا ول ( ،)11وتراوحت معامالت اارتبا لباقي ال قرات بي ( ،)1.12 – 1.31وهكا يدل نلى ان فقرات القيةةةم ا ول صةةةاوقة
لما وضعت لقياسه.
 .0صدق القسم الثاني :استبانة الطالب وأولياء األمور
ئدول رقم 2.0
معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني والدرئة الكلية للقسم
م
1
0
3
4

معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
0.00
0.74
ال يديوهات التعليمية التي يياهدها الطالب نبر مواقه التعلم ن بعد
م يدة وواضحة.
0.00
0.76
يوجه الطالب اسة لته واسةت ياراته للمعلمي حول الموضونات التي
تم شرحها ن بعد.
0.00
0.72
ييتطيه الطالب الوصول على الواجبات بيهولة.
0.00
0.85
شبكة اإلةترةت قوية وتعره الدروس بوضو .
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معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
م
0.00
0.71
تقةةةدم مواقه التعلم ن بعةةةد الةةةدنم للطلبةةةة لحةةةط الميةةةةةةكالت التي
3
تواجههم.
0.00
0.75
ي ط الطالب ح ور الدروس التي يتم نرضها ن بعد نلى تلل
1
الدروس التي تكون في المدرسة.
0.00
0.83
 2اسلوو نره الدروس ن بعد ممته وشيق.
0.00
0.79
ااختبةارات المقةدمةة ن بعةد تيةةةةةةعر الطالب بالراحة ايثر م تلل
2
ااختبارات التي تكون في الصف.
0.00
0.74
يعتمةد الطةالةب نلى ة يةةةةةةه في اثنةام التعلم ن بعةد وون تدخط ولي
1
ا مر.
0.00
0.74
 11يتعاون اوليام ا مور مه المي ولي ن مواقه التعلم ن بعد.
* اارتبا وال عحصائيا نند ميتوا والة ()α =1.13
م المالحظ في اليدول اليةةابق ان معامالت اارتبا بي فقرات القيةةم الثاةي والدرجة الكلية ليميه ال قرات والة عحص ةائيا نند
ميةةةتوا والة ( )α =1.13ليميه فقرات القيةةةم ،وتراوحت معامالت اارتبا بي ( ،)1.23 – 1.21وهكا يدل نلى ان فقرات
ااستباةة صاوقة لما وضعت لقياسه.
سا :ثبات الستبانة
ساد ً
الثبات يدل نلى اتيةةةاق النتائج ،بمعنى عاا ي ّررةا القياس فإةنا سةةةنحصةةةط نلى ة س النتائج ،وفي اغلب حااته هو معامط ارتبا ،
وهنام ندو م الطرائق لقياسةةةةةه وم ايثرها شةةةةةيونا هي ريقة (يروةباخ ال ا) و ريقة تيزئة المقياس على ةصةةةةة ي (الواوي
والزنبي.)011 :0111 ،
وقد اسةتمدمت الباحثة ريقة ال ا يروةباخ وهي اشةهر الطرائق في قياس ثبات ا واة ،وتكيةف هكس الطريقة مدا تيةةتت ورجات
الميتييبي  ،وقد ياةت ةتائج معامط ال ا يروةباخ حيب اليدول التالي:
ئدول رقم 2.2
معامل ألفا كرونباخ لقيان ثبات الستبانة
القسم
القيم ا ول :استباةة قاوة المدارس واوليام ا مور
القيم الثاةي :استباةة الطالو واوليام ا مور

معال ألفا كرونباخ

عدد الفقرات
11
11

0.79
0.92

م المالحظ م خالل اليدول اليةةةةةةابق ان معامط ال ا يروةباخ ليميه اقيةةةةةةام ااسةةةةةةتباةة يزيد ن  1.21وهكا يدل نلى ثبات
مرت ه ليميه اقيام ااستباةة.
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ساب ًعا :المعالجات اإلحصا ية المستخدمة في الدراسة
لتحقيق اهداف الدراسة تم استمدام المعاليات اإلحصائية التالية:
 .1التكرارات والنيةةب الم وية والمتوسةةطات الحيةةابية وااةحرافات المعيارية لمعرفة خصةةائص العينة وميةةتوا شةةيو
الظاهرة محط البحي لدا العينة.
 .0اختبار Tلعينة واحدة ( )One Sample T Testم اجط اختبار راي الميتييبي حول الظاهرة المراو قياسها.
 .3معامط اارتبا بيرسون لقياس ورجة اارتبا بي متغيري  ،وقد تم استمدامه لحياو صدق ااتياق الداخلي.
 .4اختبار ال ا يروةباخ لمعرفة ثبات ااستباةة.

