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القراءة الناقدة تدريس مهارات التعليم عن بعد في صعوبات استخدام 
 مي اللغة العربيةعللدى م

 عبود حسنينخولة حميد . أ
 ص البحث:لخستم

صعوبات استخدام التعلييم عين بعيد  يي  هدف البحث الحالي إلى التعرف إلى     
حييث ااتبييا البو ، سييبا التبلييي عليرييا، والو ييوف إلييى تييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق

معلًمييا ومعلميية ميين ( 021الميي را الوصييلي المسييحي، وتيو ييت عي يية الدراسيية ميين  
للمرحلة المتوسطة الذين يعملون  ي المدارم الحيومية بوزارق معلمي اللبة العربية 
وذلييييل خيييي ا العييييام الدراسييييي  ،تييييم اختيييييارهن  بطريةيييية ع ييييوا ية التربييييية اليويتييييية،

م(، وتحييددت اداق الدراسيية  ييي اسييتبا ة، وتوصييلت  تييا ا البحييث 2120-هييي0112 
ال ا يييدق اسيييتخدام التعلييييم عييين بعيييد  يييي تيييدريم مريييارات الةيييرااق ان صيييعوبات إليييى 

(، بييييا حراف معيييييار  3,33لييييم المتوسييييط الحسييييابي  حيييييث ب جيييياات بدرجيييية يبيييييرق
السبا المةترحة للتبلي على صعوبات استخدام التعليم عن بعيد  يي ان و  (،1,00 

( 3,13بمتوسييط حسييابي   ،جيياات بدرجيية متوسييطةتييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق 
صيييت الباحبيييية ب ييييرورق او و يييي  ييييوا  تيييا ا البحييييث (، 0,10وا حيييراف معيييييار   

تطيييوير م ةومييية التعلييييم عييين بعيييد ب ييييا مسيييتمر وموايبييية التطيييورات التي ولوجيييية 
تيبيف البيراما التدريبيية  يي مجياا االستلادق من تجاري الدوا األخرى، و الحديبة و 

تييدريم مرييارات الةييرااق  ييي  الم صييات اال ترا ييية للتعليييم عيين بعييدييلييية اسييتخدام 
 ةا ازمة يورو ا. حديبة  ييتة ية  ال ا دق

 التعليم عن بعد، مهارات القراءة الناقدة: المفتاحيةالكلمات 
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. Difficulties of using distance education to teach 

critical reading skills to Arabic language teachers 
BY 

Khawla Hamid Abboud Hassanein 

Abstract: 

     The current study aimed to identify the difficulties in using 

distance learning to teach critical reading skills and the ways 

to overcome these difficulties. The researcher adopted the 

descriptive survey approach. The study sample consisted of 

120 middle school Arabic teachers, male and female, working 

in governmental schools for the Ministry of Education of 

Kuwait. The study participants were randomly selected during 

the school year 2021 (1442 AH). The study tool was a 

questionnaire. The results of the study found that there were 

difficulties in using distance learning to teach critical reading 

skills to a great extent, with a mean of 3.63 and a standard 

deviation of 0.99. It was also found that the ways suggested to 

overcome difficulties in using distance learning to teach 

critical reading skills were of medium effect, with a mean of 

3.05 and a standard deviation of 1.09. In light of these results, 

the researcher recommended that it is necessary to 

continuously develop the distance learning system, cope with 

the latest technological developments, and learn from the 

experiences of the other countries. The researcher also 

recommended having intensive training programs on how to 

use the virtual platforms of distance learning to teach critical 
reading skills as a modern technique in light of the Corona 
virus crisis. 
Key words: distance learning, critical reading skills 
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 مقدمة:ال

ت رد عملية االتصاا والتواصا  ي الو ت الحالي طلرق غير مسيبو ة  تيجية       
التطور  ي خدمات اال تر ت التي تجاوزت ييا الحيدود الزما يية والميا يية بيسياليي 

ذليل و  ،التعلييم عين بعيدغاية  ي الت ويق والجذي،  يحدبت  ةلية  وعيية  يي مجياا 
ب ييا زمة يورو ا، وبالتالي ابرت تليل الةيروف لمراعاق الةروف الراه ة  ي ةا ا

التي د عيت المرتميين التربيويين إليى إعيادق  تعليمية التعلميةملية البآخر على العاو 
باعتبارهييييا احييييد ارييييان العملييييية التربويييية المرميييية  ييييي  التدريسيييية ال ةييير بالم ةوميييية

، دق ليدى المتعلميينتدريم الةرااق ال ا  ي  الةطاع التعليمي التربو ، واألداق اللاعلة
حجييييير الزاويييييية  يييييي الم ةومييييية التربويييييية، واليييييرين يمبيييييا متعلميييييو اللبييييية العربيييييية إذ 

 األساسي  يرا.
والييييييوم اصيييييبع التعلييييييم عييييين بعيييييد يعتميييييد عليييييى وسيييييا ا التي ولوجييييييا الحديبييييية     

يالحاسوي واللوحات والرواتف الذيية،  ر الل من وسا ا التعليم عن بعد ميا ييو ر 
ن المعليييم والميييتعلم  يييي الو يييت ذاتيييت ياالتصييياالت الراتليييية ووسيييا ا اتصيييااًل ميييا بيييي

التواصيييا االجتمييياعي،  وسيييا ا التعلييييم عييين بعيييد تتيييو ر للمتعلميييين  يييي ييييا مييييان 
ببييا ال ةيير عيين الو ييت وهييي مييا تسييتخدمت الموا ييا المتخصصيية  ييي التعليييم عيين 

وم المتعلمين بعد او المدارم يالليديوهات التي يةوم المعلمون بتسجيلرا ومن بم ية
بم اهدترا  ي او ات  راغرم او البراما التيي تعيرا عليى التللزيو يات والتيي تبيث 
المييواد التعلمييية او المراسيي ت عيين طريييق اال تر ييت يوسييا ا التواصييا االجتميياعي 

 (.2100 عميرق وآخرون، 
والييذ   اهمييية يبيييرقميين خيي ا التعليييم عيين بعييد لةييرااق وبالتييالي،  ييدن تييدريم ا     
صييلى ا  -يييريم  ييزوا اوا آييية  ييي الةييرآن اليييريم علييى الرسييوا الد علييى ذلييل يؤييي
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على الةرااق " ا را "، وهذا ت ويت من ا  عيز وجيا ألهميتريا  يي  تحب -عليم وسلم
حيييياق اللييييرد والمجتمييييا ييييييا،  ريييي الميييييان الييييذ  يطييييا م يييت اللييييرد علييييى الخبييييرات 

عمليية معر يية  لةرااقامجياالت،  يالجديدق، وال تاجيات المعر يية المختللية  يي  يتى ال
الوصييوا إلييى مرحليية اللرييم ا لتيييوين مع ييى و تةييوم علييى تلييييل رمييوز تسييمى حرو ًيي

 م،وسييييلة للتواصيييا او اللريييتعتبييير اللبييية  ، يميييا انوهيييي جيييزا مييين اللبييية ،واإلدرال
  وتتيون من حروف وار ام ورموز معرو ة ومتداولة للتواصا بين ال ام.

وتحصيا  ،من التعرف على اليلمات يً  الحةيةي ت ما والةرااق  ي و عرا       
ق و  ،ميييتعلمال تلييييير  الةيييارن ي ببيييي ان ييييربط ميييا يةيييرا بخبرتيييت  وال ةيييد،التلييييير الخييي  
وان  التلييير والتخييا،ويسيتخدم  يي ذليل  ،ويلسر الميادق المةيرواق ويةومريا، السابةة

الةرااق ي ببيي ان توسيا وليذلل  ي يمزج األ يار الجديدق ويةار را بما سبق ليت تعلميت،
وت با  يرم  ،وترذي اذوا رم ،وت مي وت  ط  واهم الليرية ،دا رق الخبرات التعليمية

وهيييي تسيييمو بخبيييراترم ، ومعر ييية ايخيييرين ،حيييي االسيييتط ع ال يييا ا لمعر ييية ا لسيييرم
وتسيياعد ، وتلييتع امييامرم ابييواي البةا يية العاميية، وتمييدهم بي  ييا التجيياري اإل سييا ية

يم التييذوق لييديرم  ييي التحصيييا العلمييي الييذ  يييؤهلرم لل جييا   ييي  ييي ترييذيي مةيياي
وهي تحةق لرم التوا ق ال خصي واالجتمياعي، وتمي حرم درجية  ،الحياق ومواجرترا

 (.2103 ،مةبولة من االبتيار واإلبداع  إبراهيم
وا  ميا  ،ال يتطليي  ةيط إحاطية بيالمةروا، والةرااق ال ا يدق  يوع مين ا يواع الةيرااق     

ممارسييية العدييييد مييين العملييييات العةليييية العلييييا مبيييا تحلييييا الييي   المةيييروا  تتطليييي
بييداا الييرا   يييت، و ةييد  ةرييار مييدى صييحتت، وا  وسيي متت  ييي  ييوا معييايير الد يية  ،وا 

لديييت  ،علييى الةييرااق ب  يياط و اعلييية  ييادًرا اوبالتييالي  رييو يتطلييي  ارً يي، والمو ييوعية
،  يييار الجديييدق الييواردق  ييي المةييرواالةييدرق علييى ربييط معلوماتييت ومعار ييت السييابةة باأل

 ،أل يييار المو ييوع Mental Imagesعيي وق علييى ب ا ييت مجموعيية ميين الصييور 
ع وق على تمي ت مين اب ا را وبعدها، و ي  ،وطرحت العديد من األس لة  با الةرااق

مريييارات اخيييرى ييييالتمييز، والمةار ييية والتحلييييا ياالسيييت تاج والتةيييويم يدبيييداا اليييرا ، 
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صدار األ حيام و ق معايير الو و  والصحة والد ية واالرتبياط والعميق واالتسياع وا 
، (2103 ،والم طق وتوليد ا يار جديدق وتمبيلريا  يي سييا ات مختللية  عبيد البيار 

وعيدم  ،وتردف الةرااق ال ا دق إلى تميين المتعلمين مين إصيدار احييام موبيوق  يريا
د مييين اليتابيييات التيييي تت يييمن  ةيييد يواجيييت الليييرد بالعديييي ،مجييياراق األخطييياا ال يييا عة

مما يستلزم  ،واخرى غير مةبولة ،مةبولة او يمً  ،واخرى غير د يةة ،معلومات د يةة
ا عيين والحيييم عليييت بمو ييوعية بعيييدً  ا، ا ييدً  االو ييوف ع ييد هييذا يلييت و حصييت  حًصيي

حتييى ال يةييا  ريسيية سييا بة ألصييحاي  ،او التسييليم بصييحة يييا مييا يةييرا ،التعصييي
 .(2101سي ة  الحوامدق، األهداف وال وايا ال

مريييييارات التميييييييز  :م رييييياق رااق ال ا يييييدق إليييييى تصييييي يلات متعيييييددوُتصييييي ف الةييييي      
والتميييييز بيييين  ،وتت يييمن هيييذ  المريييارات: التميييييز بيييين األ ييييار األساسيييية واللرعيييية

والتمييييييز بييييين مييييا يتصييييا بالمو ييييوع ومييييا ال  ،األ يييييار المرتبطيييية وغييييير المرتبطيييية
ومريارات االسيت تاج وب ياا األ ييار وترابطريا  ،ةيا ق وايرااوالتمييز بيين الح ،يتصا

 (.2103 الوا لي وابو الرز، 
ي اللبييية العربيييية، رااق ال ا يييدق ومراراتريييا ليييدى معلميييالةيييتيييدريم و ةيييًرا ألهميييية      

 وألهمية المو وع المدروم وهو التعليم عن بعد خصوًصا  يي ةيا ازمية يورو يا،
صيعوبات اسيتخدام التعلييم  مين اجيا بييان لبحيثا وتيسيًسا على ما سيبق يييتي هيذا

ليييدى معلميييي اللبييية العربيييية، والسيييبا  مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق عييين بعيييد  يييي تيييدريم
 المةترحة للتبلي عليرا.
 مشكلة البحث وأسئلته:

وعبييييييد البييييييار   ،(2101اوصييييييت العديييييييد ميييييين الدراسييييييات مبييييييا الحوامييييييدق        
 ،(2102والسيييليتي ومةيييداد    ،(2102واي يييًا ربابعييية وابيييو جييياموم   ،(2103 

بمراحا التعليم المختللة على االستراتيجيات التي تيؤد   متعلمينب رورق ت جيا ال
مييا االهتمييام  ،إلييى تعميييق تلسيييراترم ل صييو  الةييرااق ميين خيي ا تعييدد الم ا  ييات

