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  -مشكلة الدراسة :
التغيرات االجتماعية والثقافية والتقنية الي تغير مسارات الحياة بكافة اشكالها وبخاصة في  أدت

, فاصبح التواجد المكاني والتعامل  التعليمواصبح هناك ٌسبل مستحدثة للتعامل مع كافة اوجة   لتعليمامجال 
لمون و المتعلمون النجاز ما اخذ في التالشي واستبدل بٌسبل جديدة يسلكها المعالتعليم  المباشر من اجل

    عن بعد.  التعليميطلبون من خالل أساليب 
حيث أصبحت التعليم  الي  تطور سريع في عن بعد  التعليم كاحد اساليب لقد أدي استخدام االنترنت

أصبحت توفر  امكانية االتصال مع  و والمتعلمين علمينللبحث واالكتشاف من قبل الم شبكة االنترنت أداة 
الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات وتساعد في االستفادة من المعلومات المتوفرة باالضافة الي امكانية 

 المشاركة في نشر المعلومات واالبداعات .
سواء بالصوت أو الصورة أو الخرائط أو رسوم  من خالل االنترنت لوسائط المتعددةاوأدي استخدام    

 يمعلومات التي يتم عرضها ، كما أدالي دافعية أكبر لالقبال لالستفادة من ال أو نماذج أو لوحات أو فيديو
الفردي مع مرعاة الفروق الفردية بين المتعلمين )   التعليمالتقليدي الي   التعليماالنترنت الي التحول من 

 ( .11ص ،  2017 , جودة
ونتج عن ذلك ظهور اليات حديثة في طرق اكتساب المعارف والمهارات وفي وسائل نقلها واستراتيجيات 

  توليدها وكذا طرق التدريس واصبح من السهولة توظيف تقنيات االتصاالت والمعلومات وتوظيفها .
واالتصاالت االكترونية التقدم في تكنولوجيا المعلومات  الي أن تاثير ( Remeny رميني  )وقد أشار

 Remeny . 2002 , p3 )      تماعية في السنوات القادمة   سيستمر في جميع مجاالت الحياة االج
ت وهو يعتمد علي أسسس فلسفية ار قر ية والوسائل والبرامج والمالتعليمتغييرا في البنية  عن ُبعد و التعليم   (

الجامعي ، التعليم  من القيود التقليدية ومبدأ تكافو الفرص والتوسع في التعليمتدعو الي تحرير  و فكرية
 زويدر مساعد ومكمال لتن قدرة االنسان علي التعلم وال تقف عند سنة معينة وان دور المعلم دو ذلك ألو 

  ليمالتع( . 80ص  ص 1997بادوارهم قياما افضل  ) الحميدي ، االفراد بالمهارات والقدرات  االزمة للقيام 
لمن التمكنهم ظروفهم من  حقيقية بسرعة كبيرة النة يقدم فرصا تعليمية انتشرتظاهرة عالمية  عن ُبعد

االنضمام للتعليم الجامعي النظامي ، ويكون المعلمون والمتعلمون مفصولين جسديا ويتوصلون بواسطة 
 عن ُبعدالتعليم  ان    Keegan. و يذكر كيغان    ( faith, 1988 . P5 ) ئل االتصال الحديثة  وسا

هو دراسة وتدريب لمن اليستطيع السفر أو الحضور الي مراكز التدريب الحكومة أو الخاصة ، أو الجامعات 
  , p21 )  .    (Keegan . 2000    ووظائهم  والكليات والمدارس نظرا الرتباطهم بأعمالهم 

عد لتحقيق بعض الحاجات التي تشعر بها البلدان المختلفة في جميع أنحاء عن بُ  التعليمويستخدم 
أصبحت  عن ُبعد التعليمالعالم وتختلف الحاجات من بلد الخر اعتمادا علي درجة تقدمها ولكنة الحاجة الي 

     ( P5  ) Reddy , 1988 ,   ة ء ألسباب مختلفضرورية في جميع  البدان المتقدمة والنامية حد سوا
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المفتوح وفي البلدان الصناعية   التعليم. وقد شجعت التكنولوجيا بما توفره من روية اقتصادية للتعليم عن بعد و 
 Perration  التعليميةت التكنولوجيا في محاولة لحل بعض المشكالوالنامية كانت موجات لالستجابة لتوافر 

, 2000 , P 11 )  )  هذا التقدم العلمي والتكنولوجي للنواحي  ثماراستذلك فقد أصبح لزاما علينا .  ول
ية وتوظيف أجهزة االتصال الحديثة المرئية والسمعية والتقدم السريع في علوم الحاسوب وتقنياتة التعليم

ميزانيات للبرامج  تخصيص ( . ولهذا فان  75، ص  1999لمصلحة المتعلم أينما كان ) السعادات ، 
لم يعد ينظر الية علي أنة مجرد انفاق اضافي بل استثمار  التعليميةجوانب الالتكنولوجية الموجهة الي 

بامكان توظيف التكنولوجيا بطريقة فاعلة و (  497، ص  2001للمستقبل اليمكن االستغناء عنة ) فونسيكا 
   ، فعلي سبيل المثال فقد قدمت جامعة وبسكونس التعليم والتعلم في أعمار مختلفةلتحقيق حاجات 

university of Wisconson   لربط التكنولوجيا الحديثة المعتمد علي   التعليمبرنامجا ممتدا استخدم فية
االجتماعيون  الخبراء في تنشئة األطفال باالباء في مختلف أنحاء البالد وانضم اليهم المعلمون والمرشدون 

 Hayes . 2000 Pالشوؤن الصحية ورجال األمن والمؤسسات االجتماعية . ب والمسئولينالنفسيون و 
420)& (Wilson   . 

  التعليم( بعض انواع القدرات االزمة للمتعلم للنجاح بوصفة متعلما بطريقة  Simonويضع سيمون )
االختبارات  جاز فيودافعية االنمنها : الذكاء ، والحافز ، والقدرة علي طلب المساعدة والثقة بالنفس  عن ُبعد

ة علي القيام بالمسئووليات العائلية في أثناء الدراسة ، ر ، والقدرة علي التعامل مع ضغوط العمل ، والقد
والقدرة علي توفير بيئة دراسية جيدة ، والقدرة علي تصنيف أولويات الدراسة وفق األهمية ، والقدرة علي 

 النقد البناء .  تقبل
لنصح واالرشاد ، وتوضيح المساندة األكاديمية وغير األكاديمية من تقديم امقابل ذلك تأتي وفي 

االنشطة ي واألهداف ومتابعة تقدم المتعلم ، وتقديم مساعدات عملية لدفع عملية التعلم والمساعدة ف اهيمالمف
ذية الراجعة غالت المساندة لتحقيقية التعليم تقديم الخدماتكذالك و  ( -Simpson . 2000, pp 6 )التعليمية

 والمؤسسةالطالب او  ويتحقق من خالل ذلك التواصل الثنائي بين المتعلم ُبعد عنالتعليم  للقائمين علي
 .   ( Keegan , 1996 , p 156  )ية تعليمال

البد اوأل من تقدير  الحاجات ، وتحديد األهداف ، وطرائق التدريس  عن ُبعد التعليموعند تقديم برامج 
        طرائق التقويم الختامي والتكويني  ية ، واستخدام التعليموتطوير استراتيجية للتدريس ، واختبار المواد 

(  Simonson and others , 2000 , P 11 4 )  
وذلك من خالل محددات للعملية التعليمية وخصوصا في الخدمة االجتماعية وذلك لما يتمتع به 
تعليمها من خصوصية تشمل الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية واالخالقية كما تشمل الحفاظ علي العادات 

 والتقاليد  
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من  للخدمة االجتماعية  الممارسة العامة ( بمراجعة الجراءات تخطيط Piccianoانو )وقام بيش
والتعاون وااللتزام الشمولية حدد أربعة عناصر التخطيط الناجح وهي قد  و عن ُبعد  التعليمبرامج خالل 

  ( Picciano , 2001 , P 24 هو كما يليو  عن ُبعدالتعليم  وضع نموذجا لتخطيطكما  . واالستمرار
):  
            معرفة القيم االجتماعية المحيطة بالمتعلمين .  -
 .   قيمي( -مهاري -)معرفيتحديد األهداف   -
 الطرائق واألساليب واألستراتيجيات .كتحديد وسائل التطبيق   -
 ية .   تعليمالحديد الرسائل ت -
                      .   ومتطلباتها تحديد الهيئة التدريسية  -
 الحصول المستمر علي التغذية المراجعة .   -
 توفير التمويل المناسب والتسهيالت المساعدة العلمية التعلم تحديد طرائق التقويم. -

قات التبادلية القائما علي الع تعليمعبر الشبكات االجتماعية هو مجتمع   التعليمالواقع أن مجتمع 
 .غير متزامن( أو )سواء متزامن عبر الويب 

استخدام تقنيات الشبكة االجتماعية في خلق األلفة بين المتعلمين عبر   تعلمالخالل مجتمع  ويتم
 . عن بعدواصل وبناء مجتمع تعليمي األنترنت مع تحقيق الت

يعبر عن مجموعة من عن بعد( والذي التعليم ) التعليم االفتراضي ( أن2010 ،القحطاني  )ويري 
دارة ( بمؤسسة تعليمية ما ، ويجتمعون يتشاركون عبر شبكة أو أ) معلم / متعلم / التعليم  عناصر منظومة

للتواصل االجتماعي عبر الويب سعيا لتبادل المعارف واألفكار والتفاعل ، فيتم توظيف تطبيقات الويب 
شبكة ل نمط االفتراضي التعليمبدال من التفاعل المباشر وجها لوجة ، فمجتمع  التعليميكبيئات للتواصل 

اجتماعية مستديمة التواجد لمجموعة من األفراد الذين يتشاركون ويطورون قاعدة معرفية مشتركة بهدف 
 التواصل لحلول لمشكالت تعليمية وتحقيقا ألهداف مشتركة .