الفصل الخامس
نتا د الدراسة ومناقشتها
مقدمة
يت ةم هكا ال صةط نرضةا لنتائج الدراسةة ،والل م خالل اإلجابة ن اسة لة الدراسة واستعراه ابرز ةتائج ااستباةة ،والل
للتعرف نلى ورجةة تطبيق اسةةةةةةتراتيييةة التعلم ن بعةد في وولةة اإلمةارات العربية م وجهة ةظر المعلمي وقاوة المدارس م
جهةة ،ووجهةة ةظر الطالو واوليةام امورهم م جهةةة اخرا ،لةكا تم عجرام المعةاليةات اإلحصةةةةةةةائيةة للبيةةاةةات الميمعةة م اواة
الدراسةة ،وتم اسةتمدام برةامج الرزم اإلحصةائية للدراسةات ااجتمانية ( )SPSSللحصةول نلى ةتائج الدراسةة التي تم نرضها
وتحليلها في هكا ال صةط ،وبنام نلى النتائج تم بنام التصةور المقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات
العربية.
ً
أول :المحك المعتمد في الدراسة:
لتحةديةةد المحةةل المعتمةةد في الةدراسةةةةةةةة قةامةةت البةةاحثةةة بةةالرجو على ا وو التربوي المةةاص بةةالمقةاييس المحكيةة ،ويةكلةةل بع
الدراسةةةةات اليةةةةابقة التي انتمدت المقياس المماسةةةةي ة يةةةةه لتحديد ميةةةةتوا ااسةةةةتيابة حيي تم تحديد ول الماليا في مقياس
(ليكارت) المماسةةةي م خالل حيةةةاو المدا بي ورجات المقياس ( ،)4 = 1 – 3وم ث ّم تقيةةةيمه نلى ايبر قيمة في المقياس
لةلةحصةةةةةةول نلى ول المليةةةة ( ،)1.2 = 3 ÷ 4وبعةةةد الةةةل تم عضةةةةةةةةةافةةةة هةةةكس القيمةةةة على اقةةةط قيمةةةة في المقيةةةاس
(بداية المقياس الواحد الصةةةةحيح) والل لتحديد الحد ا نلى لهكس الملية وهككا اصةةةةبح ول الماليا يما هو موضةةةةح في اليدول
التالي:
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ئدول رقم 2.2
المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل ل

درئة التوافر

1.2 – 1

%31 - %01

قليلة جدا

0.1 – 1.2

%30 - %31

قليلة

3.4 – 0.1

%12 - %30

متوسطة

4.0 – 3.4

%24 - %12

يبيرة

3 – 4.0

%111 - %24

يبيرة جدا

وللكيةةةةف ن هكس ال رضةةةةية تم احتيةةةةاو القيمة ااحتمالية  sigم خالل البرةامج اإلحصةةةةائي  SPSSومقارةته بقيمة المطأ
 α=1.13فإاا ياةت قيمة  sigايبر م  1.13فيعني قبول ال رضةةةية الصةةة رية وان الميةةةتييب لم ييةةةكط رايا حول الممارسةةةات
المراو وراسةتها ،وفي حال ياةت اصةغر فإن راي الميتييب يمتلف جوهريا ن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكط رايا
حول الممارسات المراو وراستها.
ثانيًا :اإلئابة عن السؤال األول
ما درئة تطبيق استراتيجية التعلم عن بعد في دولة اإلمارات العربية من وئهة نظر المعلمين ومديري المدارن؟
ولإلجابة ن هكا اليذال تم تحليط فقرات القيم ا ول م ااستباةة وفق المحل المعتمد في الدراسة وياةت النتائج يالتالي:
ئدول رقم  :2.2تحليل فقرات القسم األول من الستبانة المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والنحراف المعياري والقيمة
الحتمالية  Sigلجميع فقرات القسم األول (استبانة المعلمين ومديري المدارن) وقيمة ئميع الفقرات م ًعا ()N=72