 ،وممارسيية العديييد ميين العمليييات العةلييية مبييا االسييت تاج ،ب ييرورق تحليييا المو ييوع
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صييدار األحيييام ،والتةييويم وب يياا الخبييرق الجديييدق الميتسييبة ميين  ،واالعتميياد عليرييا ،وا 
 .الةرا ي ب اًا على خبرتت السابةةالمو وع 
وعلى الرغم من اهمية الةرااق  يدن التربيويين  يد اجمعيوا عليى وجيود  يعف        

(، وال سيييم ا  ييي مجيياا 2113لييدى المتعلمييين عموًمييا  ييي مجيياا الةييرااق  السييليتي، 
اق ال ا يييدق ومراراتريييا اللرعيييية،  ر يييال  يييعف ليييديرم  يييي التميييييز بيييين الحةيييا ق الةيييرا

وايراا والخياا؛ وهي مرارق  رعية من مرارات الةرااق ال ا دق؛ ومن الم حة ايً يا 
عدم  درق المتعلمين على ي ف تحيزات ايخرين، وبيان ما لت ارتباط مما لييم ليت 

 ارتباط، وتمييز الصحيع من الخطي  يرا.
و تيجيية ل يييعور الباحبيية بيهميييية هييذ  المريييارات، وتيييييد العدييييد ميين الدراسيييات      

على اهمية الةرااق ال ا دق، والتي ا ارت بدورها إلى وجود  يعف ليدى المتعلميين، 
وعلييى اخييت ف مييراحلرم التعليمييية  يرييا، سييببت عييدم ترييييز الم يياها التربوييية علييى 

لليييروق اللرديييية بيييين المتعلميييين  يييي تعليييم ت ميتريييا ليييدى المتعلميييين، وعيييدم مراعييياق ا
مرارات الةرااق ال ا دق، وجمود اسياليي التيدريم واالعتمياد عليى األسياليي التةليديية 

؛ ابيو 2111دون توةيف الوسا ا التعليمية الحديبة يالتعليم عن بعيد  الة حيا ي، 
 (.2102؛ ربابعة وابو جاموم؛ 2113الرز، 
بحييييث الحييييالي  ييييي التعييييرف إلييييى صييييعوبات وبييييذلل  ةييييد تحييييددت م يييييلة ال       

اسيييتخدام التعلييييم عييين بعيييد  يييي تيييدريم مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق ليييدى معلميييي اللبييية 
 العربية، وب اا عليت  ةد حاوا البحث الحالي االجابة عن السؤاا الر يم التالي:

عن بعد فـي تـدريس مهـارات القـراءة الناقـدة التعليم  "ما صعوبات استخدام      
 لمي اللغة العربية؟"علدى م
 ويتلرع من السؤاا الر يم األس لة اللرعية التالية:    

 ما مرارات الةرااق ال ا دق المراد تدريسرا من خ ا معلمي اللبة العربية؟-0
 ما صعوبات استخدام التعليم عن بعد  ي تدريم الةرااق ال ا دق؟-2
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بعييد  ييي  مييا السييبا المةترحيية للتبلييي علييى صييعوبات اسييتخدام التعليييم عيين-3
 تدريم مرارات الةرااق ال ا دق؟

 
 أهداف البحث:

 :تحةيق األهداف التاليةبحث إلى ال اسعى هذي
 علمي اللبة العربية.ت الةرااق ال ا دق المراد تدريسرا لدى متحديد مرارا-0
 استخدام التعليم عن بعد  ي تدريم الةرااق ال ا دق. صعوبات التعرف إلى-2
تبلييي علييى صييعوبات اسييتخدام التعليييم عيين السييبا المةترحيية لل الي ييف عيين-3

 .مرارات الةرااق ال ا دق ي تدريم بعد 
 أهمية البحث:

 :من الجوا ي ايتية يتسي اهميتتيالحالي  بحثإن ال
الجوانب النظرية: 
معر ة صعوبات استخدام التعليم عن بعد جاا امام الباحبين ايخرين لتلتع الم-0

 معلمي اللبة العربية.  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا دق لدى
 ،ن بييييييدي  ةييييير و ن والتربوييييييو البييييياحب الحيييييالي بحيييييثزود الييييييمييييين المميييييين ان -2

 ال ا دق. الةرااقالتعليم عن بعد و ودراسات سابةة حوا 
يميين االسيتلادق م ريا واسيتخدامرا  يي دراسيات للدراسة  د يةدم هذا البحث اداق -3

 وبحوث اخرى.
ةتطبيقيالجوانب ال: 
ورًا عييين المريييارات الةرا يييية التيييي يل يييا ان تييييون ليييدى تصييي بحيييثال اةييدم هيييذي -0

 الةارن ليواجت اليم الرا ا من المعلومات سواا  ي حياتت المدرسية او ال خصية.
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يميين  التريييز عليى مريارات التلييير العلييا التيي البحيث،  يي ال اهيذ د يسيرم  -2
وسيييبا ، وصيييعوبة تدريسيييرا، ليييدور الةيييارن ال ا يييد ميييتعلمممارسيييترا دون ممارسييية ال

 حلرا.
اللبييية  وا يييعي الم ييياها  يييي التلييييير  يييي عميييا م رييياج بحيييثال الييييد هيييذي يييد  -3

إلييى ممارسيية  لمتعلمييينطة تدريبييية تعمييا علييى ت ييجيا ايحتييو  علييى ا  يي العربييية
 عبر البي ات اال ترا ية للتعليم عن بعد. قمرارات الةرااق ال ا د

 حدود البحث:
بعيييد  يييي تيييدريم مريييارات  صيييعوبات اسيييتخدام التعلييييم عييين :الحـــد المويـــوعي-1

 .الةرااق ال ا دق لدى معلمي اللبة العربية
مييين معلميييي اللبيية العربيييية للمرحلييية : يةتصيير البحيييث عليييى عي يية البشـــر  الحـــد-2

 المتوسطة.
 الحيوميييية للمرحلييية المتوسيييطةميييدارم ال: يةتصييير البحيييث عليييى المكـــاني الحـــد-3

 دولة اليويت. التابعة إلدارق تعليم
 (. م2120-هي0112  ا العام الدراسي: وذلل خ الزماني الحد-4

 مصطلحات البحث:
هو عملية ت ةيمية ومستجدق ت با احتياجات الط ي مين خي ا التعليم عن بعد: 

تلاعلرم ما الخبرات التعليمية المةدمة لريم بطيرق غيير تةليديية تعتميد عليى  يدراترم 
لتةييد بزميان او الذاتية وذلل من خي ا اسيتخدام تي ولوجييا الوسيا ط المتعيددق دون ا

، 2111مييييان محيييددين ودون االعتمييياد عليييى المعليييم بصيييورق مبا يييرق  الح يطيييي، 
 03.) 
وُيعرف إجرا ًيا بي ت:  وع من التعليم ييون  يت الطالي بعيًدا عين معلميت و يي      

ا  و ت يريد ويستخدم الم صات اال ترا يية لتيدريم مي را اللبية العربيية للمرحلية 
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ارات الةيييرااق ال ا يييدق، والتيييي اعيييدترا وزارق التربيييية والتعلييييم المتوسيييطة خصوًصيييا مرييي
 اليويتية الستمرار العملية التعليمية  ي  وا ازمة يورو ا ومستجداترا.

ــدة: ُتعييرف بي رييا:  يييا ميين ا ييياا الةييرااق التييي تةييوم علييى  مهــارات القــراءة الناق
بيييييداا اليييييرا  واصيييييدار األح ييييييام حولريييييا التميييييييز بيييييين األ ييييييار، ورسيييييم ال تيييييا ا، وا 

 (.2112 الربا ي، 
وُتعرف إجرا ًيا بي را:  يا من ا ياا الةرااق التي تتيع اللرصية اميام الطي ي     

للدخوا إلى اعماق  صو  الةيرااق ال ا يدق اليواردق  يي يتيي اللبية العربيية للمرحلية 
المتوسيييطة إلصيييدار احييييام حولريييا، وا يييدرج تحتريييا اربيييا مريييارات وهيييي: التمييييييز، 

، التيييذوق األدبيييي، والتةيييويم واصيييدار األحييييام، وتةيييام اجرا ًييييا باسيييتبا ة االسيييت تاج
 اعدت من اجا هذا البرا.

 الخلفية النظرية للبحث:
 اإلطار النظر : -أواًل 

التعليم عن بعيد وتيدريم عن ا تو يحً  بحث الحالييت اوا اإلطار ال ةر  لل      
 و يما ييتي عرا لذلل.، الةرااق ال ا دق ومراراترا

 التعليم عن بعد: *
 ييي ةييا المتبيييرات السييريعة  ييي مجيياا التي ولوجيييا والةييروف المتباي يية يواجييت      

 ةييام التعليييم تحييدًيا  يمييا يتعلييق بتةييديم  يير  تعليمييية متزايييدق، وتتبلييي العديييد ميين 
المؤسسات التعليمية عليى هيذا التحيد  عين طرييق تطيوير بيراما للتعلييم عين بعيد، 

بعييد" ع ييدما ييييون ه ييال مسييا ة مادييية  اصييلة بييين المعلييم  و ةييوا ان "التعليييم عيين
والميييتعلم، وتسيييتخدم تي ولوجييييا مييين اجيييا مييين اللجيييوق  بيييين ييييا مييين الطييير ين بميييا 
يحايي االتصاا الذ  يحدث وجًرا لوجت، ويعتبر التعليم عن بعد من ايبر الطيرق 

 ية عين مو يا التعليمية حدابة إذ يةدم البر اما التعليمي أل راد تلصيلرم ةيروف معي
الدراسييية، والييييوم اصيييبع التعلييييم عييين بعيييد يعتميييد عليييى وسيييا ا التي ولوجييييا الحديبييية 

 ياليمبيوتر واللوحات والرواتف الذيية.
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وُيعييرف التعليييم عيين بعييد بي ييت: " ةييام تعليمييي  ةييامي وميي ةم، يع ييي ا جيياز       
لجرية التعليميية العملية التعليمية دون لةاا  علي بين المعليم والميتعلم، ا  ان تةيوم ا

 الجامعيية، المدرسيية، المعلييم...( باعتميياد  المييتعلم(  ييمن  م ريياج محييدد( وم حييت 
 (.  2111 رادق  ي حاا  جاحت  حس ين، 

 التعليم عن بعيد هيو تيو ير التعلييم أل   يرد مين ا يراد المجتميا لدييت الرغبية        
صاا المت وعة تحت  ي التعليم، ويتم ذلل من خ ا الوسا ط المتعددق ووسا ا االت

 (.2113ر ابة إدارية وت ةيمية ت تري بالحصوا على  رادق معترف برا  زيتون، 
والتعليييم عيين بعييد هييو  مييط ميين التعليييم يييتم  يييت إعييادق إخييراج المييواد التعليمييية      

بال يا االليترو يي بيم   يرها باسيتخدام ايية وسييلة تة يية مين اجيا تعزييز االتصياا 
لمييين وبييين المتعلمييين والمؤسسيية التعليمييية برمترييا حيييث يمييين بييين المعلمييين والمتع

للطلبيييية التلاعييييا مييييا المحتييييوى التعليمييييي  ييييي ا  و ييييت بمييييا يت اسييييي واحتياجاتييييت 
(، او هييو  ييوع ميين التعليييم عيين بعييد يتميييز بعييدم وجييود 2102التعليمييية  األخييرم، 

يية إليترو ًييا بيم التواصا المبا ر بين المعلم والمتعلم حيث يتم إعداد الميواد التعليم
  يييرها باسيييتخدام ا  وسييييلة تة يييية وُيتيييرل للميييتعلم حريييية اختييييار الو يييت الم اسيييي 

 (.2101للتلاعا ما المحتوى التعليمي  ال رهان، 
يميييا إن  ةيييام التعلييييم عييين بعيييد مييين خييي ا  يييبيات المعلوميييات يعتميييد عليييى       

 ييي  ةييام يسييمى ملرييوم الميي را العييام الييذ  ي ييم مجموعيية ميين الم يياها التعليمييية 
 موذج الولوج الملتو ، بحيث يسمع هذا ال ةام بو ا الم اها الدراسية  ي صورق 
إليترو ية، بحيث يمين للميتعلم الوصيوا إليريا واالختييار والملا يلة بي ريا، ويعتميد 
هييذا ال ييوع ميين التعليييم اليييوم علييى مبييدا االتصيياا المبا يير عبيير األ مييار الصيي اعية 

سييتةباا واال تر ييت التيييي ازدهييرت بييراما التعلييييم عيين بعيييد إلييى اجرييزق االتصييياا واال
عبرهييييا مييييؤخًرا بصييييورق ملحوةيييية، ويسييييت د التعليييييم عيييين بعييييد علييييى األمييييور ايتييييية: 

 (2113 سوهام، 



     22120120لسنة لسنة   ––العدد األول العدد األول   ––الثالث عشر الثالث عشر   المجلدالمجلد  --دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     010 

ذاتية التعليم،  يالمتعلم يحصيا عليى ميا يرييد مين معلوميات، وييتعلم بالطريةية -
 الم  مة.