نت ومنصاتة االلكترونية  وتطورها خصوصا باستخدام االنتر  عن ُبعد التعليمومع ظهور استراتيجية 
حول هذه االستراتيجية وتطورها وتاثيرها  في هذا المجال الي بعض النتائجالدراسات السابقة انتهت بعض 

  : ومنها الدراسات التالية  التعليم علي
مجتمعات اجتماعيى افتراضية تهدف الي ( والتي استهدفت تكوين  2016دراسة بيدارد ) فضل ، 

( طالبا من طالب المسجلين 36عينة الدراسة من )من خالل شبكات التواصل االجتماعي ، وتكونت  التعليم
ء موجة الفراد لدرجة الماجستير من خالل الدراسات العليا عبر الويب ، واستخدمت الدراسة استطالع أرا

العينة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للتواصل الي نتائجها وتوصلت نتائج الي ان مواقع الشبكات 
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بهذه المجتمعات   التعليمعبر الويب ، كما أن  جتماعيا تعليميمجتمع االجتماعية ساعدت علي وجود 
 . من خالل االنترنت  لتعليمانمي االتجاهات نحو يحقق زيادة في التحصيل وي

دراسة استهدفت تعرف تاثير الشبكات التواصل االجتماعي في  ( 2015ا اجري) الدعيلج ، كم
الجامعي ، مع محاولة البحث حول تحديد كيفية استخدام   التعليم الشعور باالنتماء للجماعة لدي طالب

أن  ومن اهم هذه النتائج الجتماعي واألكاديمي بين الطالب ،هذه الشبكات االجتماعية في تحقيق التكامل ا
باألنتماء بين الطالب الذين  رالفارق في الشعو  خفض  التعليمفي استخدام مواقع الشبكات االجتماعية 

للتعليم  بالشبكات االجتماعية عبر  اجتماعي تعليمي الحرم الجامعي وخلق مجتمع يعيشون داخل وخارج
وتنوع الويب ، كما أشارت النتائج أيضا الي أن استخدام التواصل عبر االنترنت يساعد االندماج االجتماعي 

 . يةالتعليمالخبرات 

عبر الفيسبوك ، وتحليل  تعليمية دراسة استهدفت بناء مجتمعات (2013العظيم ، عبد )كما أجري 
محتوي الفصول الدراسية االجتماعية بالفيسبوك ، وتوصلت النتائج الي أن الطالب بعد األسبوع األول من 

مختلف بأصبح الطالب أكثر نشاطا ، كما أن هناك زيادة كبيرة تعليم الدراستهم بالفيسبوك من خالل مجتمع 
ن مجموعات الفيسبوك بالفيسبوك وأظهرت النتائج أ  تعليمالبمجتمع  تعليمالالمشاريع واألفكار المشتركة عبر 

 .  االفتراضي لتعليم لأصبحت اساسا 

 ة تعليمي( دراسة استهدفت تعرف أثر استخدام الفيسبوك باعتباره منصة  2012كما أجري ) حسيني 
االفتراضية ، ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة : ) تقبل البرنامج  اتمجتمعالطالب باللربط  ةجتماعيا
االجتماعية ، هناك تاثيرا ايجابيا علي العالقات الفيسبوك من الطالب المشاركين  ي بصفة عامة عبرتعليمال

 بين الطالب ( .

في الحصول عن بعد وخصوصا باستخدام المنصات والبرامج االلكترونية التعليم يمكن االستفادة من 
ات علي معلومات عن المناهج والموضوعات وطرائق التدريس وملخصات الماجستير والدكتوراه وملخص

 باالضافة الي المعلومات بالصور والفيديو والخرائط . األبحاث العلمية من خالل نظام

االلكتروني علي حل العديد من المشكالت واألعباء المتمثلة  تعليمومنه ال عن ُبعد تعليمالويعمل 
بسبب  ، أو عدم قدرتهم علي الدراسة الطالبفي عدم قدرة الجامعات علي استيعاب األعداد المتزايدة من 

 التحديات الصحية أو االمنية . 

 من العامةممارسة العد من منظور سبق يمكن تعليم الخدمة االجتماعية عن بُ  وفي ضوء مما
  -منطلق :
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حيث يحدد لألخصائي االجتماعي خطوات التدحل المهني تبعا  الممارسة أنها اتجاه تطبيقي في  -1
 لطبيعية الموقف االشكالي . 

ألهداف وتلك العناصر هي : ) العامة في الخدمة االجتماعية علي عناصر لتحقيق الممارسة اتركز  -2
سرة ، جماعة ، منظمة ، مجتمع أق المؤسسي ( ، ) نسق المشكلة ( ، ) أنساق التعامل ( فرد ، سالمن

نسق  )) طالب معاقون ، مرضي ، احداث .. الخ ، ( خاصة فئات السكان المعرضين للخطر 
 الممارس 

 تركز علي التقدير والتدخل علي مستوي كل الناس والنظم وتفاعلهما لتقديم أفضل مساعدة . -3
 عينة من طريق الخدمة االجتماعية اليركز هذا االتجاه علي تفضيل الممارس العام استخدام طريقة م -4
العامة اطار عقليا ومنطقيأ يحاول من خاللة االجتماعيون استخدام ممارسة المهنة في  الممارسةتطلب  -5

قدرات األخصائيين لالهتمام  اطار القيم واألغراض المهمنية كما تتطلب سياسات رعاية اجتماعية وزيادة
 بأهداف نسق العميل واعداد استراتيجيات التغيير األكثر مناسبة لتحقيق األهداف .

العامة علي أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي يعيش فيها من اجل تفهم التأثير الممارسة تـؤكد  -6
 جل التغيير المطلوب . المتبادل والتفاعل المستمر وكيفية تعديل هذه التفاعالت من ا

في كل  في كليات ومعاهد  الخدمة االجتماعية يحتاج الي تطوير وتحديث عن ُبعد  التعليمن نظام إ
 ويمكن تحقيق ذلك من خالل : . هعناصر 

لألخصـــــــــــــــائي االجتماعي بما يتناســـــــــــــــب واحدث االتجاهات في الخدمة  عن ُبعد التعليمتطوير نمط  -1
 المعلومات والحاســــــــــــب وتطبيقاتة اللغة االنجليزية  االجتماعية مع االهتمام بعلوم المســــــــــــتقبليات ونظم

 االنفجار المعرفي العالمي وماتوصــــــلت  الية االنســــــانية من تقنيات وربما ذلك  أفرزهوغير ذلك من ما 
 األهداف المجتمعية في ضوء التغييرات والتحوالت العالمية والمحلية .  بالتنمية وتحقيق

العلوم االجتماعية وتوصــلت اليها الخدمة االجتماعية من  هلت اليتعديل اللوائح الدراســية وفقا لما توصــ -2
مرتبطة للتعليم عن  هتراكم  معرفي مع اســـــــــتحداث مقررات جديدة يحتاجها المجتمع وترتبط بمشـــــــــكالت

  عدبُ 
بل  التدريس المقررات بحيث تتعد تلك األســــــاليب وال تقتصــــــر علي المحاضــــــر فقط  بأســــــلوباالهتمام -3

 عد .استخدام المناقشات والبحوث عن بُ 
االهتمام بالدراســــــات العليا واســــــتحداث مقررات تتمشــــــي مع متطلبات المجتمع المصــــــري في القرن الحادي 
والعشــــــرين والعمل علي وجود ترابط متكامل بين مســــــتويات االعداد بمرحلتي البكالوريوس والدراســــــات 

لمجتمع في مرحلة الدبلوم تحتاجها تلك المرحلة من تطور االســـــــتحداث مجاالت في  باإلضـــــــافةالعليا 
 التقنية الحديثة  ءضو 

  -ة مشكلة الدراسة فيما يلي :غلذا يمكن صيا
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 ما محددات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية؟
 -الدراسة : أهداف

 -: إليالدراسة ه تهدف هذ

 تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. أهميةتحديد  -1

 تحديد خصـائص تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -2

 تحديد مبررات تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -3

عن بعد من منظور الممارســــــــــــــة  االجتماعيةالخدمة  تحديد التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق تعليم -4
 العامة.