م

1
0
3
4

الفقرات
المنصةةةةةةةةات التعلميةةة اإللكتروةيةةة ن بعةةد
مالئمة استراتيييات التعلم الكيي.
تتوفر شةةةةةةبكةةةة عةترةةةةت لةةةدا جميه الطلبةةةة
لتطبيق استراتيييات التعليم ن بعد.
وجوو خبرة لدا المعلمي في عنداو الدروس
علكتروةيا وفق استراتيييات التعلم ن بعد.
المناهج مالئمة لتطبيق اسةةةةتراتيييات التعلم
الكيي ن بعد.
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المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحرا
ف
المعيار
ي

القيمة
الحتمالي الترتيب
ة

الحكم

3.65

73.06%

0.89

0.00

4

يبيرة

3.75

75.00%

0.79

0.00

1

يبيرة

3.61

72.22%

0.59

0.00

7

يبيرة

3.68

73.61%

0.85

0.00

3

يبيرة
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الفقرات

م

3
1
2
2
1
1
1
1
1

يحصةةةةةةط المعلمون نلى وورات تدريبية في
ميال توظيف التعلم ن بعد.
تهتم القياوات التربوية بتطبيق اسةةةتراتيييات
التعلم الكيي ن بعد.
يوجد ممتصةةةةةون في تصةةةةةميم مواو تعليمية
وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن
بعد.
اسةةةةةةتراتيييةةات التعلم الةةكيي ن بعةةد تقلةةط
ا نبام نلى المعلمي .
يتياوو الطلبة مه ةمن التعلم ن بعد.
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه المعلم في تطبيق
استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
الدرئة الكلية لالستبانة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحرا
ف
المعيار
ي

القيمة
الحتمالي الترتيب
ة

الحكم

3.64

72.78%

0.86

0.00

5

يبيرة

3.57

71.39%

0.93

0.00

9

يبيرة

3.46

69.17%

0.87

0.00

11

يبيرة

3.54

70.83%

0.95

0.00

10

يبيرة

3.60

71.94%

0.88

0.00

8

يبيرة

3.63

72.50%

0.80

0.00

6

يبيرة

3.74

74.72%

0.73

0.00

2

يبيرة

3.62

72.44%

0.47

0.00

كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 .1القيةةةم ا ول م ااسةةةتباةة وال عحصةةةائيا حيةةةب المحل المعتمد ،وبل المتوسةةةن الحيةةةابي للقيةةةم ا ول يكط (،)3.10
وبوزن ةيبي ( ،)%20.44وبدرجة يبيرة ،وهكا يعني ان نينة الدراسة م مديري المدارس والمعلمي ترا ان ورجة
تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد .%20.44
 .0جميه فقرات القيم ا ول م ااستباةة والة عحصائيا حيب المحل المعتمد.
 .3ئووواءت في المرتبوووة األولى ال قرة رقم ( )0والتي تنص نلى "تتوفر شووووووبكوووة إنترنوووت لووودى ئميع الطلبوووة لتطبيق
اسوتراتيجيات التعليم عن بعد" ،بمتوسةن حيابي ( )3.23وبوزن ةيبي ( )%23.11بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة الل
على ان التعلم ن بعةد بحةاجةة إلةترةةت بيةةةةةةكةط وائم ،وهو متوفر في اغلةب البيوت بيةةةةةةرنةات مناسةةةةةةبة للتعلم الكيي
ومصاورس.
 .4ئوواءت في المرتبووة األخيرة ال قرة رقم ( )2والتي تنص نلى ميوئوود مختصووووووون في تصووووووميم مواد تعليميووة وفق
استراتيجيات التعلم الذكي عن بعد" ،بمتوسن حيابي ( ،)3.41بوزن ةيبي ( )%11.12بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة
ان الل على ان تصةةةميم المواو التعليمية الماصةةةة بالتعلم الكيي ن بعد بحاجة على قدرات خاصةةةة ،وليهد يبير ،ووقت
ايبر م الوقت الماص بالمواو ا خرا.
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ثالثًا :اإلئابة عن السؤال الثاني
ما درئة تفاعل الطالب مع استراتيجية التعلم عن بعد في دولة اإلمارات العربية من وئهة نظر الطالب وأولياء أمورهم؟
ولإلجابة نلى هكا اليذال تم تحليط فقرات القيم الثاةي م ااستباةة وفق المحل المعتمد في الدراسة وياةت النتائج يالتالي:
ئدول رقم  :2.2تحليل فقرات القسم الثاني من الستبانة المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والنحراف المعياري والقيمة
الحتمالية  Sigلجميع فقرات القسم الثاني (استبانة الطالب وأولياء األمور) وقيمة ئميع الفقرات معا ()N=74
م
1
0
3
4
3
1
2
2
1
1
1