يتيحرييا التعليييم عيين بعييد،  حرييية االختيييار خاصيية امييام البييداا المت وعيية التييي-
بحيييييث ييييييون للمعلييييم والمييييتعلم علييييى حييييد السييييواا الحرييييية إلتمييييام العملييييية 

 التعليمية وتحةيق هد را ال را ي.
ت ييييييوع األسيييييياليي،  التي ولوجيييييييا الحديبيييييية  ييييييي تصييييييميم ال ييييييبيات والموا ييييييا -

 اال ترا ية تتيع للمعلم ان يستخدم العديد من اساليي العرا.
 د:خصائص التعليم عن بع

يمييين إيجيياز خصييا   التعليييم عيين بعييد  ييي ال ةيياط ايتييية:  عميييرق وآخييرون،     
2100.) 
تيييييو ير آليييييية توصييييييا سيييييريعة وم يييييمو ة للوسيييييا ط التعليميييييية إليييييى األ يييييراد -0

المع يين بالتعلم، وذلل باستخدام وسا ط اتصاا متعددق تعتمد على الميواد 
 تي ولوجية المتةدمة.المطبوعة والمسموعة والمر ية وغيرها من الوسا ط ال

تحصييا الطلبيية علييى المعلومييات و واعييد البيا ييات علييى  ييبية االتصيياالت -2
العالمية والتحدث ما زم  رم على الرواا مبا رق والم ارية  يي جماعيات 

 الحوار او ال ةاش.
ه يييال تباعيييد بيييين الميييتعلم والمعليييم  يييي عمليييية التيييدريم مييين حييييث الزميييان -3

د  إليى تحريير المتعلميين مين  ييود المييان والميان او ي هما مًعا مما ييؤ 
 والزمان مةار ة ب ةم التعليم التةليدية.

وجود مؤسسة تعليمية ما مسؤولة عن عملية التعليم والتعلم عن بعد ت رف -1
عداد المواد التعليمية وعمليات التةويم والمتابعة.  على تخطيط البراما وا 
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ية والمتعلم لمساعدتت على وجود اتصاا ب ا ي االتجا  بين المؤسسة التعليم-3
االسييييتلادق ميييين البييييراما او الييييدخوا  ييييي حييييوار مييييا المعلييييم وزم  ييييت ميييين 

 المتعلمين ايخرين.
 أهداف التعليم عن بعد:

ه ييال العديييد ميين األهييداف المرجييوق ميين التعليييم عيين بعييد ميين اهمرييا:  زيتييون،     
2113) 
 مين م ت.ر ا المستوى البةا ي والعلمي واللير   ي المجتما للمحرو -0
 التبلي على م يلة  ة  الموةلين والمؤهلين  ي العملية التعليمية.-2
 تحليز الطلبة على المتعلمين وت جيعرم عليرا بتحد  العوا ق الجبرا ية.-3
و ا مصادر تعليمية م وعة بين يد  المتعلم ما يؤد  إلى ت يييق  جيوق -1

 اللروق بين المتعلمين.
بية  يي تةيييم الطاليي لوجيود ادوات تةيوم استخدام الوسا ا التي ولوجية الحدي-3

 بتةييم درجات المتعلم ب اًا على االختبارات التي  ام باجتيازها.
 أهمية التعليم عن بعد:

( ان اهمييية التعليييم عيين بعييد تتمبييا  ييي Visando, 2014يؤيييد " يسييا دو"      
ةييق تحةيق  تاجات التعلم وذلل بسبي وجود ع  ية وطييدق بيين طريةية التعلييم وتح

 تاجيييات اليييتعلم، وسيييرولة الوصيييوا إليييى المعر ييية: إن طيييرق التعلييييم الم ليييردق عليييى 
خيي ف الييتعلم بعييد تحييدد ميين إميا ييية الوصييوا إلييى المعر يية،  يي  يسييتلاد م رييا إال 
ميا يية ت وييا اسيتراتيجيات التعلييم واليتعلم،  للمتواجدين  ي  ليم المييان والزميان، وا 

ي عبييير ايبييير مييين اسيييتراتيجية مميييا يزييييد مييين  مييين المميييين تةيييديم المحتيييوى التعليمييي
  رصة تلاعا المتعلم ما المحتوى التعليمي.

ويجمييا البيياحبون والمتخصصييون  ييي الحةييا التربييو  علييى اهمييية التعليييم عيين      
بعد على ان ييون م  ًميا ل يرا ع واسيعة مين المتعلميين عبير العيالم عليى اخيت ف 
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 ي ما يلي   ذير ابرز المزايا التيي يو رهيا بلدا رم وبةا ترم واهتماماترم وةرو رم و 
 (:2121التعليم عن بعد  اليو يسيف، 

  ر  التعلم: إتاحة اللرصة التعليمية ليا المتعلمين.-0
 اصبع تحدًيا  ي ةا التةدم السريا واال لجار المعر ي والتة ي المت حق.-
 ين.تعزيز المرارات الحياتية والترييز على مرارات الةرن الواحد والع ر -
المرو يية: يتيييع الييتعلم و ييق الةييروف الم  ميية والم اسييبة لحاجييات وةييروف -2

 واو ات المتعلمين وتحةيق استمرارية عملية التعلم.
اللاعلية: اببتت البحوث التي اجريت على هذا ال ةام بي ت ذو تييبير ييواز  -3

او يلييوق  ةييام التعليييم التةليييد ، وخصوًصييا ع ييد اسييتخدام تة يييات التعليييم 
د والوسا ط المتعددق بيلااق، وا عيام هذ  االيجابية عليى المحتيوى عن بع

 التعليمي.
 االبتيار: تةديم الم اها للمتعلمين بطرق مبتيرق وتلاعلية.-1
استة لية المتعلم: ت ةيم مو وعات الم را واساليي التةيويم حسيي  يدرات -3

 المتعلمين.
 مبالم يبيرق من الماا.المةدرق: يتميز هذا ال وع من التعليم، بي ت ال ُييلف -3

 
 أنماط التعليم عن بعد:

 (2121تم تص يف التعليم عن بعد من خ ا  مطين، هما:  اليو يسيف،     
التعليييم المتييزامن: هييو التعليييم الييذ  يجتمييا  يييت المعلييم والمييتعلم  ييي الو ييت -0

 لسييييت ب يييييا متييييزامن  ييييي بي يييية تعليمييييية حةيةييييية، وذلييييل ميييين خيييي ا لةيييياا 
مين الطر ان  ييت مين الم ا  ية والحيوار وطير  األسي لة إليترو ي مبا ر يت

والتلاعييييا باسييييتخدام اللييييو  اال ترا ييييي والحييييا ط التليييياعلي والتعليييييق علييييى 
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الوسييا ط الم ييارية، وييييون ذلييل عبيير غييرف محادبيية او ميين خيي ا تلةييي 
 الدروم عبر ما يعرف باللصوا اال ترا ية إ ا ة إلى ادوات اخرى.

تعلييييم متحييرر ميين الييزمن، إذ يمييين للمعليييم ان  التعليييم غييير المتييزامن: هييو-2
ي ا مصادر التعلم ما خطة التدريم والتةويم على المو يا التعليميي، بيم 
يدخا المتعلم المو ا  ي ا  و ت، ويتبا ار ادات المعلم  ي إتمام التعلم، 
مييين دون ان يييييون ه يييال اتصييياا متيييزامن ميييا المعليييم، إًذا، التعلييييم غيييير 

 لى وجود المتعلمين يا ة  ي الو ت  لست.المتزامن ال يحتاج إ
 صعوبات التعليم عن بعد:

بييالرغم ميين المزايييا التييي يو رهييا التعليييم عيين بعييد إال ان م يييلة الحليياة علييى       
المعايير األياديمية المتعلةة بالجودق تمبا الم يلة الر يسية التي تواجت التعليم عن 

ليييم الرسييمية، والتلاعييا الوبيييق بعييد خاصيية  ييي ةييا غييياي جلسييات التييدريم والتع
والم تةم بين المعلم والمتعلم و ي التوجيت واالر ياد الليور  للميتعلم مين  بيا المعليم 

 Rashid & Rashid, 2011.) 
 ,Van de Vordوتؤيد  تا ا العديد من الدراسات مبا دراسة " ان و ورد"        
األساسيية  يي التعلييم ( ان الم ييلة Klimova, 2015( ودراسة "يليمو يا"  2010

عيين بعييد تمييين  ييي عييدم تييوا ر الخبييرق التة ييية اليا ييية لطر ييي عملييية التعليييم والييتعلم 
  المعلم والطالي(  معةمرم ليم لديت خبرق تة ية يا ية لرذا ال وع من التعلم.

 * القراءة الناقدة ومهاراتها:
 ،لجا يي العةلييهي عملية عةلية تت من جا بين هما الجا ي اللسيولوجي وا      

و ةا العين لرذ  الرميوز  ، الجا ي األوا يتمبا  ي اإلدرال الحسي للرموز اليتابية
حييث ان هيذا الجيزا  ،إلى العصيي اليذ  بيدور  ي ةلريا إليى اللي  األيسير مين المي 

اميييا الجا يييي البيييا ي اليييذ  ييييؤد  إليييى تلييياعً  للةيييارن ميييا  ،هيييو المخصييي  للةيييرااق
عد   يييي ب ييياا تمبيييي ت عةليييية ع يييت مييين جرييية وتسيييا ،المو يييوع والييي   مييين جرييية
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ديد ويستبمر  يرا ما لديت من معلومات سابةة لب اا واستخ   المع ى الج ،اخرى
 (.2100، آخرون جاي ا  و 

 :مفهوم القراءة الناقدة
حييث  ةيير العديييد ميين البيياحبين إلييى  ،تيم تعريييف الةييرااق ال ا ييدق عييدق تعريلييات     

إذ تبييدا ميين ابسييط ا ييواع  ،لييى مسييتويات اللرييم  ييي الةييرااقان الةييرااق ال ا ييدق هييي اع
صيدار  ،ويمتيد حتيى  ةيدها ،اللرم المبا ر ييالتعرف عليى معيا ي الميادق المةيرواق وا 

 .الحيم عليرا
ان الةييييرااق تتيييييون ميييين بيييي ث عمليييييات  (Terry  ,0001  "تييييير " ويييييرى     
ا على مع ى اعمق، وييون للحصو  ،بم التلسير  ،هي: اللرم االستيعابي ،للتليير

 بم خ ا هاتين العمليتين يةوم الةارن بدصدار الحيم على المةروا وتةويمت.
الةييييرااق ال ا يييدق بي رييييا: تلييييير  ا ييييد مطبيييق علييييى الصييييلحة  اد عر ييييت ايً يييو ييي     

الميتوبيية، او إسييةاط لييت علييى اليي   الةرا يييي، وتتمبييا  ييي  ييرااق مييا وراا السيييطور 
صييدار األحيييام ب ييان المةييروا،  ييرااق تحليلييية تةويمييية؛ ميين اجيي ا اتخيياذ الةييرارات، وا 

اما تعريف ال ى ، (0002، ؛  صرFcochrem ،0003 يً  وم مو ًا ومؤللًا  
عملية تةويم للمادق المةرواق والحيم عليرا  ي  : يرى ا را ،(31-11 ، 2102 

 يييوا معيييايير مو يييوعية مميييا يسيييتدعي مييين الةيييارن  ريييم المعيييا ي المت يييم ة  يييي 
 مرتبطًا بما يت م ت من معارف. ،مةروا وتلسير دالالتت تلسيرًا م طةياً ال   ال
 يييُيمين إجمييياا الةيييرااق  ،ب ييياًا عليييى عيييدق تعريليييات وردت عييين الةيييرااق ال ا يييدقو      

وتحتييياج إليييى تلاعيييا  ،ال ا يييدق بي ريييا ت يييدرج تحيييت مسيييتوى مييين المسيييتويات العةليييية
 ،2103 ،ا اورد   عيسييىويمييين تعريلرييا يميي ،عيياطلي وعةلييي بييين الةييارن واليي  