 عن بعد من منظور الممارسة العامة  . االجتماعيةتعليم الخدمة   أساليبتحديد  -5

الطالبي بالجامعات لمســـــــاعدة  واإلرشـــــــاداالجتماعي  بأقســـــــام رعاية الشـــــــباب  األخصـــــــائيتحديد دور  -6
 الطالب في ظل منظومة التعليم عن بعد .

 تحديد صعوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -7

 تحديد ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -8
 -الدراسة : تساؤالت

 -عن التساؤالت التالية: اإلجابةالدراسة  هذهتحاول 

 منظور الممارسة العامة؟همية تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من أ ما  -1

 ما خصـائص تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟ -2

 ما مبررات تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟ -3

عن بعــد من منظور الممــارســـــــــــــــة  االجتمــاعيــةمــا التجهيزات التي يجــب توافرهــا لتطبيق تعليم الخــدمــة  -4
 العامة؟

 عن بعد من منظور الممارسة العامة  ؟ االجتماعيةتعليم الخدمة   أساليبما  -3

الطالبي بالجامعات لمســاعدة الطالب  واإلرشــاداالجتماعي  بأقســام رعاية الشــباب  األخصــائيما دور  -6
 في ظل منظومة التعليم عن بعد ؟

 الجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟ما صعوبات تعليم الخدمة ا -7

 ما ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟ -8
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  -الدراسة : أهمية

وتقنيات مختلفة ومنها التعليم  أساليبالدولة نحو التعليم عن بعد باستخدام  توجهالدراسة  هذهتواكب  -1
 االلكتروني.

االستفادة منها في  مهنةلل ويمكنتقني لاتطور مواكبة ال عدالخدمة االجتماعية عن بُ تعليم يسهم  -2
 . و المهاري والقيمي المعرفي واإلثراء التطور

تعليم الخدمة االجتماعية  آلياتمدخل الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتطوير توظيف يمكن  -3
 عن بعد.

 .الدولي اإلطارالخدمة االجتماعية في  تعليم  االستفادة منالدراسة في  هذهتساهم نتائج  قد -4

 تطوير تعليم الخدمة االجتماعية بالجامعات والمعاهد . فينتائج هذه الدراسة  سهمقد ت -5

 التعليم عن بعد. أهمية إليومعاهد الخدمة االجتماعية  كليات أدارةقد توجه نتائج هذه الدراسة اهتمام  -6
 مفاهيم الدراسة:

 محددات .ال -1

 تنظيم مخطط لمجموعة من العناصر المتفاعلة والمركبة أنةيعرف المحدد علي 
ــــــــــــــائص و   أهميةتحديد  ويقصد بالمحددات في هذة الدراسة   أساليبو تجهيزات و مبررات و  خصـ

الطالبي  واإلرشــــــــــــاددور اإلخصــــــــــــائي االجتماعي  بأقســــــــــــام رعاية الشــــــــــــباب و  االجتماعيةتعليم الخدمة ال
 تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد .ضوابط و صعوبات وتحديد بالجامعات لمساعدة الطالب 

 -التعليم عن بعد: -2

نقــل التراث الثقــافي من جيــل الي جيــل ويتم من خاللهــا العمليــة التي يتم من خاللهــا  وهالتعليم 
 الحفاظ علي هوية المجتمع  

ويقصـد بالتعليم عن بعد بهذة الدراسـة : اتمام عملية تعليم الخدمة االجتماعية مع الحفاظ علي كل 
عناصـــــرها وهم الطالب واعضـــــاء هيئة التدريس واالهداف التعليمية واالدارة والمحتوي والتقويم والمؤســـــســـــة 

ويكون المعلمون  المعارف والمهارات والقيمالتعليميــة مع اســــــــــــــتخــدام وســــــــــــــــائــل تكنولوجيــة حــديثــة لنقــل 
 والمتعلمون مفصولين جسديا ويتوصلون بواسطة وسائل االتصال الحديثة  
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 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية. -3

الفرد وانتهاء بالمجتمع يركز علي العالقات والحدود المشـــــتركة بين األنســـــاق المختلفة بدءا  ر منظو 
متعدد على أسس معرفية  نظري ة وتوجيه دمستويات متعدعمل مع يو  مرروا  باألسرة والجماعات والمنظمات

 .بيئات ومواقع مختلفة ومتنوعة فيقيمية قابلة للتطبيق  و ةمهاري و
 :هذه الدراسة فيالخدمة االجتماعية  فيالممارسة العامة ويقصد ب -
االجتماعية لتحســـين عملية تعليم الخدمة أســـاليب وطرق فنية مختلفة لتقديم عملية المســـاعدة  اســـتخدام -1

 عن بعد.
 كموجهات نظرية علمية المهنيةاالنتقاء من النظريات والمداخل والنماذج  حرية -2
وأعضاء هيئة و األسر  الطالب الممارس العام من التعامل مع مختلف أنساق العمالء بدءا  من  تمكن -3

 أهداف الدراسة الحالية.مجتمعية لتحقيق المؤسسات ال وونسق المجتمع المحلى  التدريس واالدارة
 وقيمة أثناء التعامل مع انساق العمالء . مهاريةيستند الممارس العام على أسس معرفية  -4
 المســـــتثيرمعه مثل)يتعامل  الذييمارس الممارس العام العديد من األدوار المهنية وفقا  لطبيعة النســـــق  -5

  (.الخبيرو المخطط و المصحح و الموضح و المعلم و الوسيط و 
مثل )استراتيجيات  تتيح الممارسة العامة للممارس العام بتطبيق مجموعة من التكنيكات واالستراتيجيات -6

المقابالت الجماعية و المقابالت الفردية مثل) واألدوات المهنية تقوية الذات واإلقناع والتغيير المعرفي(
تتفق مع أهداف الدراســــة  والتيختلفة الم (المالحظةو المناقشــــات الجماعية و  المحاضــــراتو الندوات و 

 الحالية.

 سادسًا:اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 و صـــعوبات و مبررات و خصـــائصدراســـة وصـــفية تســـتهدف وصـــف وتحليل وتفســـير  نوع الدراسةةة: -1
 عد من منظور الممارسة العامة .عن بُ  االجتماعيةضوابط تعليم الخدمة 

هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة  ألعضــاءالشــامل  االجتماعيالمنهج المســتخدم: منهج المســح  -2
لحصـــــــول علي بيانات كمية ضـــــــرورية معتمدة علي لبالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشـــــــيخ , 

إلي النتائج  باإلضـــــــــافة إلى المنهج الكيفي لتحليل وتفســـــــــير هذه االســـــــــتجابات وصـــــــــوال المنهج الكمي ،
 النهائية ومناقشتها في ضوء نتائج الدراسة.

هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة بالمعهد العالي مطبقة علي الدراســــــــة: اســــــــتمارة اســــــــتبيان  اة أد -3
 وقد تم تصميم استمارة االستبيان وفقا  للخطوات التالية:للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ 

 راث النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الرجوع إلي التتم    -أ
 .بمستجدات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعدمراعاة ارتباطها  محكات االستمارة مع تحديد تم  -ب
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قبل جمع البيانات للتأكد  لالســــتمارة الظاهري إجراء الصــــدق من خالل  ياس صــــدق وثبات االســــتمارةق -ج
( 7)صياغتها وارتباطها بأبعاد الدراسة ومؤشراتها، من خالل عرضها علي  من وضوح عباراتها وسالمة

 ، وتم تعديل بعض العبارات في ضوء آراء المحكمين. من السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس 
أعضـــاء هيئة التدريس والتدريب والمنتدبين ( 10علي ) االســـتمارةكما تم حســـاب معامل الثبات بتطبيق  -د

، ثم أعيد تطبيقها علي نفس العينة بعد بالمعهد المتوســــــــــــــط للخدمة االجتماعية بكفر الشــــــــــــــيخ للتدريس
ارين بــأســــــــــــــبوعين من التطبيق األول، وتم حســــــــــــــــاب معــامالت االرتبــاط وقيمــة  ت  للفروق بين االخت

( والدرجة الكلية لثباتها 0.856درجة الكلية لصـــــدق االســـــتمارة)كانت الو  اإلحصـــــائيومعامالت الصـــــدق 
 هذه النتيجة على درجة مقبولة من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد على هذه ألداة ( وتدل 0.877)
 مجاالت الدراسة: -4
أعضـــــــاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومشـــــــرفي التدريب  عليالمجال المكاني: تم إجراء هذه الدراســـــــة -أ

كفرالشــــــــــيخ المعهد العالي للخدمة االجتماعية الميداني و أعضــــــــــاء هيئة التدريس المنتدبين والمتعاقدين ب
 .( 69وعددهم )أثناء جمع البيانات 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومشرفي التدريب الميداني و الحصر الشامل المجال البشري: -ب
جمع كفرالشـــــــــــيخ أثناء المعهد العالي للخدمة االجتماعية أعضـــــــــــاء هيئة التدريس المنتدبين والمتعاقدين ب