الفقرات
ال يديوهات التعليمية التي ييةةةةةاهدها الطالب
نبر مواقه التعلم ن بعد م يدة وواضحة.
يوجه الطالب اسة لته واسةةت يةةاراته للمعلمي
حول الموضونات التي تم شرحها ن بعد.
ييةةةةةةتطيه الطالب الوصةةةةةةول على الواجبات
بيهولة.
شةةةةةةبكةةة اإلةترةةةت قويةةة وتعره الةةدروس
بوضو .
تقةدم مواقه التعلم ن بعةد الدنم للطلبة لحط
الميكالت التي تواجههم.
ي ةةةةط الطالب ح ةةةةور الدروس التي يتم
نرضةةةةةةهةا ن بعةد نلى تلةل الدروس التي
تكون في المدرسة.
اسةةةةةةلوو نره الةةةدروس ن بعةةةد ممته
وشيق.
ااختبارات المقدمة ن بعد تيةةةةةةعر الطالب
بالراحة ايثر م تلل ااختبارات التي تكون
في الصف.
يعتمد الطالب نلى ة يةه اثنام التعلم ن بعد
وون تدخط ولي ا مر.
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه الميةةةةةة ولي ن
مواقه التعلم ن بعد.
الدرئة الكلية لالستبانة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحراف
المعياري