تتطليييييي عيييييددًا مييييين  ،( ا ريييييا عمليييييية تلاعليييييية متعيييييددق المسيييييؤوليات003-032 
العملييات الذه يية ال  ييطة التيي ال يصييا إليريا الةيارن إال بمعاي يية الي   والتلاعييا 

بييم ال ةييد الييذ  يمييارم  يييت  ، االسييتدالا الم طةييي ،بييداًا بلرييم اليي   وتحليلييت ،معييت
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ات المتعلةة بالحيم على مختليف جوا يي ال صيلي  يوا الةارن مجموعة من المرار 
 وبذلل  الةرااق ال ا دق تمبا يً  متيامً . ،معايير محددق

وهييي  ،بمرييارات التليييير ال ا ييدا ع ييويً  االةييرااق ال ا ييدق تييرتبط ارتباًطييان يمييا      
وتحليلييييت  ،عمليييية عةلييييية تةيييوم علييييى   يييياط الةيييارن و اعليتييييت للرييييم الييي   المةييييروا

  ييً  عيين طييير  الةييارن للعديييد ميين األسيي لة التييي تيييرتبط  ،ت، والحيييم عليييتوترييبيي
وللةييام بعميا ترابطيات بيين معار يت السيابةة والمعلوميات  ،ومرا بتيت للرميت ،بيالمةروا

 ،وتت يييمن هيييذ  العمليييية العدييييد مييين العملييييات يميييا يليييي: اللريييم ،الجدييييدق الميتسيييبة
وتتمبا هيذ  العمليية ، التطبيق ،ت لتويةصد بت استيعاي الةارن لل   الةرا ي وتمبل

التي يميين اسيتخدامرا  ،واستح ار  لمعار ت السابةة ، ي اتصاا الةارن بالمو وع
وتةيييوم عليييى تجز ييية المعلوميييات اليييواردق  يييي المةيييروا إليييى  ،التحلييييا ،بطريةييية جدييييدق

وهييي عملييية تةييوم علييى  ،الترييييي ،وتحديييد األ يييار الر يسييية ،ع اصييرها األساسييية
وتتمبييا  ييي  ،التةييويم ،او  يييرق عاميية ،المعلومييات معييًا  ييي عبييارات خاصييةتجميييا 

وتحدييييد ميييدى  ،إصيييدار الةيييارن الحييييم عليييى  يمييية المعلوميييات اليييواردق  يييي المةيييروا
 (121-113،  2103وتحديد درجة ومو وعية الياتي  عبد البار ،  ،د ترا

 :أهمية القراءة الناقدة
عيييدد   يييوات المعلومييات  يييي حيات يييا والسيييرعة تبييرز اهميييية الةيييرااق ال ا ييدق ميييا ت     

ذا ييان بعيا ميا  المذهلة  ي ا ت ارها وتعيدد الوسيا ا التيي تعيرا مين خ لريا، وا 
ييتي ليم مرغوًبا  يت، او يان علي يا ان  حسين الةين  يي ياتبييت او  ا يريت،  يدن 
يجييييي تييييدريي الطيييي ي علييييى م ا  يييية مييييا يةدمييييت المؤللييييون، والت بييييؤ بمييييا يريدو ييييت، 

اج األ يار التي تيؤبر  ييرم و يت يتابياترم لمو يوع معيين، وتةيويم الحيبييات واست ت
التيي يسيتخدمو را ع يد م ا  ية مو يوع ميا، وميا  يد يصييبرم مين  يعف  يي بيييان 

 (.11-31،  2102األسباي الداعية لمو ف  ي   ية معي ة  ال ي، 
جتميييا وتيمييين اهميييية الةيييرااق ال ا يييدق  يييي ا ريييا تعيييد  يييرورق مييين  يييرورات الم     

المتح ير ال ييامي المتطييور المزدهيير،  عيين طريةرييا تمحيي  األ يييار، وت مييو الحييياق 
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البةا ييية والليرييية داخييا المجتمييا، وعيين طريةرييا يت يييا المييواطن الم ييتا المسييت ير، 
بييداا الييرا ، والتليييير السييليم   الييدعوق للةييرااق ال ا ييدق هييي دعييوق إلييى إعميياا العةييا وا 

 (.031-0،   2111 الج ا، 
وترجيييا اهميييية الةيييرااق ال ا يييدق إليييى يو ريييا تسييياعد عليييى  ريييم الرسيييالة الميييراد       

إيصالرا بالمادق المةرواق  رًما عميًةا، واستبارق الخبرات السابةة للطالي لربطرا بميا 
دق، وتعميا عليى تج يي يةرا، والتلتع العةليي، وتةبيا اليرؤى المختللية واأل ييار الجديي

ر األحيييام المو ييوعية، وتي ييف عيين األسييباي اللييير ، وتسيياعد  ييي إصييداالتحيييز 
الخاط يييية، واال ترا يييييات غيييييير المدعمييييية، والع  يييييات المصيييييط عة، وال تيييييا ا غيييييير 

تعميا الم طةية، وتجعا يذلل الطالي  ي حالة يةةة دا مة، وتلاعا ما الياتي، و 
 (. Parlindungan, 2012  اعية المبلوطة  على تحصي ت  د التيبيرات اال

 :ةة الناقدمهارات القراء
 ،مريارات التميييزوالتي م را:  تعدق تص يلا مرارات الةرااق ال ا دق تم تص يف    

والتميييييز بيييين  ،وتت يييمن هيييذ  المريييارات: التميييييز بيييين األ ييييار الر يسيييية واللرعيييية
وبيييين  ،وميييا يتصيييا بالمو يييوع وميييا ال يتصيييا ،األ ييييار المرتبطييية وغيييير المرتبطييية

 (.2103، ست تاج  عبد البار ومرارات اال ،الحةا ق وايراا
همييا: مرييارات ، (  ةييد صي لرا إلييى مجيالين Garrigus،2002  اميا جييارجيز     

، ولليي   ييييا ،الةييرااق ال ا ييدق األساسييية وت ييما: تحديييد األ يييار الر يسيية لللةييرات
والمجييياا ايخييير  ريييو: مريييارات ، واسيييلوي ت ةييييم األ ييييار؛ لتميييييز الع  يييات بي ريييا

والتميييز  ،لعليا وت ما: تحديد األ يار ال م ية واسيتخ   ال تيا االةرااق ال ا دق ا
وتلسييير اللبيية المجازييية او الرمزييية  ،وتةييييم الييدال ا والبييراهين ،بييين الحةييا ق وايراا

 وتحديد المعا ي الخاط ة واأل يار العاطلية. ، ي ال  
( إلييييييى ان مرييييييارات الةييييييرااق 211-001،  2112حييييييا ة   ذيييييييرويييييييذلل       

 هي:  ،ا دقال 
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مرييارات االسيييت تاج: تتمبييا  يييي اسيييت تاج هييدف الياتيييي ودوا عييت مييين يتابييية -0
 المو وع وال تا ا من ال   المةروا، ويذلل الليرق الر يسة لللةرق.

مرييارات التمييييز: تخييت   ييي التمييييز بييين الحةيةيية والييرا ، والمعةييوا وغييير -2
 المعةوا من األ يار، وما يتصا بالمو وع، وما ال يتصا.

صييدار األحييييام: يتعلييق ذليييل  ييي إصيييدار األحيييام عليييى م-3 رييارات التةيييويم وا 
صييحة ع ييوان اليي   المةييروا، واألدليية التييي تةييوم عليرييا الم يييلة، ومييدى 
تحييييييز الياتيييييي ألهدا يييييت، وميييييدى تحةيةريييييا، ويليييييااق الياتيييييي  يييييي اختييييييار 

 المو وع.
 (  ةد حد د مرارات الةرااق ال ا دق  ي ايتي:2102اما السيد  

 الليرق الر يسة.تحديد  -
 التوصا إلى است تاجات. -
 التلر ة بين الحةا ق وايراا. -
 المةار ة والتةابا. -
 تحديد ال موذج الت ةيمي لل  . -
 تحديد الع  ة بين السبي وال تيجة. -

 دور معلم اللغة العربية في تدريس مهارات القراءة الناقدة
ت الميي را التربييو  باعتبييار  يعييد المعلييم ريً ييا اساسييًيا وميوً ييا مرًمييا ميين ميو ييا     

ميسًرا وم ةًما للخبرق التعليمية و ا يًدا وباحبًيا  يي المجياا التربيو ،   يً  عين ذليل 
ا يييت يمتليييل اليلاييييات الخاصييية لعمليييية التيييدريم يلريييا مييين تخطييييط، وت لييييذ، وتةيييويم 

(، ولمعلم اللبة العربية دور يبير  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا يدق 2113 ها م، 
هيذ  المريارات مين خي ا اسيتخدام  المتعلمين، با يجي ان يعما على تدريم لدى

 يوعات اساليي بسيطة تعتمد على التليير المجرد، وتةديم  رااات مختللية  يي مو 
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االخت  يييييات  يييييي اليييييرا  وي ا  يييييوا اسيييييباي هيييييذ   متعيييييددق، لييييييي ُييييييدرم المتعلميييييين
وسيييييلويية ليييييدى ليييييية ووجدا يييييية االخت  يييييات مميييييا ييييييؤد  إليييييى حيييييدوث تبيييييييرات عة

، وايتسيياي يبييير ميين الةيييم واالتجاهييات والمرييارات الم اسييبة لرييم،  ييدور المتعلمييين
المعلييم ال يةتصيير علييى إعييداد متعلمييين  ييار ين  ةييط، وا  مييا يتعييدى ذلييل إلييى إعييداد 
ا راد متعلمين واعين  ادرين على  رم المةروا و ةد  وتحليلت،    بد إًذا ع يد تعلييم 

مييتعلم علييى إبييداا رايييت  ييي المييادق المةييرواق وتصيي يلرا، والحيييم الةييرااق ميين تعويييد ال
عليريا، وهييذا ال يييتم إال بييوعي تيام بيهمييية مرييارات الةييرااق التيي عيين طريةرييا تتيييون 

 (.2112الخبرات وت مي الميوا وتب ى ال خصيات  سالم، 
ي مريارات الةيرااق ال ا يدق عين طرييق التيدري ويمين لمعلم اللبة العربية تيدريم     

 درال م ييامي را، بييم تييدريي المتعلميييينعلييى  حيي  الع يياوين ومعر يية دالالترييا، وا  
عليييى حصييير األللييياة والعبيييارات التيييي تيييدور حيييوا مو يييوعات مختللييية اليت ييياف 

وم ا  يترم وتةيويمرم  بيا بدايية  مييز، واستبارق اهتمامات المتعلمين دراترم على الت
ا من التدريم، عن طرييق تحسيين تدريست للمو وع، و ي اب اا ذلل، وبعد اال ترا

ميييا ييييؤد  إليييى اتسييياع ميييدارل صيييياغة األسييي لة وطرحريييا واسيييتخدامت اليييواعي ليييت، م
وزيييادق وعيييرم، و ميو  ييدرترم علييى االستةصياا والتحليييا العلمييي للة ييايا  المتعلميين

المطروحة امامرم وغيرها مين المريارات التيي يميين ان ت ميو مين خي ا االسيتخدام 
 (.2112ن  با المعلم  محمد، األمبا لنس لة م

حيييث ا ييار إلييى ان المعلييم ال يياجع  Copperويؤييد ذلييل مييا ذهييي إليييت ييوبر      
هو الذ  يمتلل مرارات طر  األس لة  ي   اطت الصلي حيث ي ييا السيؤاا لدييت 
محيوًرا اساسيًيا  يي العمليية التعليميية ب يييا عيام، و يي ت ميية مريارات الةيرااق ب يييا 

 (. 0001خا   اليور ، 
و ييي  ييوا مييا سييبق،  ييدن دور معلييم اللبيية العربييية يمييين تحديييد   يمييا يلييي:      

 (2112 محمد، 
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األهداف: يحددها بو و  ود ة بحيث تت من مرارات الةرااق ال ا يدق التيي -0
 يمين ان ت مي من خ ا محتوى المو وع المةروا.

ليييية، المحتييييوى: ييييييتي بمصييييادر تت يييياوا المو ييييوع المةييييروا ميييين زوايييييا مختل-2
ووجرات  ةر متباي ة، او بال صو  ال برية التي يمين من خ لرا ت ميية 

 مرارات الةرااق ال ا دق.
طرا ق التدريم: يستخدم طرا ق متعددق تخاطي حاجيات المتعلميين وت يبا -3

رغبيياترم الملحيية  ييي المعر يية، وتبييير حماسييترم وده ييترم، وتراعييي ميييولرم 
هييذ  الطرا ييق:  األسيي لة، والم ا  يية، المختلليية، واتجاهيياترم المتباي يية، وميين 

والحييوار، والطريةيية المبا ييرق(، وغييير ذلييل ميين الطرا ييق التييي ببييت  عاليترييا 
  ي ت مية مرارات الةرااق ال ا دق.