ولم يتمكن البــاحــث من ( 51)وقــت تطبيق الــدراســـــــــــــــة تم التطبيق الفعلي علي  (69البيــانــات وعــددهم )
 .منهم ( 18التطبيق علي )

 وحتى 10/3/2018 يوم الســبت خالل الفترة من تم جمع البيانات ومراجعتها ميدانيا لهاالمجال الزمني:-ج
 م.22/3/2018يوم الخميس
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 سابعًا:عرض نتائج الدراسة:

 بحوثين خصائص الم -أ

 51ن=             محل الدراسة بحوثين منالم( يوضح خصائص 1الجدول رقم )

 النسبة التكرار النوع الفئة

 ذكر الجنس

 أنثي

34 

17 

67% 

33% 

  30اقل من  السن

 عاما   40إلي  30من -

 عاما   50إلي  40من 

 عاما  50أكثر من -

4 

11 

23 

13 

8 % 

22% 

45% 

25% 

 استاذ جامعي - ةيالوظيفالدرجة 

 استاذ جامعي مساعد -

 مدرس جامعي -

  هيئة معاونة او مشرف تدريب -

5 

7 

21 

18 

10% 

14% 

41% 

35% 

الخبرة في مجال التعليم 
 الجامعي

 سنوات 5أقل من -

 سنوات 10إلي  5من 

 سنة  20إلي  10من 

 عاما  فأكثر 20من 

2 

13 

25 

11 

4 % 

25% 

49% 

22% 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومشرفي التدريب المبحوثين ( يوضح خصائص 2الجدول رقم )
محل كفرالشيخ المعهد العالي للخدمة االجتماعية الميداني و أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمتعاقدين ب

 ما يلي: منة تبيني الذي و الدراسة 
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 %( من اإلناث.17الذكور، )%( منهم من 67) بالنسبة لنوع المبحوثين-1

من سنهم أكبر %( 25عاما  و) 50إلي 40من  يتراوح سنهم %(45تبين أن ) المبحوثين بالنسبة لسن -2
%( من المبحوثين يقل سنهم عن 10ونسبة ) ( عام40-30%( يتراوح سنهم من )22و )عاما   50
 .ويتبين ارتفاع متوسط سن المبحوثين عند جمع البيانات( عام 30)

%( 41ان أكثرية عينة الدراسة من  المدرسيين الجامعيين بنسبة )لمبحوثين ة الحالية ليالوظيفالدرجة ُتبين -3
 (%14ين بنسبة )مساعدال ينجامعيال ةستاذثم اال %(35الهيئة المعاونة او مشرف تدريب بنسبة )  ثم

 %(.10واخيرا نسبة االستاذة  الجامعيين من عينة الدراسة )

وان سنوات  20إلي 10%( منهم خبرتهم من 49، فقد تبين ) الخبرة في مجال التعليم الجامعي بالنسبة -4
%( خبرتهم 4و ان  ) عاما(  20خبرتهم أكثر نت )%( 22) و سنة، 20إلي  10من خبرتهم %( 25)

 .( سنوات5اقل من )

 -الدراسة : االجابة عن تساؤالت-ب

 ؟الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة االجابة عن التساؤل االول: ما اهمية تعليم

 ( يوضح اهمية تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة2جدول رقم )

 األهمية م

 االستجابات
مج 
 األوزان

م 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 موافق
إلي حد 

 ما
غير 
 موافق

تعزيز الرغبةةةةةة في تعليم الخةةةةةدمةةةةةة  1
 10 88 2.6 135 5 8 38 االجتماعية  

االلتحاق بجامعات ومعاهد الخدمة  2
 3 97 2.9 148 1 3 47 االجتماعية الدولية .

متابعة  المواقع المتخصةةةةةةةصةةةةةةةة في  3
 7 92 2.8 141 2 8 41 الخدمة االجتماعية عربية وأجنبية. 

حرص عضةةةةةةةةةو هيئة التدريس عل   4
 5 94 2.8 144 2 5 44 كفاءته وتطوير ذاتهرفع 
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5 
التحاور الكتابي عن طريق االنترنت 
بين اعضةةةاء هيئة التدريس والط ب 

. 
45 3 3 144 2.8 94 5 

االشةةةةةةةةتراو في الدوريات والمجاالت   6
 1 99 3 152 0 1 50 العلمية للخدمة االجتماعية .

يمكن استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية  7
 2 98 2.9 150 0 3 48 للممارسة العامة للخدمة االجتماعية . 

8 
خةةةةةدمةةةةةة الةةةةةدخول الي المكتبةةةةةات 
الجامعية العالمية المتخصةةةةصةةةةة في 

 خدمة االجتماعية .
46 4 1 147 2.9 96 4 

9 
المسةةةةاعدة علي التعاون والمنافسةةةةة 
 بين ط ب الخدمة االجتماعية محليأ

 وعربيأ وعلميأ  .
38 9 4 136 2.7 89 9 

10 
التعرف علي أحدث النظريات ونماذج 
الممارسة العةةةامة في مجةةةال الخةةةدمة 

 االجتمةاعيةةة عن بعد .
41 5 5 138 2.7 90 8 

  94 2.8 1435 23 49 438 المجموع 

االجتماعية عن اهمية تعليم الخدمة ( والذي يشــــــير الي 2من بيانات الجدول الســــــابق رقم)يتضــــــح 
من أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة  حســـــــــــــب رؤية المبحوثين بعد من منظور الممارســـــــــــــة العامة

االشـــتراك في الدوريات والمجاالت العلمية  انه اتي المعاونة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشـــيخ
نترنت كوسيلة تعليمية للممارسة العامة للخدمة للخدمة االجتماعية في الترتيب االول تالة يمكن استخدام اال

الدولية في الترتيب الثالث االجتماعية في الترتيب الثاني ثم االلتحاق بجامعات ومعاهد الخدمة االجتماعية 
صــــل علي خدمات الدخول الي المكتبات الجامعية العالمية المتخصــــصــــة في خدمة االجتماعية في و التح

ي الترتيب الخامس عنصــــــــــرين هما حرص عضــــــــــو هيئة التدريس على رفع كفاءته الترتيب الرابع ثم اتي ف
وتطوير ذاته و التحاور الكتابي عن طريق االنترنت بين اعضـــــــــــــــاء هيئة التدريس والطالب وفي الترتيب 
السابع متابعة  المواقع المتخصصة في الخدمة االجتماعية عربية وأجنبية ثم التعرف علي أحدث النظريات 

الممارسة العــامة في مجــال الخــدمة االجتمــاعيــــة عن بعد في الترتيب الثامن ثم في الترتيب التاسع ونماذج 
المساعدة علي التعاون والمنافسة بين طالب الخدمة االجتماعية محليأ وعربيأ وعلميأ واتي اخرها من حيث 

بيدارد ) فضـــــل ، نتائج مع دراســـــات , وقد اتفقت هذة الاالهمية تعزيز الرغبة في تعليم الخدمة االجتماعية 
 .( 2012) حسيني و  (2013عبد العظيم ، )و (2015)الدعيلج ، و(  2016
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 االجابة عن التساؤل الثاني ما خصةائص تعليةم الخةدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟

 الممارسة العامة( يةوضح خصةائص تعليةم الخةدمة االجتماعية عن بعد من منظور 3رقم )

 الخصائص م

 االستجابات
مج 
 األوزان

م 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 موافق
إلي حد 

 ما
غير 
 موافق

1 
كل بيئة تعلم تعاوني وتكاملي   تشةةةةةةةةة

 الفردية وجماعية
46 2 3 145 2.8 95 6 

 1 99 3 152 0 1 50 يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال 2

المعالجة الذاتية باالعتماد علي ) البناء  3
 التعاون (. -االنتاج –الحوار  –

43 7 1 144 2.8 94 8 

4 
متابعة و وإدارة المشةةةةةةةةةاريع البحثية 

 المهنية.
47 3 1 148 2.9 97 3 

5 
تشةةةةةةةةةجيع االبداع لتطوير انسةةةةةةةةةةاق 

 العملية التعةليمية.
48 2 1 149 2.9 97 3 

6 
المعلومات التعلم باالنشةةةةةةةطة وتبادل 

  والمناقشة والتعليق
43 4 4 141 2.8 92 10 

7 
اتةةاحةةة المكون العلمي للمهنةةة علي 

 انها حق عام. 
50 1 0 152 3 99 1 

8 
مشةةةةةةةاركة المتعلم في بناء المحتو   

 التعليمي للمهنة
45 5 1 146 2.9 95 6 

9 
بنةةةةاء المعرفةةةةة المهنيةةةةة واتةةةةاحتهةةةةا 

 افتراضيا للتعليم
41 9 1 142 2.8 93 9 

10 
تطبيق نظاما للممارسةةة العامة يدعم 
المشةةةةةةةةاركة والتفاعل بين عنا ةةةةةةةةر 

  العملية التعليمية 
46 4 1 147 2.9 96 5 

  96 2.9 1466 13 38 459 المجموع 
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( الي خصائص تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد  من منظور 3تشير بيانات الجدول السابق رقم)
المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة بالمعهد العالي الممارسة العامة حسب رؤية 

للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ انه تم ترتيب هذة الخصائص كاالتي اتاحة المكون العلمي للمهنة علي انها 
ية ثم تشجيع حق عام. ثم يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال ثم متابعة و وإدارة المشاريع البحثية المهن

 االبداع لتطوير انساق العملية التعـليمية ثم

مشاركة  تطبيق نظاما للممارسة العامة يدعم المشاركة والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية ثم
المتعلم في بناء المحتوي التعليمي للمهنة ثم تشكل بيئة تعلم تعاوني وتكاملي  الفردية وجماعية ثم المعالجة 

التعاون ( ثم بناء المعرفة المهنية واتاحتها افتراضيا  -االنتاج –الحوار  –الذاتية باالعتماد علي )البناء 
 المناقشة والتعليقوتبادل المعلومات و  باألنشطةللتعلي. ثم التعلم 

 ؟مبررات تعليةم الخةدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة مااالجابة عن التساؤل الثالث 

 مبررات تعليةم الخةدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة ( يوضح4الجدول رقم )

 المبررات م
 االستجابات

القوة  م المرجح مج األوزان
 الترتيب النسبية

 غير موافق إلي حد ما موافق

يتماشةة  مع التوجهات العالمية التي  1
 تتبني التعليم عن بعد

41 8 2 141 2.8 92 5 

التوجة نحو اقتصاديات المعرفة لحل  2
 مشك ت التعليم العالي

47 3 1 148 2.9 97 3 

3 
وسةةةةةةةةةيلةةة مثةةاليةةة لمسةةةةةةةةةةاعةةدة أفراد 

مغادرة المجتمع الذين اليسةةةةةتطيعون 
 ب دهم لظروف قهرية

44 6 1 145 2.8 95 4 

يعد األسةةلوب االكثر م ءمة لمواكبة  4
 2 98 2.9 150 1 1 49 التطور المعرفي والمهني

5 
مسةةةةةةةاعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال 

بةةةةةالموثرات .تعليمهم دون الشةةةةةةةةةةعور 
 الصحية والنفسية السلبية

39 7 5 136 2.7 89 8 

المجتمع وتقدمة يسةةةةةةةةةهم في تطوير  6
 5 92 2.7 140 4 5 42 من خ ل التنمية البشرية الفاعلة

يمثةةةل بةةةديع  للتعليم التقليةةةد  في    7
 1 99 3 152 2 3 48 الجامعات والمعاهد العليا

يفيةةةةد التعليم عن بعةةةةد في حةةةةال عةةةةدم  8
 7 91 2.7 139 4 6 41 استقرار االوضاع سياسيا وامنيا و حيا

يتمتع بةةةةةالمرونةةةةةة حيةةةةةث التنظيم األدار   9
 9 88 2.6 134 5 9 37 االجتماعيةلبرامج تعليم الخدمة .واالكاديمي 
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10 

فاعل المطلوب بين الطلبةة  يحقق الت
وأعضةةةةةاء هيئة التدريس المتباعدين 

وزمةةانيةةأ من خ ل تطبيق  مكةةانيةةا .
 الوسائط االلكترونية

36 9 6 132 2.6 86 10 

 المجموع 
424 57 31 1417 2.8 93   

( و الذي يشير الي مبررات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من 4نستنتج من بيانات الجدول السابق رقم)
منظور الممارسة العامة حسب رؤية المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة بالمعهد 
في    العالي للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ انه تم هذة المبررات ان التعليم عن بعد يعد بديأل  للتعليم التقليدي

الجامعات والمعاهد العليا ثم يعد األسلوب االكثر مالءمة لمواكبة التطور المعرفي والمهني ثم التوجة نحو 
اقتصاديات المعرفة لحل مشكالت التعليم العالي ثم وسيلة مثالية لمساعدة أفراد المجتمع الذين اليستطيعون 

تقدمة من خالل التنمية البشرية الفاعلة و يسهم مغادرة بالدهم لظروف قهرية ثم يسهم في تطوير المجتمع و 
في تطوير المجتمع وتقدمة من خالل التنمية البشرية الفاعلة ثم يفيد التعليم عن بعد في حال عدم استقرار 

بالموثرات .االوضاع سياسيا وامنيا وصحيا ثم مسـاعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم دون الشعور 
لبرامج تعليم الخدمة .الصحية والنفسية السلبية ثم يتمتع بالمرونة حيث التنظيم األداري واالكاديمي 

مكانيأ وزمانيأ من .األجتماعية ثم يحقق التفاعل المطلوب بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المتباعدين 
 خالل تطبيق الوسائط االلكترونية

ع ما التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق تعليم الخدمة األجتماعية عن بعد االجابة عن التساؤل الراب
 من منظور الممارسة العامة؟

( يوضح التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق تعليم الخدمة األجتماعية عن بعد من 5الجدول رقم )
 منظور الممارسة العامة 

 التجهيزات المطلوبة م
 االستجابات

مج 
 األوزان

القوة  المرجحم 
 النسبية

 الترتيب
 إلي حد ما موافق

غير 
 موافق

1 
وجود مركز للتعليم عن بعةةةةةد ينسةةةةةةةةةق 

ويطور البرامج .عمليات التعلم والتسةةجيل 
 التي يحددها أعضاء هيئة التدريس 

49 2 0 151 3 99 1 

2 
ان يكون المعهةةد أو الكليةةة مجهزين بةةاألجهزة 

الحديثة ووسةةةائل .المناسةةةبة و وسةةةائط التعليم 
 تقديم برامج التعليم عن بعد 

47 3 1 148 2.9 97 3 

3 
ضةةةةةةةةةرورة توفير الحاسةةةةةةةةةبات األلية  

الكةةةا يةةةة والتي تجعةةةل عمليةةةة التعلم 
 وسهةولة .أكثر سةرعة 

46 4 1 147 2.9 96 5 
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4 
وجود المرشةةدين االكاديمين في مركز 

عملية .التعليم عن بعد مما يسةةةةةةةةةهل 
 التوجية واالرشاد واختيار المفررات 

42 5 4 140 2.7 92 8 

5 

توافر قاعات واالجتماعات ومناسةةةبة  
وكا ية في مركز التعليم عن بعد لعقد 
للقاءات واالجتماتعات والمحاضةةةةةةةرين 

 مع المتعلمين . 

38 9 4 136 2.7 89 9 

6 

توفير االتصةةةةةةةاالت الحديثة في مركز 
التعليم عن بعةةةةةد مع مركز التعليم 

المسةةةةةتمر والمكتبات الجامعية داخل .
 وخارج البلد 

45 5 1 146 2.9 95 7 

نات  7 قدي ئل وت ضةةةةةةةةةروة توفير وسةةةةةةةةةةا
 3 97 2.9 149 1 2 48 والتعليم الحديثة والمتطورة .

8 
توفيرالمتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةين والفنيين في 

واستخدامات الحاسب وسائل وتقنيات 
 االلي .

46 4 1 147 2.9 96 5 

 10 86 2.6 132 6 9 36 توفير شبكة انترنت قوية  9

10 
ان يةةةدار المركز بواسةةةةةةةةةطةةةة خبرات  

بشةةةةرية مدربين و متخصةةةةصةةةةين في 
 التعليم عن بعد 

49 1 1 150 2.9 98 2 

 المجموع 
446 44 20 1446 2.8 95   

( و الذي يشير الي التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق 5يتبين من بيانات الجدول السابق رقم)
تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة حسب رؤية المبحوثين انهم رتبوا ااولوية هذة 

ويطور .م والتسجيل التجهيزات حسب رؤيتهم حيث اتي وجود مركز للتعليم عن بعد ينسق عمليات التعل
البرامج التي يحددها أعضاء هيئة التدريس ثم ان يدار المركز بواسطة خبرات بشرية مدربين و متخصصين 
في التعليم عن بعد ثم ضروة توفير وسائل وتقدينات والتعليم الحديثة والمتطورة و ان يكون المعهد أو الكلية 

حديثة ووسائل تقديم برامج التعليم عن بعد ثم ضرورة توفير ال.مجهزين باألجهزة المناسبة و وسائط التعليم 
الحاسبات األلية الكافية والتي تجعل عملية التعلم أكثر سـرعة وسهـولة ثم توفيرالمتخصصين والفنيين في 
وسائل وتقنيات واستخدامات الحاسب االلي ثم توفير االتصاالت الحديثة في مركز التعليم عن بعد مع مركز 

المستمر والمكتبات الجامعية داخل وخارج البلد ثم وجود المرشدين االكاديمين في مركز التعليم عن .التعليم 
عملية التوجية واالرشاد واختيار المفررات ثم توافر قاعات واالجتماعات ومناسبة وكافية في .بعد مما يسهل 

 مين ثم توفير شبكة انترنت قوية.والمحاضرين مع المتعل واالجتماعاتمركز التعليم عن بعد لعقد للقاءات 
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 عن بعد من منظور الممارسة العامة  ؟ االجتماعيةاالجابة عن التساؤل الخامس ما اساليب  تعليم الخدمة 

 عن بعد من منظور الممارسة العامة   االجتماعية( يوضح اساليب  تعليم الخدمة 6الجدول رقم )

 األساليب م

 االستجابات
مج 
 األوزان

م 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 موافق
إلي حد 

 ما
غير 
 موافق

1 
اسةةةةةةلوب التعلم بالمراسةةةةةةلة بارسةةةةةةال 
المادة المطبةةةةةةةةةةةةةوعة الي الطالب مع 

 طرح األسئلة . واالستفسارات 
49 1 1 150 2.9 98 4 

2 
اسةةلوب الوسةةائط المتعددة باسةةتخدام 
النص المكتوب من قبةةل أعضةةةةةةةةةةةاء 

 هيئة التدريس . 
51 0 0 153 3 100 1 

3 
اسةةةةلوب الماتمرات المرئية من خ ل 
شةةبكات االتصةةال االكتروني وبرنامج 

( zoom ) .  