القيمة
الحتمالية

الترتيب

الحكم

3.80

76.00%

0.84

0.00

1

يبيرة

3.65

73.07%

0.83

0.00

6

يبيرة

3.79

75.73%

0.74

0.00

2

يبيرة

3.65

73.07%

0.76

0.00

6

يبيرة

3.73

74.67%

0.76

0.00

4

يبيرة

3.48

69.60%

0.89

0.00

9

يبيرة

3.68

73.60%

0.86

0.00

5

يبيرة

3.57

71.47%

0.90

0.00

8

يبيرة

3.45

69.07%

0.90

0.00

10

يبيرة

3.75

74.93%

0.81

0.00

3

يبيرة

3.66

73.12%

0.63

0.00

كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 .1القيةةم الثاةي م ااسةةتباةة وال عحصةةائيا حيةةب المحل المعتمد ،وبل المتوسةةن الحيةةابي للقيةةم يكط ( ،)3.11وبوزن
ةيبي ( ،)% .23.10وبدرجة يبيرة،
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وهكا يعني ان نينة الدراسةةةةة م الطالو واوليام امورهم ترا ان ورجة ت انط الطالو مه اسةةةةتراتييية التعلم ن بعد
في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر الطالو واوليام امورهم جامت بدرجة يبيرة.
 .0جميه فقرات القيم الثاةي م ااستباةة والة عحصائيا حيب المحل المعتمد.
 .3ئاءت في المرتبة األولى ال قرة رقم ( )1والتي تنص نلى "الفيديوهات التعليمية التي يشوووووواهدها الطالب عبر مواقع
التعلم عن بعد مفيدة وواضوووحة" ،بمتوسةةةن حيةةةابي ( )3.21وبوزن ةيةةةبي ( )%21.11بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة
الةل على ان ال يةديوهةات التي تقدم محتوا تعليمي للطالب تمتلف بيةةةةةةكط يبير ن واقه التعليم في المدارس ،حيي ان
ال يديوهات في هكا العصر تمتاز بيووة نالية واساليب شيقة.
 .4ئاءت في المرتبة األخيرة ال قرة رقم ( )1والتي تنص نلى "يعتمد الطالب على نفس و أثناء التعلم عن بعد دون تدخل
ولي األمر" ،بمتوسةن حيابي ( ،)3.43بوزن ةيبي ( )%11.12بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة ان الل على ان الطالو
يتعلمون وون وجوو معلم بالتالي فهم بحاجة لم يياةدهم م ا هط بيكط ميتمر.
راب ًعا :اإلئابة عن السؤال الثالث
ما التصور المقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية؟
ولإلجابة ن هكا اليةةةةةذال قامت الباحثة بتحديد ورجة تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس
والمعلمي  ،ويةكلةل مةدا ت ةانةط الطالو واوليةام ا مور مه التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر الطالو واوليام ،وم ثم قامت
ببنام التصور م خالل اتبا المنهج البنائي م خالل المطوات التالية:
 .1اا ال نلى ا وبيات في موضو الدراسة.
 .0تحديد النقا التي تحتاج لتطوير وتحيي في التعلم الكيي ن بعد.
 .3بنام التصور المقتر بيكله ا ولي م قبط الباحثة.
 .4مراجعة التصور المقتر وتعديله.
 .3بنام التصور بصورته النهائية.
ويان التصور حيب التالي:
التصور المقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية
مقدمة
بحثت الدراسةةة في اليزم ا ول منها ورجة تطبيق اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي ،
وياةت النتائج بدرجة يبيرة ،وبنيةبة تأييد  %20.44م نينة الدراسةة ،وياةت جميه اليواةب اي ا بدرجة يبيرة ،ومه الل فقد
تأخرت ورجة بع
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ويةكلةل فقد تم قياس مدا ت انط الطالو واوليام ا مور مه التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر الطالو واوليام ا مور ،وياةت
النتةائج بةدرجةة يبيرة ،وبنيةةةةةةبةة تةأييةد  %23.10م الطالو واوليةام ا مور ،ومه الةل فةإن هنةام بع

اليواةةب تأخرت ن

ا خرا مثط انتماو الطالو نلى اة يهم في اثنام التعلم ن بعد.
لكا فقد قامت الباحثة ببنام تصةةةةةور مقتر لتوظيف وتحيةةةةةي تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ،لدنم اليواةب المتقدمة،
وتطوير وتحيي اليواةب ا خرا.
 )2أهداف التصور
يهدف التصةةةةةور في ا سةةةةةاس على تطوير وتحيةةةةةي تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمات العربية المتحدة،
ولتحقيق الهدف العام قامت الباحثة بالرجو لتحليط ةتائج اسةةةةةتباةة مديري المدارس والمعلمي  ،ويكلل اسةةةةةتباةة الطالو واوليام
امورهم وتبيّ ان هنام  1فقرات بحاجة لتطوير وتحيي وهكس النقا هي:
 يوجد ممتصون في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
 يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن بعد.
 يعتمد الطالب نلى ة يه اثنام التعلم ن بعد وون تدخط ولي ا مر.
 ي

ط الطالب ح ور الدروس التي يتم نرضها ن بعد نلى تلل الدروس التي تكون في المدرسة.

 تهتم القياوات التربوية بتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.


ااختبارات المقدمة ن بعد تيعر الطالب بالراحة ايثر م تلل ااختبارات التي تكون في الصف.

وبنا ًء على هذه الفقرات تم تحديد أهداف التصور حسب التالي:
ا) تأهيط ممتصي في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
و) تطوير قدرات المعلمي في تطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
ت) تنمية مهارات التعلم الكاتي لدا الطالو.
) تحيي وتطوير مواو ومصاور التعلم الكاتي الكيي ن بعد.
ج) تنمية المهارات القياوية لمديري المدارس في قياوة التعلم الكيي ن بعد.
) تطوير اووات تقويم فانلة للطالو لقياس التعلم الكيي ن بعد.
 )0منطلقات التصور
ا) منطلقات محلية
 الميارية في رفه مكاةة وولة اإلمارات في مياات التعليم نربيا ونالميا.
 مواجهة التحديات التي قد تبعد الطالو ن مدارسهم.
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و) منطلقات عالمية


موايبة التطور في اساليب التدريس العالمية.