الوسيييييا ا التعليميييييية: يسيييييتخدم وسيييييا ا تبيييييير خيييييياا المتعلميييييين، وتسيييييتدعي -1
 االستجابات ال ا دق.

 بييا ت يياوا –بي  ييطة تمريدييية األ  ييطة التعليمييية: ييلييف المعلييم المتعلمييين -3
وييللريم بي  يطة اخيرى بعيد تيدريم المو يوع، بحييث  -المو وع المةروا

تت من هذ  األ  طة إعداد الدرم، وتح ير ، ويتابة تةارير تت اسي ما 
مسييتوياترم للتحةييق ميين  يييرق او للتعييرف علييى آراا اخييرى لم يييلة مييا، او 

ن مصييدرين مختللييين ا  عمييا بحييث مييرتبط برييذ  الم يييلة، او المةار يية بييي
ت اواًل للمو وع المةروا من زوايا متباي ة، او غير ذلل من األ  يطة التيي 

 ت مي مرارات الةرااق ال ا دق لدى المتعلمين.
التةويم: يجي ان يت من التةويم ما يةيم المرارات العليا للتليير، ييس لة -3

مرييييارات  التحليييييا، والترييييييي، والتةييييويم، بحيييييث تريييييز هييييذ  األسيييي لة علييييى
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الةييييرااق ال ا ييييدق التييييي ت اولرييييا المو ييييوع المةييييروا، وبعييييد  ييييدذا يييييان تحديييييد 
األهداف، واختييار طريةية التيدريم الم اسيبة مين األميور اللعالية  يي ت ميية 
مرارات الةرااق ال ا دق لدى المتعلمين،  دن هيذ  الطرا يق ال تيتسيي  يمتريا 

يم الجييدق التيي يسيتخدمرا و عاليترا إال من خ ا تياملرا ما اسياليي التةيو 
 المعلم، للو وف على مدى  مو هذ  المرارات لدى المتعلمين.

 الدراسات السابقة: -ثانًيا
عليى الدراسيات والبحيوث السيابةة العربيية واألج بيية عبير  ةبعد إطي ع الباحبي      

تيم ، و ةيرااق ال ا يدق، والالتعلييم عين بعيدال بية الع يبوتية، تمبلت هذ  الدراسات  ي 
 عرا الدراسات السابةة من األحدث إلى األ دم يما يلي:

( إلييى التعييرف علييى ابيير اسييتخدام اسييتراتيجية 2121هييد ت دراسيية السييلمي        
التييييدريم التبييييادلي  ييييي ت مييييية مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق لييييدى طلبيييية السيييي ة األولييييى 

 يييت عي ييية الم يييترية  يييي جامعييية ام الةيييرى، واتبيييا الباحيييث المييي را التجريبيييي، وتيو 
( طالًبييا، واخييرى تجريبييية 23الدراسيية ميين مجمييوعتين احييدهما  ييابطة ميو يية ميين  

( طالًبا تم اختيارهما بطريةة ع وا ية، واعد الباحيث اختبياًرا لةييام 00ميو ة من  
مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق، وتوصييييلت  تييييا ا الدراسيييية إلييييى وجييييود  ييييروق ذات دالليييية 

 ييابطة والتجريبييية  ييي االختبييار البعييد  إحصييا ية بييين متوسييطات المجمييوعتين ال
لمريييارات الةيييرااق ال ا يييدق لصيييالع المجموعييية التجريبيييية، واوصيييت الدراسييية ب يييرورق 
زيييادق الترييييز علييى األ  ييطة التييي ت مييي مرييارات الةييرااق ال ا ييدق لييدى طلبيية السيي ة 

 األولى الم ترية  ي المةررات الدراسية الم اسبة.
( الي يف عين  اعليية التعلييم عين بعيد مةارً يا 2121وت اولت دراسة الزبون        

بالتعليم المبا ر  ي تحصيا طلبة الصف األوا البا و   ي مادق اللبة العربية  ي 
( طالًبييا مين مدرسيية 33األردن، ولتحةييق هيذا الرييدف تيم اختييار عي يية ميو ية مين  

ي ميادق م، مين خي ا مةار ية تحصييلرم  ي2121جبة البا ويية للب يين للعيام الدراسيي 
اللبييية  يييي اللصيييلين األوا والبيييا ي  يييي  ال حيييو والصيييرف، الب غييية وال ةيييد،   يييايا 
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ادبييية(، وتوصييلت  تييا ا الدراسيية إلييى تو ييق طريةيية التعليييم المبا يير مةارً ييا بييالتعليم 
عن بعد  ي تحصيا ا راد عي ية الدراسية، واوصيت الدراسية ب يرورق تب يي اسيتخدام 

ليييدما بيييين الطريةييية التةليديييية واالليترو يييية  يييي طريةييية اليييتعلم المتميييازج مييين خييي ا ا
تدريم مبحث اللبية العربيية و يرورق إعيادق تصيميم المحتيوى التعليميي بميا ي سيجم 

 ومبدا التعليم عن بعد.
( إلييى الي ييف عيين تصييورات طلبيية المرحليية 2121وسييعت دراسيية المةييداد         

م عن بعيد  يي ةيا ازمية البا وية  ي المدارم الحيومية  ي األردن الستخدام التعلي
يورو ييييا ومسييييتجداترا، والتعييييرف إلييييى دالليييية اللييييروق  ييييي تصييييورات طلبيييية المرحليييية 
البا وييية عيين اسييتخدام التعليييم عيين بعييد  ييي األردن و ةًييا لمتبييير الجيي م، واسييتخدم 

( طالًبيا وطالبية، وبليم 031الم را الوصلي المسحي، وتيو ت عي ية الدراسية مين  
( تيم اختييارهم بالطريةية 12(، وبليم عيدد اال ياث  20ر  عدد ا راد العي ة من الذيو 

الع ييوا ية البسيييطة، وتوصييلت  تييا ا الدراسيية إلييى ان ه ييال ابييًرا إيجابًيييا السييتخدام 
التعليييم عيين بعييد  ييي  ييوا ازميية يورو ييا المسييتجدق  ييي مييدارم تربييية  صييبة اربييد 

( بدرجيية 1,31بدرجيية يبيييرق جييًدا، بلييم المتوسييط الحسييابي للتصييورات ا ييراد العي يية  
يبيييييرق جييييًدا للمجيييياا ييييييا، وعييييدم وجييييود  ييييروق  ييييي تةييييديرات ا ييييراد العي يييية علييييى 
متوسطات األداق ييا و ًةا لمتبيير الجي م  ذييور، إ ياث(، واوصيت الدراسية بيدعم 
الم اريا الوط ية التي ت مي  يرق التعليم عن بعد وتعزيز التعاون بي ريا وبيين وزارق 

 التعليم األرد ية.
( Basilaia & Kvavadze, 2020دراسية "بسيي لي ويلا يادز "   وهيد ت      

إليييى الي يييف عييين مسيييتوى  يييدرات الميييدارم عليييى مواصيييلة العمليييية التعليميييية  يييي 
المييدارم  ييي  يييا التعليييم عيين بعييد عبيير اال تر ييت بعييد جا حيية يورو ييا ميين خيي ا 

وسييو ت اسييتخدام الم صييات التعليمييية المتاحيية مبييا البوابيية االليترو ييية و ييرق مايير 
للميدارم العاميية التييي يمييين اسييتخدامرا للتعليييم عبيير اال تر ييت واالتصيياا المبا يير، 
وتم دراسة حالية احيدى الميدارم  يي جورجييا الخاصية للتعلييم عبير اال تر يت ت يم 
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( طالًبييا، حيييث ايييدت ال تييا ا  جييا  اال تةيياا السييريا إلييى  يييا التعليييم عبيير 031 
يةيا ايبير  اعليية مين التعلييم عين بعيد حييث ان اال تر ت، إال ان التعلييم التةلييد  

 الم راج التعليمية الحالية ليست مصممة للت ليذ عبر م صات التعلم االليترو ي.
معر ييية ابييير اليييتعلم ال  يييط  ( إليييى2100دراسييية عباب ييية والمسييياعلة   هيييد تو       

 المتمبيييا بيسيييلوي الحيييوار والم ا  ييية  يييي ت ميييية مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق ليييدى طلبييية
وتييييم تحديييييد اداق الدراسيييية  ييييي اختبييييار الصييييف التاسييييا  ييييي مديرييييية واد  السييييير؛ 

لًبا وطالبة مين مدرسية جمييا  ياير ( طا01، وتيو ت عي ة الدراسة من  تحصيلي
البا ويييية للب يييين والصيييويلية البا ويييية للب يييات واللتيييين اختيرتيييا بطريةييية  صيييدية، ووُزع 
ا رادهييا ع يييوا ًيا إلييى مجميييوعتين، واةريييرت  تييا ا الدراسييية وجييود  يييروق إحصيييا ية 

بييية، وه يال  ييروق تعيزى إلييى تعيزى إليى طريةيية التيدريم ولصييالع المجموعية التجري
 صالع اإل اث، وتعزى إلى التلاعا بين استراتيجية التدريم والج م.لالج م 
( إلى تةصي  اعلية التعليم عن بعد Fojtik, 2018وهد ت دراسة " وجتيل"       

مةار ة بيسلوي التعلييم العياد  مين خي ا اسيتعراا التجياري الرا يدق  يي جمروريية 
لبييية  يييي عيييدق مسيييا ات، الت ييييل التيييي تب يييت هيييذا ال ةيييام، وبعيييد مةار ييية  تيييا ا الط

واةررت ال تا ا عن وجود  روق دالة إحصا ًيا  ي  تا ا الطلبية تعيزى ل يوع اليتعلم 
 ولصالع التعليم العاد   ي مةابا التعليم عن بعد.

( إلييييى الي ييييف عيييين ابيييير اسييييتراتيجية 2101البييييدور وو ييييا   وسييييعت دراسيييية      
تابية االبداعيية ليدى طلبية السي ة التساؤا الذاتي  ي ت مية مرارق الةيرااق ال ا يدق، والي

األوليييى  يييي جامعييية الحسيييين بييين طييي ا  يييي األردن، واتبيييا الباحيييث المييي را  يييبت 
التجريبي، وطور اختبار لةيام مرارق الةيرااق ال ا يدق، واختبيار لةييام مريارق اليتابية 

( طالًبيا وطالبية و يق 33االبداعية، حيث درست المجموعة التجريبية الميو ة من  
( طالًبيا 33ية التساؤا الذاتي، ودرست المجموعية ال يابطة الميو ية مين  استراتيج

وطالبيية بالطريةيية االعتيادييية و ييد طبييق االختبييارين علييى المجمييوعتين  بييا التييدريم 
وبعيييييد ، وتوصيييييلت  تيييييا ا الدراسييييية إليييييى وجيييييود  يييييروق ذات داللييييية إحصيييييا ية بيييييين 
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مرييارق الةييرااق ال ا ييدق  المجمييوعتين تعييزى إلييى اسييتراتيجية التسيياؤا الييذاتي  ييي ت مييية
%( 32,3واليتابة االبداعيية ولصيالع المجموعية التجريبيية، يميا بي يت ال تيا ا ان  

من التباين  ي اداا ا راد المجموعة التجريبية عليى االختبيار البعيد  لمريارق الةيرااق 
ال ا ييييدق عا ييييد السييييتراتيجية التسيييياؤا الييييذاتي  ييييي ت مييييية مرييييارق الةييييرااق ال ا ييييدق، ان 

مييين التبييياين  يييي اداا ا يييراد المجموعييية التجريبيييية عليييى االختبيييار البعيييد   %(23 
لمرارق اليتابة االبداعية عا د لمتبير طريةة التدريم ميا ي يير إليى  اعليية توةييف 
استراتيجية التساؤا الذاتي  ي تحسيين مريارق اليتابية االبداعيية، وعيدم وجيود  يروق 

عي واليليييييية، واوصيييييت الدراسييييية ذات داللييييية إحصيييييا ية تعيييييزى إليييييى ال يييييوع االجتميييييا
 بتوةيف استراتيجية التساؤا الذاتي  ي تدريم مادق اللبة اال جليزية.