50 1 0 152 3 99 2 

4 
أسةةةةةةةةلوب المواد المطبوعة واألعتماد 
علي الكتب الدراسةةةةةةية والملخصةةةةةةات 

 واالختبارات 
37 8 6 133 2.6 87 9 

اسةةةةلوب التعلم االفتراضةةةةي من خ ل  5
 10 85 2.5 130 7 9 35 تطبيق الويب والبريد االكتروني . 

انشةةةةةةةاء منصةةةةةةةة وتخزين أكبر كمية  6
 2 99 3 152 0 1 50 ممكنة من المعلومات والبيانات .

7 
اسةةةلوب التعلم المتفاعل عن بعد من 
خ ل االتصاالت المسموعة والمرئية 

 وقنوات التعليم .
48 2 1 149 2.9 97 5 

 6 96 2.9 147 1 4 46 أسلوب التعليم المتزامن - 8

 8 88 2.6 134 5 9 37 أسلوب التعليم غير المتزامن 9

 6 96 2.9 147 1 4 46 أسلوب التعليم التفاعلي  10
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  95 2.8 1447 22 39 449 المجموع 

تعليم الخدمة االجتماعية عن اساليب  ( و الذي يشير الي 6من بيانات الجدول السابق رقم) ضحيت
اسلوب الوسائط الساليب بعد من منظور الممارسة العامة حسب رؤية المبحوثين انهم رتبوا ااولوية هذة ا

المتعددة باستخدام النص المكتوب من قبل أعضاء هيئة التدريس ثم اسلوب المؤتمرات المرئية من خالل 
انشاء منصة وتخزين أكبر كمية ممكنة من المعلومات  ( ثم( zoomشبكات االتصال االكتروني وبرنامج  

والبيانات ثم اسلوب التعلم بالمراسلة بارسال المادة المطبـوعة الي الطالب مع طرح األسئلة واالستفسارات ثم 
اسلوب التعلم المتفاعل عن بعد من خالل االتصاالت المسموعة والمرئية وقنوات التعليم ثم اساليب التعليم 

و التفاعلي ثم التعليم غير المتزامن ثم أسلوب المواد المطبوعة واألعتماد علي الكتب الدراسية  المتزامن
وقد اتفقت  والملخصات واالختبارات ثم اسلوب التعلم االفتراضي من خالل تطبيق الويب والبريد االكتروني ,

) و  (2013العظيم ، عبد و) (2015)الدعيلج ، و(  2016بيدارد ) فضل ، هذة النتائج مع دراسات 
 .( 2012حسيني 

عن التساؤل السادس ما دور اإلخصائي االجتماعي  بأقسام رعاية الشباب واالرشاد  اإلجابة
 الط بي بالجامعات لمساعدة الط ب في ظل منظومة التعليم عن بعد ؟

الط بي بالجامعات ( يوضح دور اإلخصائي االجتماعي  بأقسام رعاية الشباب واالرشاد 7الجدول رقم )
 لمساعدة الط ب في ظل منظومة التعليم عن بعد

 الدور م
 االستجابات

مج 
القوة  م المرجح األوزان

 الترتيب النسبية
غير  إلي حد ما موافق

 موافق
 6 92 2.8 141 2 8 41 دور الباحث  1

2 
لمعلومةةةةةات  دور المحلةةةةةل بجمع ا
ولتقدير مد  فاعلية التعليم للط ب 

 بعد .عن 
37 8 6 133 2.6 87 9 

دور المسةةةةةةةةةتهةل بةالمبةادأة نحو اهم  3
 المشك ت  التي تواجه الط ب .

50 1 0 152 3 99 1 

 10 86 2.6 132 6 9 36 دور الموجة للط ب لتحسين خيارات تعلمهم. 4

5 
دور المطةةالةةب والمةةدافع عن حقوق 
الط ب ومساعدتهم وتناول قضاياهم 

 المشروعة .
48 3 0 150 2.9 98 2 

دور المنشةةةط لتحقيق تغير أسةةةاسةةةي  6
 2 98 2.9 150 1 1 49 في التنظيم االجتماعي مع الط ب 
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7 
دور الممكن المسةةةاعدة الط ب علي 
التغيير بوضةةةةةةةةةوح من حةةةةةاجةةةةةاتهم 

 واكتشاف في استراتيجيات الحلول 
47 3 1 148 2.9 97 4 

دور المنسةةةةةةةةةةق بين ط ب من خ ل  8
 6 92 2.8 141 3 6 42 أدائهم االجتماعياالختبارات التي تنسق 

9 
دور الوسةةةيط لمسةةةاعدة الط ب علي 
التو ةةةةةةةةةةةةل للطريقةةةة المثةةةالي  نحو 

 استعياب المفردات والمناهج .
43 7 1 144 2.8 94 5 

10 

دور المو ةةةةةةةةةةةةةل للموارد من خ ل 
مسةةةةةةةةاعدة الط ب علي الموارد التي 
يمكن ان تقةةةدم لهم خةةةدمةةةات متوفرة 

 بالمجتمع المحلي .

41 5 5 138 2.7 90 8 

  93 2.8 1429 25 51 434 المجموع 

( و الذي  يوضح دور اإلخصائي االجتماعي  بأقسام 7نستنتج من بيانات الجدول السابق رقم)
رعاية الشباب واالرشاد الطالبي بالجامعات لمساعدة الطالب في ظل منظومة التعليم عن بعد  حسب رؤية 

المستهل بالمبادأة نحو اهم المشكالت  التي تواجه الطالب ثم دور المطالب  المبحوثين ولتي تم ترتيب دور
والمدافع عن حقوق الطالب ومساعدتهم وتناول قضاياهم المشروعة ثم دور المنشط لتحقيق تغير أساسي 
في التنظيم االجتماعي مع الطالب ثم دور الممكن المساعدة الطالب علي التغيير بوضوح من حاجاتهم 

ف في استراتيجيات الحلول ثم دور الوسيط لمساعدة الطالب علي التوصل للطريقة المثالي  نحو واكتشا
استعياب المفردات والمناهج و دور الباحث ثم دور الموصل للموارد من خالل مساعدة الطالب علي الموارد 

مات ولتقدير مدي التي يمكن ان تقدم لهم خدمات متوفرة بالمجتمع المحلي ثم دور المحلل بجمع المعلو 
فاعلية التعليم للطالب عن بعد ثم دور المحلل بجمع المعلومات ولتقدير مدي فاعلية التعليم للطالب عن 

وهذة االدوار تتماشي مع االدوار المهنية للخدمة  بعد ثم دور الموجة للطالب لتحسين خيارات تعلمهم
 هنة. االجتماعية ووفقا للمحتوي المعرفي والمهاري والقيمي للم

عن التساؤل السابع ما  عوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة  اإلجابة
 العامة؟

 ( يوضح  عوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة8الجدول رقم )

 الصعوبات م
 االستجابات

مج 
القوة  م المرجح األوزان

 الترتيب النسبية
غير  إلي حد ما موافق

 موافق

اسةةةةةةةةناد مهام االشةةةةةةةةراف علي مراكز  1
 2 99 3 152 0 1 50 التعليم عن بعد لغير المتخصصين

 1 100 3 153 0 0 51 نقص التجهيزات لد  الماسسات التعليمية 2
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 6 96 2.9 147 2 2 47 نقص القوة البشرية المدربة 3

النظرة المجتمعية السةةةةةةةةةلبية للتعليم عن  4
 3 98 2.9 150 1 1 49 بعد

ضةةةةةةةةعن الميزانيات المخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة   5
 للتعليم عن بعد

43 7 1 144 2.8 94 8 

عةةةةدم توافر التجهيزات االلكترونيةةةةة  6
 9 92 2.7 140 3 7 41 لد  الط ب

7 
نقص الوعي وثقةةافةةة تعليم الخةةدمةةة 
االجتمةةةاعيةةةة عن بعةةةد لةةةد  أغلةةةب 

 لطلبة ا
42 4 5 139 2.7 91 10 

 7 95 2.9 146 2 3 46 المحاضرينانتهاو خصو ية  8

انتهةةةةاتةةةةل حقوق الملكيةةةةة الفكريةةةةة  9
 4 97 2.9 148 2 1 48 للمالفين.