التوجه العالمي والعربي للتعلم الكيي ن بعد وت عيط وورس في العملية التعليمية.

 )2مسونات التصور
ا) ظهور وبام يوروةا حول العالم اوجد حاجة ماسة لتطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
و) المحافظة نلى ةقا القوة في تطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
ت) ااستثمار ا مثط لطاقات وقدرات العاملي في المدارس ووزارة التربية والتعليم.
) تأخر بع

المياات في التعلم ن بعد والتي تحتاج لتطوير.

ج) ونم تعلم الطالو بيكط ااتي واانتماو نلى اة يهم.
 )4مراحل التصور المقترح
ولتحقيق اهداف التصةةةور قامت الباحثة بتحديد  1مراحط للتصةةةور تيةةةعى م خاللها لتطوير اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد،
وهكس المراحط مرتبطة بيكط مباشر بأهداف التصور ،وتريت ليهات التن يك تحديد المطوات واإلجرامات لتن يكس هكس المراحط:
المرحلة األولى :تأهيل مختصين في تصميم المواد التعليمية
في هكس المرحلة يتم اسةتقطاو ممتصي في ميال الوسائط التعليمية ،او معلمي لديهم اهتمامات في تصميم المواو التعليمية ،ويتم
تدريبهم نلى رائق تصميم المواو التعليمية التي تمدم التعلم الكيي ن بعد ،وتكون هكس المواو متنونة وشيقة ،ويمك ااستعاةة
بمذسيات الميتمه المحلي اات العالقة في تدريب ال ريق الممتصي في تصميم المواو التعليمية.
المرحلة الثانية :تطوير قدرات المعلمين
تمتلف قةدرات وقنةانةات المعلمي في تطبيق اسةةةةةةتراتيييةة التعلم الةكاتي ن بعد ،وهكس المرحلة تهدف لتغيير القنانات وتطوير
القدرات الماصةةة بالمعلمي في ميال التعلم الكيي ن بعد ،ويتم في هكس المرحلة تزويد المعلمي بنيةةرات ومواو تدريبية ،لتأييد
ثقافة التعلم ن بعد ،وبعد الل يتم تنظيم برامج تدريبية متمصةةةةةصةةةةةة في التعلم الكيي ن بعد ،ويتم تقييم اوام المعلمي في اثنام
التدريب ،وبعدس ،ويمنح المميزون منهم شةةةةةهاوات تقدير وحوافز ماوية ومعنوية لتيةةةةةييعهم نلى ااسةةةةةتمرار في التميز ،وعثارة
وافعية ايخري للت انط مه استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
المرحلة الثالثة :تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب
في هكس المرحلة يتم تكثيف التدريب للطالو م اجط بنام جيط قاور نلى اانتماو نلى ة يةه ،ويتم تدريب الطالو نلى مهارات
القرن الحاوي والعيري  ،ومهارات التعلم الكاتي ،م خالل برامج خاصة تتناسب مه يط مرحلة تعليمية.
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المرحلة الرابعة :تطوير مواد ومصادر التعلم
هكس المرحلة مرتبطة بيةةةةكط وثيق بالمرحلة ا ولى ،والتي اهتمت بتدريب وتأهيط ممتصةةةةي في ميال عةتاج مواو تعليمية ،وتعد
هكس المرحلة مرحلة قطف ثمار المرحلة ا ولى ،ويتم في هكس المرحلة وضةةةةةه خطة إلةتاج مواو تعليمية تراني التعلم الكيي ن
بعد ،ويقوم الممتصةةةةةةون المذهلون في المرحلة ا ولى بتن يك هكس المطة وعةتاج مواو تعليمية اات جووة نالية وشةةةةةةيقة للطالو،
وم ثم ةير هكس المواو والعمط نلى تطويرها وفقا استيابات الطالو ورايهم في هكس المواو.
المرحلة الخامسة :تنمية المهارات القيادية
ا يمك ةيةا جهوو اي نمةط وون وجوو قيةاوة وانيةة وفةانلةة ،وم اجط الل فإن هكس المرحلة تهتم في تنمية المهارات القياوية
لمةديري المةدارس م اجةط عوارة وقيةاوة التعلم الةكيي ن بعةد ،وتن ك برامج تدريبية تصةةةةةةقط مهارات مديري المدارس في قياوة
نملية التعلم ن بعد ،م خالل اووات علكتروةية متنونة وفانلة.
المرحلة السادسة :تطوير أدوات تقويم فاعلة
تعتبر مرحلة تقييم اوام الطلبة م المراحط المهمة في العملية التعليمية ،وقد تيبب العديد م الميايط والتحديات للطالو واوليام
ا مور ،وقد يبدو للبع