صعوبات ت مية مريارات الةيرااق ال ا يدق ( عن 2103عبود  ي لت دراسة و         
مييين وجرييية  ةييير ُمدر سيييي اللبييية العربيييية وُمدر سييياترا  يييي المرحلييية المتوسيييطة العيييام 

 ، وتحيددت اداق الدراسية  ييتةيديم المةترحيات لع جريا، و م2103/ 2101الدراسيي 
مييييدر م  (111  ةييييرق، ُوز عييييت علييييى عي يييية البحييييث البالبيييية  (30 سييييتبا ة ت ييييمن ا

توصيلت  تيا ا الدراسية و وُمدر سة ميوزعين عليى  ياطا الرصيا ة بميديرياترا اليب ث، 
اب يياا  لصيييحة  ييي ليية التييزام بعييا ُمدر سييي اللبيية العربييية وُمدر سيياترا اللبيية ال إلييى

 لة تةبيا بعيا ُمدر سيي اللبية العربيية وُمدر سياترا األ ييار الجدييدق و  ،تدريم الةرااق
 عف الطرا ق المتبعة  يي الة ياا عليى ، و س لة الخارجة عن مو وع الدرمواأل

اعتميياد اغلييي ، و  ل يية إسييرامرا  ييي ت مييية  خصييياترمالخجييا والخييوف لييدى الطلبيية و 
ة العامييييية  ييييي التييييدريم وابتعييييادهم عيييين اللبيييية الُمدر سييييين والُمدر سييييات علييييى اللرجيييي

اللصيحة مما ي عف  يدرق الطلبية عليى إتةيان اللبية العربيية ب ييا صيحيع، ويوليد 
ميين بييين مةترحييات العيي ج ايتييي: ويييان ،  ييي مرييارات الةييرااق ال ا ييدق الً لييديرم  ييع

 صييييحة  يييي اب ييياا يييرورق إليييزام الُمدر سيييين والُمدر سيييات التحيييدث باللبييية العربيييية الل
 ييييرورق مراعيييياق الت ييييوع  ييييي المسييييتويات المعر ييييية ع ييييد و ييييا م، و عملييييية التييييدري

ا  ييرال الطلبيية مييا ، و ت مييي مرييارات التليييير ال ا ييد األسيي لة، وال سيييما األسيي لة التييي
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ُمدر سييي اللبيية العربييية وُمدر سيياترا عيين طريييق عةييد  ييدوات صييبيرق داخييا الصييلوف 
ريم عين مو يوع  را يي، ي ميي  يي تديرها مجموعة من الطلبية يت ا  يون اميام زم  

  .حي الةرااق، ويعزز البةة بي لسرم لوسرم 
سيتراتيجية العصيف االي ف عن ابير ( إلى 2103م سي  هد ت دراسة يما       

الذه ي  يي ت ميية مريارات الةيرااق ال ا يدق ليدى طلبية الصيف السيادم األساسيي  يي 
بيييييار ين، وهميييييا: االختصيييييممت الباحبييييية اداتيييييو ، األردن، واتجاهييييياترم  حيييييو الةيييييرااق
ا وطالبية طالًبي( 023 تيو  ت عي  ية الدراسية مين ، و التحصيلي، ومةيام االتجاهات

ا مين مدرسيتين، وتةسييمرم يً من طلبة الصف السادم األساسي، تيم  اختييارهم  صيد
ستراتيجية العصف الذه ي، وعددهم من اموعتين: تجريبية درسوا باستخدام إلى مج

سييييييت إ يييييياث، والمجموعيييييية ال ييييييابطة در  32ذيييييييور و 33ا وطالبيييييية:  طالًبيييييي (33 
 ييياث( للعيييام إ 22ذييييور و 32ا وطالبييية:  طالًبييي (31 بالطريةييية التةليديييية، وعيييددهم 

وجيود  يروق ذوات داللية  توصيلت  تيا ا الدراسية إليىو م، 2103 -2101الدراسي 
العصيييف  سيييتراتيجية التيييدريمابيييار الةيييرااق ال ا يييدق، تعيييزى ألبييير إحصيييا ية  يييي اخت

ا  ي وجاات اللروق لصالع المجموعة التجريبية، يما ايدت ال تا ا تحس ً  الذه ي،
 .اتجاهات الطلبة  حو الةرااق

 اعليييية بر ييياما  التعيييرف عليييى( دراسييية هيييد ت إليييى 2103ى جبيييار  واجييير         
د طالبيييات ع ييي ، والةيييرااق االبداعييييةاليييوان الطييييف  يييي ت ميييية مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق

 عي ييية ، وتيو يييتالتجريبييييمييي را العليييى الباحبييية واعتميييدت ، الصيييف الرابيييا األدبيييي
طالبًة من طالبات الصف الرابا األدبي  يي مدرسية ب يت الريدى ( 33الدراسة من  

وزعييت  ييد  ييي حييي الةييدم؛ و  الرصييا ة األولييى،/ات التابعيية لمديرييية تربييية ببييدادللب يي
جموعيية طالبيية  ييي الم (31 علييى مجمييوعتين   ييابطة وتجريبييية(، بوا ييا ا ع ييوا يً 

 تحيييددت اداتيييا الدراسييية  يييييو ، طالبييية  يييي المجموعييية ال يييابطة( 30 و ،التجريبيييية
وايخيير: لةييييام مرييارات الةيييرااق ، اختبييارين، األوا: لةيييام مريييارات الةييرااق ال ا يييدق

ه يييال  يييرق ذو داللييية إحصيييا ية بيييين ة، وتوصيييلت  تيييا ا الدراسييية إليييى ان اإلبداعيييي
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ريارات الةيرااق ال ا يدق  يي االختبيار متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث  يي م
ه يال  يرق ذو داللية إحصيا ية بيين متوسيط ة، و جريبيالبعد ، لصالع المجموعة الت

درجيييات طالبيييات مجميييوعتي البحيييث  يييي مريييارات الةيييرااق اإلبداعيييية  يييي االختبيييار 
اعتميياد البر يياما ب ييرورق باحبيية واوصييت ال ،البعييد ، لصييالع المجموعيية التجريبييية

 ييييي ت مييييية مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق واإلبداعييييية  ييييي تييييدريم مييييادق   الييييوان الطيييييف(
 المطالعة ع د طالبات المرحلة اإلعدادية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
المةداد  الم را الوصلي يدراسة  امعةم الدراسات السابةة  ي اتباعر تت ابر -

 ,Basilaia & Kvavadze(، ودراسية "بسييي لي ويلا يادز "  2121 
( مييا الدراسيية الحاليية، واختللييت مييا دراسيية 2103(، ودراسية عبييود  2020

(، ودراسيييية عباب يييية والمسيييياعلة 2121الزبييييون  (، ودراسيييية 2121السييييلمي  
(، ودراسيية البيييدور وو يييا  Fojtik, 2018(، ودراسيية " وجتييييل"  2100 
( اتبعيت المي را 2103(، ودراسة جبار  2103(، ودراسة م سي  2101 

 التجريبي.
برت ادوات الدراسيييات السيييابةة ميييا اداق البحيييث الحيييالي  يييي اداق االسيييتبا ة ت يييا -

(،  ييي حييين يا ييت اداق 2103(، ودراسيية عبييود  2121المةييداد   يدراسيية 
(، ودراسيية جبييار 2101(، ودراسيية البييدور وو ييا   2121السييلمي  دراسيية 

 ( اختباًرا لمرارات الةرااق ال ا دق.2103 
 الطالب، ماا عادا السابقة مع عينة البحث الحالي، حيث تكونت منمعظم عينات الدراسات  اختلفت -

 ( التي اتفقت مع عينة الدراسة الحالية وكانت من المعلمين.2103عبود )دراسة 

اختللت الدراسة الحالية عين الدراسيات السيابةة مين حييث األمياين التيي اجرييت  -
  يرا، و ي بعا المتبيرات التابعة التي ت اولترا.

 فادة من الدراسات السابقة:أوجه االست
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البحث  تعريف مصطلحات من الدراسات السابةة من خ ا: ةالباحب تاستلاد     
، وييييذلل إعيييداد الخلليييية ال ةريييية، واختييييار مييي را البحيييث الم اسيييي لطبيعييية الحيييالي

متبيراتييييت، وييلييييية اختيييييار مجتمييييا وعي يييية البحييييث، وب يييياا ادوات البحييييث، وتحديييييد 
لم  مة؛ لإلجابة على اس لتت، ومعر ة ييلية تلسير وم ا  ة األساليي اإلحصا ية ا

  تا ا البحث، وو ا التوصيات.
جراءاته:  منهجية البحث وا 

 منهج البحث: -أواًل 
ة علييى اسيي لة البحييث اتبعييت الباحبيية الميي را الوصييلي المسييحي، وذلييل لإلجابيي    

 .وتحةيق اهدا ت
 مجتمع البحث: -ثانًيا
معلميي اللبية العربيية للمرحلية  جميا من للبحث الحالييمبا المجتما األصلي     

 م(.2120-هي0112وذلل خ ا العام الدراسي  المتوسطة من دولة اليويت، 
 عينة البحث: -ثالثًا
 ييي مياتييي معلميية ومعلًمييا اللييذين يعملييون ( 021تيو ييت عي يية البحييث ميين       

وذليييل ، ةبطريةييية ع يييوا ي متيييم اختييييارهو دولييية اليوييييت، التعلييييم التابعييية إلدارق تعلييييم 
 م(.2120-هي0112خ ا العام الدراسي  

 أداة البحث: -رابًعا
بعييييد االطييييي ع عليييييى الدراسيييييات السييييابةة المتعلةييييية بمو يييييوع البحيييييث الحيييييالي      
صعوبات استخدام التعليم عن بعد  ي تدريم مريارات الةيرااق ال ا يدق ليدى معلميي "

التعلييم اسيتخدام  صيعوبات ستبا ة لتةيمبعما ا امت الباحبة  حيث اللبة العربية"،
ة إليى السيبا المةترحية للتبليي ، باإل يا عن بعد  ي تدريم مريارات الةيرااق ال ا يدق

 عليرا.
وتميييت االسييييتجابة عليييى  ةييييرات االسيييتبا ة و ةًييييا لتيييدرج خماسييييي عليييى طريةيييية      

 مةيييام لييييرت  بدرجيية يبيييرق جييًدا، بدرجييية يبيييرق، بدرجيية متوسييطة، بدرجيية  ليلييية،
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( علييى التييوالي، لللةيييرات 0، 2، 3، 1، 3بدرجيية  ليليية جييًدا( وتصييحع بالييدرجات  
( 22مييين  االيجابيييية، والعييييم صيييحيع لللةيييرات السيييلبية، حييييث تيو يييت االسيييتبا ة 

  ةرق، توزعت على محورين، هما: 
صييييعوبات اسييييتخدام التعليييييم عيييين بعييييد  ييييي تييييدريم مرييييارات  المحييييور األوا:-

 (  ةرق.01 ، وتيو ت من الةرااق ال ا دق
السبا المةترحة للتبليي عليى صيعوبات اسيتخدام التعلييم عين المحور البا ي: -

 ات.(  ةر 1، وتيو ت من  بعد  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا دق
 صدق وثبات أداة البحث:

 صدق أداة االستبانة:-0
بتطبيييق اداق االسييتبا ة علييى عي يية اسييتط عية ع ييوا ية ميين  ةالباحبيي ت اميي       
معلًمييا ( 21البحييث األصييلي ميين خييارج عي يية البحييث، حيييث بلييم عييددها  مجتمييا 
، وذلييل لحسيياي صييدق االتسيياق الييداخلي، وتييم حسيياي معييام ت االرتبيياط ومعلميية

ان جميييا و بييين درجيية يييا  ةييرق والدرجيية اليلييية ليييا محييور ميين محييور  االسييتبا ة، 
 ة التيي ت تميي اللةرات  د حةةت ارتباطيات دالية ميا الدرجية اليليية لمحيور  االسيتبا

تراوحييت معييام ت االرتبيياط بييين و (، 1,13 ، او )1,10إليرييا ع ييد مسييتوى دالليية  
(، وهذا يؤييد ان اداق االسيتبا ة تتمتيا بدرجية عاليية مين صيدق 1,323 -1,302 

 االتساق الداخلي.
 ثبات االستبانة:-2
تيييم حسييياي معاميييا يرو بيييات الليييا للةيييرات االسيييتبا ة وهيييي طريةييية مييين طيييرق        
اي الببييات، وذلييل إليجيياد معامييا ببييات اداق االسييتبا ة، تييم إيجيياد  يميية معامييا حسيي

ان معامييا الببييات اليلييي اللييا لمحييور  االسييتبا ة، ويييذلل للدرجيية اليلييية لرييا، حيييث 
 تتا بدرجة يبيرق من الببات، اطمي (، وهذا يدا على ان اداق االستبا ة تتم1,02 

 .صليإلى تطبيةرا على عي ة البحث األ ةالباحب
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 الصيدق ان اداق االسيتبا ة تت سيم بدرجية عاليية مين ةالباحب دت، تييمما سبق     
حصيا عليريا جيراا تطبيةريا تمصيدا ية ال تيا ا ال را يية التيي سوالببات، وهذا ُيعيزز 

 للبحث الحالي.
 األساليب اإلحصائية: -خامًسا

د مين ؛ للتييي(Pearson Correlation Coefficient)معاما ارتبياط بيرسيون -1
 صدق االتساق الداخلي لنداق.