10 
 ةةةةةةةةةعوبةةة معرفةةة الهويةةة الح ي يةةة 
للطلبةةةة التي يتم التوا ةةةةةةةةةةةةل معهم 

 افتراضيأ .
47 4 0 149 2.9 97 4 

 المجموع 
464 30 16 1468 2.9 96   

( و الذي يشير الي صعوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن 8يتبين من بيانات الجدول السابق رقم)
بعد من منظور الممارسة العامة حسب رؤية المبحوثين انهم رتبوا تلك الصعوبات وارجعوها ل نقص 

ير المتخصصين التجهيزات لدي المؤسسات التعليمية ثم اسناد مهام االشراف علي مراكز التعليم عن بعد لغ
ثم النظرة المجتمعية السلبية للتعليم عن بعد ثم انتهاتك حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين و صعوبة معرفة 
الهوية الحقيقية للطلبة التي يتم التواصل معهم افتراضيأ ثم نقص القوة البشرية المدربة ثم انتهاك خصوصية 

عن بعد ثم عدم توافر التجهيزات االلكترونية لدي المحاضرين ثم ضعف الميزانيات المخصصة  للتعليم 
 الطالب ثم نقص الوعي وثقافة تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد لدي أغلب الطلبة 

 عن التساؤل الثامن ما ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة؟ اإلجابة
 االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة( يوضح ضوابط تعليم الخدمة 9لجدول رقم )

 الضوابط م

 االستجابات
مج 
 م المرجح األوزان

القوة 
 الترتيب النسبية

غير  إلي حد ما موافق
 موافق

اجبار الطلبة علي التوا ةةةل بهويتهم  1
 الح ي ية

47 2 2 147 2.9 96 6 

الزام الطلبة بالتوا ةةةةةةةةل  يما بينهم أثناء  2
 العملية التعليمية بطريقة واضحة 

45 3 3 144 2.8 94 8 

ثابتةة للمحةاضةةةةةةةةةرات  3 يد مواعيةد  تحةد
 9 93 2.8 142 2 7 42 والمناقشات 
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نشةةةةر ثقافة التعليم عن بعد كعنصةةةةر  4
 تعليمي اساسي للخدمة االجتماعية 

47 3 1 148 2.9 97 4 

الحترام الطةةةالةةةب وضةةةةةةةةةع ضةةةةةةةةةوابط  5
 4 97 2.9 149 2 0 49 لخصو ية عضو هيئة التدريس.

6 
ضةةةةةةةةةرورة ايجةةةةاد ومعةةةةايير موحةةةةدة 
لتةةةةةدريس وتقييم مقررات الخةةةةةدمةةةةةة 

 األجتماعية في التعليم عن بعد .
50 1 0 152 3 99 1 

تزويد األجهزة ببرامج تقنية للتخلص  7
 2 98 2.9 150 0 3 48 من البرامج الغير مرغوب فيها

8 
التزام اطراف التعليم عن بعد بضوابط 
محةةةةددةاثنةةةةاء وبعةةةةد المحةةةةاضةةةةةةةةةرات 

 والمناقشات.
46 4 1 147 2.9 96 6 

اسةةةةةةةتخدام اكثر من وسةةةةةةةيلة للتعليم عن  9
 10 90 2.7 138 3 9 39 بعد.

التزود ببرامج قويةةةة  للحمةةةايةةةة من   10
 الفيروسات 

49 1 1 150 2.9 98 2 

 المجموع 
462 33 15 1467 2.9 96   

( الي ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد  من منظور 9تشير بيانات الجدول السابق رقم)
الممارسة العامة حسب رؤية المبحوثين حيث انهم رتبوا هذة الضوابط لتبدا بضرورة ايجاد ومعايير موحدة 

ية  للحماية من الفيروسات لتدريس وتقييم مقررات الخدمة األجتماعية في التعليم عن بعد ثم التزود ببرامج قو 
ثم نشر ثقافة التعليم عن بعد كعنصر تعليمي اساسي للخدمة االجتماعية و وضع ضوابط الحترام الطالب 
لخصوصية عضو هيئة التدريس ثم اجبار الطلبة علي التواصل بهويتهم الحقيقية و التزام اطراف التعليم 

قشات ثم الزام الطلبة بالتواصل فيما بينهم أثناء العملية عن بعد بضوابط محددةاثناء وبعد المحاضرات والمنا
التعليمية بطريقة واضحة ثم تحديد مواعيد ثابتة للمحاضرات والمناقشات ثم استخدام اكثر من وسيلة للتعليم 

 عن بعد.
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( يوضح ترتيب محددات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة 10الجدول رقم )
مة االجتماعية حسةةةةةةةةةب رؤية المبحوثين من أعضةةةةةةةةةاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة المعاونة للخد

 بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ 

 المحدد م
 االستجاباتمجموع 

القوة  م المرجح مج األوزان
 الترتيب النسبية

غير  إلي حد ما موافق
 موافق

 6 94 2.8 1435 23 49 438 االهمية 1

 1 96 2.9 1466 13 38 459 الخصائص 2

 7 93 2.8 1417 31 57 424 المبررات 3

 4 95 2.8 1446 20 44 446 التجهيزات 4

 4 95 2.8 1447 22 39 449 أساليب التعليم 5

 7 93 2.8 1429 25 51 434 دور اإلخصائي االجتماعي   6

 1 96 2.9 1468 16 30 464 من حيث الصعوبات 7

 1 96 2.9 1467 15 33 462 حيث الضوابط من 8

  95 2.8 11575 165 341 3576 المجموع 9

( و الذي يشير الي ترتيب محددات تعليم الخدمة االجتماعية 6يتضح من بيانات الجدول السابق رقم)
عن بعد من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية حسب رؤية المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب والهيئة المعاونة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ والذين اتي تركيزهم بالدرجة االولي 
علي ماهية وخصائص التعليم عن بعد و الصعوبات التي تواجهة و وضع ضوابط حاكمة وملزمة لهذا 

عن بعد وكذالك االساليب التي يمكن النظام ثم أتي بعد ذلك اهتمامهم بالتجهيزات االزمة لعمل نظام التعليم 
استخدامها في هذا النظام  ثم أهمية هذا النظام في ظل التطور المعلوماتي والتكنولوجي الحادث في المجتمع 
وأتي في النهاية أهتمامهم مبررات اللجوء لهذا النظام وذلك يوضح تخوف الكثير من عينة الدراسة من اللجوء 

ي االجتماعي لمساعدة الطالب في ظل منظومة التعليم عن بعد وهذا يوضح لهذا النظام و دور االخصائ
 .أن هذا الدور يحتاج الي تفعيل والتركيز البحثي علية لوضح محددات لة

تو لت الدراسة الحالية الي  محددات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد -:النتائج العامة 
 -:وهي من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد في االشتراك في الدوريات والمجاالت العلمية للخدمة  أهميةتأتي  (1
االجتماعية واستخدام االنترنت كوسيلة تعليمية للممارسة العامة للخدمة االجتماعية و االلتحاق بجامعات 
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ية العالمية ومعاهد الخدمة االجتماعية الدولية و التحصل علي خدمات الدخول الي المكتبات الجامع
 المتخصصة في خدمة االجتماعية .

اتاحة المكون العلمي في خصائص تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد  من منظور الممارسة العامة  تتسم (2
متابعة و وإدارة المشاريع البحثية  والكثير من الوقت والجهد والمال  و توفيرللمهنة علي انها حق عام 

 .ير انساق العملية التعـليميةتشجيع االبداع لتطو و المهنية 
التعليم عن بعد يعد بديأل  ان مبررات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة  (3

يعد األسلوب االكثر مالءمة لمواكبة التطور المعرفي  والجامعات والمعاهد العليا  للتعليم التقليدي في
وسيلة مثالية و التوجة نحو اقتصاديات المعرفة لحل مشكالت التعليم العالي و يساهم في والمهني 

 قهرية. لمساعدة أفراد المجتمع الذين اليستطيعون مغادرة بالدهم لظروف
 التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة (4

ويطور البرامج التي يحددها أعضاء هيئة  مليات التعلم والتسجيلوجود مركز للتعليم عن بعد ينسق ع
ضروة  ويدار المركز بواسطة خبرات بشرية مدربين و متخصصين في التعليم عن بعد وان التدريس 

توفير وسائل وتقدينات والتعليم الحديثة والمتطورة و ان يكون المعهد أو الكلية مجهزين باألجهزة المناسبة 
 .الحديثة ووسائل تقديم برامج التعليم عن بعد .يم ووسائط التعل

اسلوب الوسائط المتعددة  تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامةاساليب   (5
باستخدام النص المكتوب من قبل أعضاء هيئة التدريس و اسلوب المؤتمرات المرئية من خالل شبكات 