ان اووات التقييم في الواقه الحقيقي هي ااتها في التعلم ن بعد ،ونلى ما سةةةبق سةةةيتم في هكس المرحلة

عنداو وتصميم اووات تقويم فانلة وميتحدثة تتناسب مه التعلم الكيي ن بعد.
 )5متطلبات تطبيق التصور
ا) ونم وزارة التربية والتعليم للتصور وتطبيقه نلى يافة برامج التعلم ن بعد.
و) تح يز المعلمي بيكط وائم وميتمر ةحو التعلم الكيي ن بعد.
ت) تطوير وتحديي البنية اإللكتروةية م اجهزة وشبكات بيكط وائم وميتمر.
) بنام شرايات مه مذسيات الميتمه المحلي لإلسهام في تن يك التصور وتطويرس.
 )6المعيقات التي قد توائ التصور
ا) ندم قنانة اليهات المي ولة بيدوا تطوير التعلم الكيي ن بعد.
و) ضعف في استعداوات الطالو والمعلمي في الميارية ال انلة في اةيطة التعلم ن بعد.
ت) ندم توفر الدانم الكافي لتطوير وتحديي شبكة اإلةترةت.

سا :ملخص نتا د الدراسة
خام ً
 .1قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 .0اظهرت الدراسة ان ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر مديري المدارس
والمعلمي جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد .%20.44
 .3اظهرت الةدراسةةةةةةة ان ورجة ت انط الطالو مه اسةةةةةةتراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر
الطالو واوليام امورهم جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد %23.10
 .4اظهرت الدراسةةة توفر شةةةبكة عةترةت لدا الطالو لتطبيق اسةةتراتييية التعلم ن بعد بدرجة يبيرة وبنيةةةبة تأييد %23
م مديري المدارس والمعلمي  ،وبنيبة تأييد  73.07%م الطالو واوليام ا مور.
 .3اظهرت الدراسة وجوو ممتصي في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد بدرجة يبيرة ،وبنيبة
تأييد .%11.12
 .1اظهرت الدراسة ان ال يديوهات التعليمية التي يياهدها الطالب نبر مواقه التعلم ن بعد م يدة وواضحة بدرجة يبيرة،
وبنيبة تأييد  %.21م الطالو واوليام ا مور.
 .2اظهرت الدراسةةةة ان الطالو يعتمدون نلى ة يةةةه في اثنام التعلم ن بعد وون تدخط ولي ا مر ،بدرجة يبيرة وبنيةةةبة
تأييد  %11.12م الطالو واوليام ا مور.

سا :توصيات الدراسة
ساد ً
 .1تبنّي وزارة التعليم للتصور المقتر وونم تطبيقه ماويا وعواريا.
 .0توظيف وتدريب فريق نمط لتصميم وتطوير مصاور التعلم الكيي ن بعد.
 .3عنداو وتن يك برةامج لتدريب الطالو نلى اانتماو نلى اة يهم في التعلم الكيي ن بعد.
 .4عجرام بحو ووراسةةات لقياس اثر اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد نلى تنمية مهارات البحي العملي لدا الطالو في
وولة اإلمارات العربية المتحدة.