؛ للتحةيق مين ببيات  ةيرات (Cronbach's alpha)معاميا ببيات الليا يرو بيات -2
 اداق االستبا ة.

المتوسيييطات الحسيييابية واال حرا يييات المعياريييية؛ لتحدييييد اسيييتجابات عي ييية البحيييث -3
 . حو  ةرات اداق االستبا ة
 عرض وتفسير نتائج البحث:

 بحث:المحك المعتمد في ال    
لتحديييد المحييل المعتمييد  ييي البحييث الحييالي، بييم حسيياي طييوا خ يييا المةيييام      

االسييتبا ة،  الخماسييي لطريةيية لييييرت  الحييدود الييد يا والعليييا( المسييتخدم  ييي محييور 
(، وتيييييم تةسييييييمت عليييييى عيييييدد خ ييييييا اداق االسيييييتبا ة 1=0-3تيييييم حسييييياي الميييييدى  و 

بعييد ذلييل تييم إ ييا ة و  (،1,21= 1/3للحصييوا علييى طييوا الخلييية الصييحيع ا   
هييييذ  الةيميييية إلييييى ا ييييا  يميييية  ييييي اداق االسييييتبا ة  او بداييييية المةيييييام وهييييي الواحييييد 
الصييحيع(، وذلييل لتحديييد الحييد األعلييى لرييذ  الخلييية، وهيييذا اصييبع طييوا الخ يييا، 

إليى  0,21يمبيا درجية   ليلية جيًدا((،  مين  0,21إليى ا يا مين  0يما ييتي:  من 
يمبييا درجيية  3,11إلييى ا يا ميين  2,31ليية((،  ميين يمبييا درجية   لي 2,31ا يا ميين 

 1,21يمبييا درجيية  يبيييرق((، و ميين  1,21إلييى ا ييا ميين  3,11 متوسييطة((،  ميين 
 يمبا درجة  يبيرق جًدا((. 3,1إلى ا ا من 
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 :الدراسة نتائج مناقشة
مهـارات القـراءة الناقـدة  "مـاال تا ا المتعلةة بالسؤاا األوا الذ  ي   على:      

 ريسها من خالل معلمي اللغة العربية؟"المراد تد
وتميييت االجابييية عليييى هيييذا السيييؤاا مييين خييي ا مراجعييية األدي التربيييو  السييييابق    

وعبييد البييار   ،(2101الحوامييدق  تييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق يدراسيية المتصييا ب
السلمي ، و (2102والسليتي ومةداد    ،(2102ربابعة وابو جاموم  و  ،(2103 
م سييييييي و (، 2101البييييييدور وو ييييييا   و (، 2100ب يييييية والمسيييييياعلة  عباو (، 2121 
وتوصييلت الباحبيية إلييى  ا ميية بمرييارات  ا ميية الةييرااق (، 2103، وجبييار  (2103 

ال ا دق الم اسبة لطلبة المرحلة المتوسطة تحتيو  عليى اربيا مريارات ر يسية، وهيي: 
صيييدار األحييييام، و  ي يييدرج تحتريييا التميييييز، واالسيييت تاج، والتيييذوق األدبيييي، والتةيييويم وا 

 خمم ع رق مرارق  رعية، و يما يلي بيان ذلل:
 مهارات التمييز:

 التمييز بين الحةا ق وايراا.-0
 التمييز بين األ يار الر يسة واللرعية.-2
 التمييز بين الحجا الةوية والحجا ال عيلة.-3
 التمييز بين ما يتصا بالمو وع وما ال يتصا بت.-1
 التمييز بين اوجت ال بت واالخت ف.-3

 مهارات االستنتاج:
 است تاج ما يت م ت المو وع من معا ي.-3
 است تاج الع  ة بين األسباي وال تا ا.-1
 است تاج الحيا الدعا ية الواردق  ي ال   المةروا.-2

 مهارات التذوق األدبي:
 تحديد الصور البيا ية المت م ة  ي ال   المةروا.-0
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 تحديد مواطن الجماا  ي ال   المةروا.-01
 مات التي تبير العاطلة  ي ال   المةروا.تحديد اليل-00

صدار األحكام:  مهارات التقويم وا 
 الحيم على  يمة المو وع.-02
 الحيم على مدى ترابط ال   المةروا.-03
 تةويم األ يار الموجودق  ي ال   المةروا.-01
 إبداا الرا  تجا  األ يار الواردق  ي ال   المةروا.-03
صــعوبات اســـتخدام  "مــا لييذ  ييي   علييى:ال تييا ا المتعلةيية بالسييؤاا البييا ي ا     

 التعليم عن بعد في تدريس القراءة الناقدة؟"
ولإلجابيية علييى هييذا السييؤاا،  امييت الباحبيية بحسيياي المتوسييطات الحسييابية        

اسيييتخدام ل سيييتبا ة اليييذ  يتعليييق بصيييعوبات  واواال حرا يييات المعياريييية للمحيييور األ
، وذلييل يمييا يو ييحرا الجييدوا ل ا ييدقالتعليييم عيين بعييد  ييي تييدريم مرييارات الةييرااق ا

 ( التالي:0 
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للمحــور األول: صــعوبات اســتخدام  (:1جــدول  

 (121التعليم عن بعد في تدريس مهارات القراءة الناقدة لدى عينة الدراسة  ن=
المتوســــط  الفقرة م

 الحسابي
االنحـــراف 
 المعيار 

 الحكم الترتيب

 بات تقنيةصعو 
اال ةطيييييياع المتيييييييرر لخدميييييية اال تر ييييييت اب يييييياا  0

الم صيات اال ترا يية للتعلييم عين  الدخوا إلى
 بعد  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا دق.

 متوسطة 00 0,23 3,10

  يبية اال تر يت،   ة   ي التجريزات ال زمة 2
التعلييم السيتخدام  حواسيي للط ي،..... إل (

 ت الةرااق ال ا دق.تدريم مرارا ي عن بعد 

 يبيرق 2 1,32 1,01
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لليدخوا معلمي اللبة العربية  وجود ايةو ة لم ا 3
الم صييييات اال ترا ييييية للتعليييييم عيييين بعييييد إلييييى 

الطيي ي  ييي مرييارات الةييرااق ال ا ييدق إال تةييويم ل
 رم.بدذن م 

 يبيرق جًدا 0 1,33 1,32

اعمييياا الطييي ي اب ييياا تيييدريم مريييارات ةرييور  1
 ييي  لل صييو  األدبييية والترابيييةالةييرااق ال ا ييدق 

 الم صييييييييات اال ترا ييييييييية للتعليييييييييم عيييييييين بعييييييييد
 .يدحصا يات

 يبيرق 3 0,23 1,03

ميييييين معلمييييييين  عييييييدم يلاييييييية اليييييييوادر الب ييييييرية 3
تيييييدريم  إل جيييييا  ميييييؤهلين وم ييييير ين تربيييييويين

 مرارات الةرااق ال ا دق للط ي.

 متوسطة 0 1,02 3,31

وجيييييود خليييييا تة يييييي يم يييييا مييييين ةريييييور بعيييييا  3
يرييا معلمييي اللبيية العربييية م المسيي دق علالمييدار 

ميييييييا اسييييييييتيماا اجييييييييرااات ربطرييييييييا بحسييييييييابرا 
 ال خصي.

 متوسطة 01 0,12 3,31

 الم صييييات اال ترا يييييةوجيييود خلييييا تة ييييي  ييييي  1
ميييييين خيييييي ا ةرييييييور درم للتعليييييييم عيييييين بعييييييد 

أليبيير  لتييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق مجييدوا
 ت. ي  لم التو ي من معلم

 يبيرق 3 0,31 1,03

ايبيير لوجييود  الواحييد دم يلاييية اليييوم الدراسيييعيي 2
ميييين حصيييية لتييييدريم مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق 

 للط ي.

 يبيرق جًدا 2 1,20 1,13

 كبيرة 10,0 2012 المعدل الكلي
 بمعلمي اللغة العربيةصعوبات تتعلق 

لليييدخوا إليييى معلميييي اللبييية العربيييية  لييية خبيييرق  0
 الم صييييييييات اال ترا ييييييييية للتعليييييييييم عيييييييين بعييييييييد

  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا دق.دامرا واستخ

  ليلة 01 0,23 2,31
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  ييييعف اللرييييم الصييييحيع بمتطلبييييات اسييييتخدام 01
 الم صييييات اال ترا ييييية للتعليييييم عيييين بعييييد  ييييي

 تدريم مرارات الةرااق ال ا دق.

 يبيرق 1 0,21 1,01

السييتخدام معلمييي اللبيية العربييية  ييعف   اعيية  00
د  ييييي اال ترا ييييية للتعليييييم عيييين بعيييي اتم صييييال

 تدريم مرارات الةرااق ال ا دق.

 متوسطة 03 0,23 2,33

اللبييية باللبيية العربييية  معلمييي ليية التييزام بعييا  02
 الةييييرااقمرييييارات اللصيييييحة  ييييي اب يييياا تييييدريم 

 ال ا دق.

 متوسطة 01 0,23 2,21

اللبيية العربييية األ يييار  علمييي ليية تةبييا بعييا م 03
 الجديدق واألس لة الخارجة عن مو يوع اليدرم

 تدريم مرارات الةرااق ال ا دق. ي 

 يبيرق 1 1,01 1,03

 ييييعف الطرا ييييق المتبعيييية  ييييي الة يييياا علييييى  01
الخجا والخوف لدى الطلبة و ل ية إسيرامرا  يي 

 اب اا تدريم الةرااق ال ا دق.  ت مية  خصياترم

 متوسطة 03 1,02 2,22

التيي معلمي اللبة العربية خصوصية   لة تو ر 03
ات اال ترا يييية م صيييال يييي توةييييف  متسييياعده

 بيريحية. للتعليم عن بعد

 متوسطة 02 0,10 3,11

معلمييييي اللبيييية  ازدحييييام جييييداوا الييييدروم لييييدى 03
الم صيييييات بميييييا يعييييييق تلييييياعلرم ميييييا  العربيييييية

اال ترا يييييية للتعلييييييم عييييين بعيييييد اب ييييياا تيييييدريم 
 .مرارات الةرااق ال ا دق

  ليلة 03 0,12 2,32

ا ية الم صات اال تر  عف استخدام ايةو ات  01
معلمييي اللبيية الحاسييوبية لييدى  للتعليييم عيين بعييد

 العربية.