( و انشاء منصة وتخزين أكبر كمية ممكنة من المعلومات ( zoomاالتصال االلكتروني وبرنامج  
والبيانات و اسلوب التعلم بالمراسلة بارسال المادة المطبـوعة الي الطالب مع طرح األسئلة واالستفسارات 
ثم اسلوب التعلم المتفاعل عن بعد من خالل االتصاالت المسموعة والمرئية وقنوات التعليم ثم اساليب 

 امن و التفاعلي ثم التعليم غير المتزامن .التعليم المتز 
دور اإلخصائي االجتماعي  بأقسام رعاية الشباب واالرشاد الطالبي بالجامعات دور المستهل بالمبادأة  (6

دور المطالب والمدافع عن حقوق الطالب ومساعدتهم  ونحو اهم المشكالت  التي تواجه الطالب 
 وتحقيق تغير أساسي في التنظيم االجتماعي مع الطالب دور المنشط ل ووتناول قضاياهم المشروعة 

 ودور الممكن المساعدة الطالب علي التغيير بوضوح من حاجاتهم واكتشاف في استراتيجيات الحلول 
المفردات والمناهج و دور  استيعابدور الوسيط لمساعدة الطالب علي التوصل للطريقة المثالي  نحو 

من خالل مساعدة الطالب علي الموارد التي يمكن ان تقدم لهم خدمات  الباحث ثم دور الموصل للموارد
 . متوفرة بالمجتمع المحلي ثم دور المحلل بجمع المعلومات ولتقدير مدي فاعلية التعليم للطالب عن بعد

صعوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة نقص التجهيزات لدي المؤسسات  (7
النظرة المجتمعية  وعلي مراكز التعليم عن بعد لغير المتخصصين  اإلشرافمهام  إسنادو ة التعليمي



 جامعة الفيوم   -ة للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعي

 

710 
 

 العدد الخامس عشر

انتهاتك حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين و صعوبة معرفة الهوية الحقيقية  والسلبية للتعليم عن بعد 
انتهاك خصوصية المحاضرين  و نقص القوة البشرية المدربة و اة التي يتم التواصل معهم افتراضيللطلب
 وعدم توافر التجهيزات االلكترونية لدي الطالب  وضعف الميزانيات المخصصة  للتعليم عن بعد  و

 نقص الوعي وثقافة تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد لدي أغلب الطلبة 
ومعايير  يجادإضرورة  تتمثل في ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة (8

التزود ببرامج قوية  للحماية من  ولتعليم عن بعد في ا االجتماعيةموحدة لتدريس وتقييم مقررات الخدمة 
نشر ثقافة التعليم عن بعد كعنصر تعليمي اساسي للخدمة االجتماعية و وضع ضوابط  و الفيروسات

الطلبة علي التواصل بهويتهم الحقيقية و التزام  لزامإو خصوصية عضو هيئة التدريس الحترام الطالب ل
اثناء وبعد المحاضرات والمناقشات ثم الزام الطلبة بالتواصل  اطراف التعليم عن بعد بضوابط محددة

و فيما بينهم أثناء العملية التعليمية بطريقة واضحة ثم تحديد مواعيد ثابتة للمحاضرات والمناقشات 
 ليم عن بعد.استخدام اكثر من وسيلة للتع

ترتيب محددات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية تم  (9
و وضع ضوابط  هاالصعوبات التي تواجه بالدرجة االولي علي ماهية وخصائص التعليم عن بعد وكان 

عمل نظام التعليم عن بعد أتي بعد ذلك اهتمامهم بالتجهيزات االزمة ل وحاكمة وملزمة لهذا النظام 
أهمية هذا النظام في ظل التطور المعلوماتي  ووكذالك االساليب التي يمكن استخدامها في هذا النظام  
مبررات تخوف الكثير من عينة الدراسة من  الترتيبوالتكنولوجي الحادث في المجتمع وأتي في النهاية 
ساعدة الطالب في ظل منظومة التعليم عن بعد اللجوء لهذا النظام و دور االخصائي االجتماعي لم

 .وهذا يوضح أن هذا الدور يحتاج الي تفعيل والتركيز البحثي علية لوضح محددات لة

 خطة مقترحة لتعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

 الخطة هذهأسس تصميم  .1

 موضوع البحثتحليل الدراسات السابقة في  -أ
 نتائج الدراسة الميدانية الحالية التي تشمل-ب  
 تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. أهميةتحديد  -

 تحديد خصـائص تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -

 منظور الممارسة العامة.تحديد مبررات تعليـم الخـدمة االجتماعية عن بعد من  -

عن بعد من منظور الممارســـــــــــــــة  االجتماعيةتحديد التجهيزات التي يجب توافرها لتطبيق تعليم الخدمة  -
 العامة.

 عن بعد من منظور الممارسة العامة  . االجتماعيةتعليم الخدمة   أساليبتحديد  -
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الطالبي بالجامعات لمساعدة الطالب  دواإلرشااالجتماعي  بأقسام رعاية الشباب  األخصائيتحديد دور  -
 في ظل منظومة التعليم عن بعد .

 تحديد صعوبات تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -

 تحديد ضوابط تعليم الخدمة االجتماعية عن بعد من منظور الممارسة العامة. -
 الفلسفة التي استندت عليها هذة الخطة  .2

 تعليم عن بعد بما يتالئم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.تطوير ال -أ
 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل التدريب المستمر . -ب
واالجتماعيين العاملين مع الشــــــــــــباب  األخصــــــــــــائيينإدخال أســــــــــــاليب جديدة تعمل على تنمية مهارات  -ج

 الجامعي في فيما يخص التعليم عن بعد
 

 تحليل للبيئة الداخلية والخارجية والخاصة بخطة التعليم عن بعد  .3

 -البيئة الداخلية وتشمل مدي توافر العناصر التالية :-أ

 رغبة اإلدارة 
 منصات تعلم عن بعد.
 فرق دعم فني مدربين

 توفر البرامج التي يمكن استخدامها 
 مدي رغبة أعضاء هيئة التدريس في القيام بالتعليم عن بعد

 امتالك بعض من أعضاء هيئة التدريس المهارة في إدارة التفاعالت الكترونيا
 قياس مردود التعلم

 الطالب  أعدادتناسب 
 امتالك الطالب مهارة استخدام برمجيات التعلم عن بعد 

 البيئة الخارجية وتشمل تحديد الفرص والتهديدات المتوقعة-ب    
 الدراسة ما يلي: هذهومنها حسب نتائج 

 االتجاه الدولي والمحلي الستخدام أساليب التعليم عن بعد. لفرص:ا
 متخصصة يمكن االستفادة من خبراتها.  وأهليةوجود جهات محلية حكومية 

 ضعف الموارد المالية التهديدات:
 عدم االقتناع المجتمعي بالتعليم عن بعد

 ضعف الثقة من جانب الطالب وبعض أعضاء هيئة التدريس في التعليم عن بعد 
 األطراف المشاركة في تنفيذ هذة الخطة  .4
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 أعضاء هيئة التدريس -
 منسقوا التعليم عن بعد. -
 األطراف المجتمعية مثل الشركات البرمجية وسوق العمل. -
 الطالب. -
 االقسام العلمية.-

 األدوات المستخدمة في التعلم عن:  .5
 مؤتمرات الفيديو التفاعلية. •
 الفصول االفتراضية.. •
 مواقع وصفحات االنترنت. •
 البريد االلكتروني. •
 القوائم البريدية االلكترونية. •

 أساليب التقييم: -
يوجـــد العـــديـــد من أســـــــــــــــــاليـــب التقييم والتي منهـــا يمكن اســــــــــــــتخـــدامهـــا في خطـــة التعليم عن بعـــد  
 الحوار الشفهي( -المشروعات -االختبارات التحريرية -تقويم األداء -ملف اإلنجاز -مالحظةمنها)ال

 اساليب التقييم مرتبطة بنواتج التعليم عن بعد

 الحوار الشفهي المشروعات تقويم األداء الم حظة التحرير   نواتج التعليم عن بعد
 * *   * المعرفة 
 * * *  * الفهم

  * * *  المهارات الذهنية
  *  *  المهارات المهنية
 *  * * * المهارات العامة
 * *  *  النمو المهني

 

 و أساليب التدريس المناسبة للتدريس عن بعد يمكن توضيحها في االتي 

 المهارات المعارف نواتج التعلم
 اإلشراف الموجه - وطرق التعلم أساليب

 التعلم الذاتي -
 التعليم الموجه -
 التفاعلية المحاضرة -

 االختبارات الشفهية -
 الورقة والقلم -
 أسلوب المشروعات -
 حقيبة اإلنجاز -

 الشفهية االختبارات - االكتشاف االبتكار   - طرق التقييم
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 التعلم التعاوني -
 التعلم الذاتي -
 التعليم القائم عل  المحاكاة-
 العصن الذهني -
 المحاضرة التفاعلية -
 حل المشك ت -
 دراسة الحالة -

 المشروعات -
 الم حظة -
 أسلوب المشروعات -
 تقويم األداء -
 التحرير  -
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