مرائع الدراسة
.1

احمد ،احمد يوسةةةةف (.)0111م اثر اسةةةةتمدام المناهج الدراسةةةةية اإللكتروةية نلى اتياهات الو مدارس التعليم العام

بدولة اإلمارات ةحو مباورة اليةةةيم محمد ب راشةةةد للتعلم الكييم ،مجلة المركز العربي للبحوث والدراسوووات في علوم
المكتبات والمعلومات ،مج ،11 ،1ص ص 131-113
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.0

الطف ،عياو (.)0111م اثر التعلم الرقمي باسةةةتمدام ا جهزة الكيية نلى التحصةةةيط العلمي للطالو في مقرر الوسةةةائط
التعليمية واتياههم ةحو اسةةتمدام ا جهزة الكيية في التعلم والتعليمم ،مجلة ئامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسووية.
مج .،0 . ،11 .ص ص 310-021

.3

البدو ،امط(.)0112م التعلم الكيي ونالقته بالت كير اإلبداني واوواته ا يثر اسةةةتمداما م قبط معلّمي الرياضةةةيات في
مدارس التعلم الكيي" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،مج ،0. ،03.ص ص .312-342

.4

البرجاوي  ،مواي ( .)0111م مقدمات في البحي التربويم ،شوووبكة األلوكة ،روجه بتاريم  0101/3/01م الرابن:
https://www.alukah.net/social/0/106697/

.3

تيموثي ةيوباي (.)0114م التقنية التعليمية للتعليم والتعلم م ،وار جامعة اليعوو للنير ،المملكة العربية اليعووية.

.1

الييالةي ،حيةان وسةةال نية بلقاسةةم ( .)0110المناهد األسوواسووية في البحوث الئتماعية ،وار ال ير للنيةةر والتوزيه،
القاهرة ،مصر.

.2

خلي ات ،ةيا ( .)0111كيع نصل للطالب الذي نريد ،وار اليازوري للنير والتوزيه ،نمان ،ا رون

.2

الزنةةاةي  ،رائةةد(.)0101م واقه وصةةةةةةعوبةةات توظيف التعلم الةةكيي في مةدارس ا وةروا بقطةةا غزة م وجهةةة ةظر
معلميهمم ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،مج ،0 . ،02 .ص ص 134-133

.1

صةةةة ان ،سةةةةامي(.)0111م اثر الدمج بي ةظم التعليم الكيي والوسةةةةائن ال ائقة المتكي ة في ةظم عوارة التعلم اإللكتروةي

نلى تنميةة مهةارات الت كير اابتكةاريم ،ورقوة علميوة مقودموة في المؤتمر العلمي السووووووادن الحلول الرقمية لمجتمع
المعرفة ،تكنولوجيا التربية وراسات وبحو  ،مصر.
 .11العزام ،فريال (.)0112م ورجة اسةتمدام الهواتف الكيية في العملية التعليميةم ،رسوالة مائستير نير منشورة ،جامعة
اليرق ا وسن ،نمان ،ا رون.
 .11الع ييةةةةةةات ،ةيةةةةةةري وآخرون(.)0111م وور اليةامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها م خالل اةما التعلم
الكييةم ،المجلة الدولية لتطوير التفوق ،مج ،12 . ،11 .ص ص .131-113
 .10نميرة ،جويدة(.)0111م خصةةةةةةائص واهداف التعليم ن بعد والتعليم اإللكتروةي :وراسةةةةةةة مقارةة ن تيارو بع
الدول العربية م ،المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية ،1 . ،ص .012-023
 .13العور ،منصور(.)0111م ماذا تعرف عن الجودة ومستقبل التعليم العاليم ،العربي للنير والتوزيه ،القاهرة ،مصر.

55

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .14يةةامةةط ،نمةةاو( .) 0111مالتعلم التعةةاوةي الةةكيي ببي ةةة التعلم اإللكتروةي واثرس نلى مهةةارات تصةةةةةةميم وعةتةةاج المواقف
التعليمية لدا الو قيةةةةةةم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النونيةم ،الجمعية المصوووووورية لتكنولوئيا التعليم ،مج،01
 ،4ص.003-000
 .13الكييي ،فليطي ( .)0110الجودة في التعلم عن بعد .وار اسامة للنير والتوزيه ،نمان ،ا رون.
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