 يبيرق جًدا 3 0,11 1,23

 متوسطة 1011 5023 يلالمعدل الك
 كبيرة ,,10 50,5 لالستبانة ألولالمعدل الكلي للمحور ا
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داا إحصييا ًيا حسييي المحييل  واالمحييور األ( السييابق، ان 0يو ييع الجييدوا       
(، 3,33لحيييييالي، بليييييم المتوسيييييط الحسيييييابي للمحيييييور يييييييا  المعتميييييد  يييييي البحيييييث ا

اسيتخدام (، وهذا يع ي ان عي ة البحث ترى ان صعوبات 1,00با حراف معيار   
جيياات بدرجيية يبيييرق، وجيياات التعليييم عيين بعييد  ييي تييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق 

( وبييييا حراف معيييييار  1,12الصييييعوبات التييييي تتعلييييق بالتة ييييية بمتوسييييط حسييييابي  
(، وبدرجيية يبيييرق، حيييث حصييلت علييى الترتيييي األوا، وجيياات الصييعوبات 1,02 

( وبيييا حراف معييييار  3,23بمتوسيييط حسيييابي   معلميييي اللبييية العربييييةالتيييي تتعليييق ب
 .، حيث حصلت على الترتيي البا يمتوسطة (، وبدرجة0,10 

جاات  ي المرتبية ل ستبا ة، حيث  واويا ت اعلى اللةرات  ي المحور األ       
معلمييي اللبيية العربييية  ( والتييي تيي   علييى "وجييود ايةو يية لم ييا3ولييى اللةييرق ر ييم  األ

الطييي ي  يييي مريييارات تةيييويم الم صيييات اال ترا يييية للتعلييييم عييين بعيييد للليييدخوا إليييى 
( وبيييييا حراف معييييييار  1,32، بمتوسيييييط حسيييييابي  رم"بيييييدذن مييييي الةيييييرااق ال ا يييييدق إال 

( والتيي تي   2ة اللةيرق ر يم  ( بدرجة يبيرق جًدا، وجياات  يي المرتبية البا يي1,33 
ايبيير ميين حصيية لتييدريم مرييارات لوجييود  الواحييد علييى "عييدم يلاييية اليييوم الدراسييي

( 1,20( وبييييا حراف معيييييار   1,13"، بمتوسيييط حسييييابي  الةيييرااق ال ا ييييدق للطيييي ي
( والتييي تيي   علييى 21بدرجيية يبيييرق جييًدا، وجيياات  ييي المرتبيية البالبيية اللةييرق ر ييم  

الحاسييوبية لييدى  الم صييات اال ترا ييية للتعليييم عيين بعييد  ييعف اسييتخدام ايةو ييات"
( 0,11( وبيييييا حراف معييييييار   1,23"، بمتوسيييييط حسيييييابي  معلميييييي اللبييييية العربيييييية

جياات ويا ت اد ى اللةرات  يي المحيور األوا ل سيتبا ة، حييث بدرجة يبيرق جًدا، 
للبية معلميي ا( والتي تي   عليى " لية خبيرق 0ع ر اللةرق ر م   سابعة ي المرتبة ال

 يي تيدريم واسيتخدامرا  الم صات اال ترا يية للتعلييم عين بعيدللدخوا إلى العربية 
( 0,23( وبييييا حراف معيييييار   2,31"، بمتوسييييط حسييييابي  مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق

( والتيي تي   03ع ر اللةيرق ر يم  السادسة ، حيث جاات  ي المرتبة  ليلةبدرجة 
بميييا يعيييق تلييياعلرم ميييا  ة العربييييةمعلميييي اللبيي ازدحيييام جيييداوا الييدروم ليييدى"علييى 
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بمتوسيط  الم صات اال ترا ية للتعليم عن بعد اب اا تدريم مرارات الةرااق ال ا يدق"
( بدرجييية  ليلييية، وجييياات  يييي المرتبييية 0,12(، وبيييا حراف معييييار   2,32حسيييابي  

معلميييي اللبييية ( والتيييي تييي   عليييى " يييعف   اعييية 00اللةيييرق ر يييم   خامسييية ع يييرال
اال ترا ية للتعليم عن بعد  يي تيدريم مريارات الةيرااق  اتم صالالستخدام العربية 
 متوسطة.( بدرجة 0,23(، وبا حراف معيار   2,33"، بمتوسط حسابي  ال ا دق
معلميي وتعزو الباحبة هذ  ال تا ا إلى وجود زيادق  ي ال صاي المةرر عليى       

، ويجيييدر م عييين بعيييدالتعليييي عبييير تيييدريم مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق يييي  اللبييية العربيييية
بجييدوى التي ولوجيييا  ييي  معلمييي اللبيية العربيييةاإل ييارق إلييى عييدم ا ت يياع اليبييير ميين 

التعلييييم،  ةيييًرا لييييو رم مييين اصيييحاي الخبيييرق الطويلييية  يييي المييييدان التربيييو ، واليييذ  
هيييو لمرييارات الةييرااق ال ا ييدق الوجيياهي  تييدريمبموجبرييا ترسييخت لييديرم   اعيية ان ال

، وال داعي الستحداث غيرها من التجاري، يميا ان ايبير تجربة  اجحة آتت بمارها
، معلميي اللبية العربيييةالمعو يات يا يت  يي ازدحيام جيدوا الحصي  الدراسيية ليدى 

وهيييذا راجيييا إلييى سيييوا التوزييييا  يييي  التعلييييم عييين بعييد،ممييا يعييييق تلييياعلرم مييا  ميييط 
لمعو يات الخطة الدراسية وعدم مراعاترا الحتياجات التعلم االليترو ي، يما يا ت ا

معلمي اللبة العربية  ي تدريم مرارات التي تتعلق ب عف البةا ة الحاسوبية لدى 
الم صيات اال ترا يية للتعلييم  يي  معليم اللبية العربيية ، حيث ان مرامالةرااق ال ا دق

دروم ، الدراسيية تةت يي تسيجيا اعماليت اليترو ًييا مبيا: زياراتيت وخططيت عن بعيد
، لذا  دن عليت ان يؤد  إليى تلرميت وترحيبيت ق ال ا دقتح ير تدريم مرارات الةراا

متليرييا يبتوةيييف البيا ييات االليترو ييية  ييي عملييت، لييذلل ربمييا ال تعتبيير الخبييرق التييي 
 يييعيلة، وبالتيييالي  ميين الم طةيييي ان تييييون الة اعييية مرتبطييية  معلمييي اللبييية العربيييية

 .التعليم عن بعدبالخبرق التي ت يا اتجاهات ايجابية  حو 
الســـبل المقترحـــة  "مـــااليييذ  يييي   عليييى:  باليييثال تيييا ا المتعلةييية بالسيييؤاا ال      

ــيم عــن بعــد فــي تــدريس مهــارات القــراءة  ــى صــعوبات اســتخدام التعل للتغلــب عل
  الناقدة؟"



نسيد. خولة حميد عبود ح مي اللغة العربيةعلالقراءة الناقدة لدى متدريس مهارات التعليم عن بعد في وبات استخدام صع  
                                         

101                                                            

ولإلجابيية علييى هييذا السييؤاا، تييم حسيياي المتوسييطات الحسييابية واال حرا ييات       
السيييبا المةترحييية للتبليييي عليييى ب ل سيييتبا ة اليييذ  يتعليييق بيييا يالمعياريييية للمحيييور ال

، وذلييل يمييا التعليييم عيين بعييد  ييي تييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدقاسييتخدام  صييعوبات
 ( التالي:2يو حرا الجدوا  

لثــاني: (: المتوســطات الحســابية والنســبية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات المحــور ا2جــدول  
عـن بعـد فـي تـدريس مهـارات القـراءة  السبل المقترحة للتغلب علـى صـعوبات اسـتخدام التعلـيم

 (121 ن=الناقدة لدى عينة الدراسة 
المتوســـــــط  الفقرة م

 الحسابي
االنحــــراف 
 المعيار 

 الحكم الترتيب

إليييييزام معلميييييي اللبييييية العربيييييية التحيييييدث  0
باللبيييييية العربييييييية اللصييييييحى  ييييييي اب يييييياا 

 تدريم مرارات الةرااق ال ا دق.

 يبيرق  2 1,33 3,11

ا معلميييييييي اللبييييييية إ يييييييرال الطلبييييييية مييييييي  2
العربيييية عييين طرييييق ال يييدوات الصيييبيرق 
داخيييييا الصيييييلوف اال ترا يييييية للتعلييييييم 

 عن بعد.

 يبيرق 0 0,21 3,10

مراعياق الت ييوع  ييي المسييتويات المعر ييية  3
ع يييد و يييا األسييي لة، ال سييييما األسييي لة 
التيييييي ت ميييييي مريييييارات تيييييدريم الةيييييرااق 

 ال ا دق.

 يبيرق  3 0,31 3,32

عيييات تعاو يييية العميييا عليييى  ييييام مجمو  1
للطييي ي عبييير التعلييييم عييين بعيييد، لييييي 
ي مي  ي  لوسرم حيي الةيرااق، ويعيزز 

 البةة بي لسرم.

 متوسطة 3 1,02 2,10
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المتوســـــــط  الفقرة م
 الحسابي

االنحــــراف 
 المعيار 

 الحكم الترتيب

اسييتخدام اسيييتراتيجيات تييدريم مت وعييية  3
عبر الم صات اال ترا ية للتعليم عين 
بعييييييد تسيييييياعد علييييييى تييييييدريم مرييييييارات 

 الةرااق ال ا دق.

 متوسطة 1 0,20 2,23

اللبيية العربييية علييى إبييارق  يعمييا معلمييي 3
ال ةييييياش اللعييييياا والريييييادف بي يييييت وبيييييين 
ط بييت لتييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق 

 عبر التعليم عن بعد.

 متوسطة 1 0,22 2,32

الت وع  ي ت زيا البراما االبرا يية ليدعم  1
تييييدريم مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق لييييدى 

 الط ي. 

 متوسطة 3 0,01 2,13

 متوسطة ,101 5013 الثاني لالستبانةالمعدل الكلي للمحور 

داا إحصييييا ًيا حسييييي  لبييييا يالمحييييور ا( السييييابق، ان 2يو ييييع الجييييدوا           
المحيييل المعتميييد  يييي البحيييث الحيييالي، حييييث بليييم المتوسيييط الحسيييابي للمحيييور يييييا 

السييبا (، وهييذا يع ييي ان عي يية البحييث تييرى ان 0,10(، بييا حراف معيييار   3,13 
صيييعوبات اسيييتخدام التعلييييم عييين بعيييد  يييي تيييدريم مريييارات المةترحييية للتبليييي عليييى 

 .جاات بدرجة متوسطةالةرااق ال ا دق 
جاات  ي المرتبة ل ستبا ة، حيث  با يويا ت اعلى اللةرات  ي المحور ال       

إ ييرال الطلبيية مييا معلمييي اللبيية العربييية علييى "( والتييي تيي   2األولييى اللةييرق ر ييم  
"، بمتوسيط الصلوف اال ترا ية للتعليم عن بعد عن طريق ال دوات الصبيرق داخا

( بدرجييية يبييييرق، وجييياات  يييي المرتبييية 0,21( وبيييا حراف معييييار   3,10حسيييابي  
إليزام معلميي اللبية العربيية التحيدث باللبية ( والتيي تي   عليى "0البا ية اللةرق ر م  
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، بمتوسييييط حسييييابي العربييييية اللصييييحى  ييييي اب يييياا تييييدريم مرييييارات الةييييرااق ال ا ييييدق"
( بدرجة يبيرق، وجاات  ي المرتبة البالبة اللةرق 1,33( وبا حراف معيار   3,11 

مراعييياق الت يييوع  يييي المسيييتويات المعر يييية ع يييد و يييا "( والتيييي تييي   عليييى 3ر يييم  
، بمتوسيييط األسييي لة، ال سييييما األسييي لة التيييي ت ميييي مريييارات تيييدريم الةيييرااق ال ا يييدق"

ويا ييت اد ييى اللةييرات  ،يبيييرق( بدرجيية 0,31( وبييا حراف معيييار   3,32حسييابي  
( والتيي 3اللةرق ر يم   الرابعة جاات  ي المرتبةل ستبا ة، حيث  لبا ي ي المحور ا
اسيييتخدام اسيييتراتيجيات تيييدريم مت وعييية عبييير الم صيييات اال ترا ييييية تييي   عليييى "

"، بمتوسيييط حسيييابي للتعلييييم عييين بعيييد تسييياعد عليييى تيييدريم مريييارات الةيييرااق ال ا يييدق
 الخامسة( بدرجة متوسطة، وجاات  ي المرتبة 0,20ار   ( وبا حراف معي2,10 

العما على  يام مجموعات تعاو ية للط ي عبر "( والتي ت   على 1اللةرق ر م  
"، التعلييييم عييين بعيييد، لييييي ي ميييي  يييي  لوسيييرم حيييي الةيييرااق، ويعيييزز البةييية بي لسيييرم

( بدرجيية متوسييطة، وجيياات 1,02(، وبييا حراف معيييار   2,10بمتوسييط حسييابي  
يعمييا معلمييي اللبيية العربييية ( والتييي تيي   علييى "3اللةييرق ر ييم  السييابعة ي المرتبيية  يي

على إبارق ال ةاش اللعاا والرادف بي ت وبيين ط بيت لتيدريم مريارات الةيرااق ال ا يدق 
( 0,22(، وبيييا حراف معييييار   2,32"، بمتوسيييط حسيييابي  عبييير التعلييييم عييين بعيييد

 بدرجة متوسطة.
معلمييي و الباحبيية ذلييل إلييى وجييود  ليية  ييي إ ييرال و ييي  ييوا مييا سييبق، تعييز        

لمرييارات الةييرااق   ييي رؤييية مييا ي ببييي ان ييييون عليييت التييدريم الجيييداللبيية العربييية 
ا عليى الحصي  الدراسيية لتةيويم اداالمعلمين والدليا على ذلل عدم دخوا  ال ا دق

عيين  الم صييات اال ترا ييية للتعليييمعبيير  مإال بييدذن ميي ر ط برييم  ييي تلييل المرييارات
علييييى ت ييييجيا ال  يييياطات ان يعمييييا معلمييييي اللبيييية العربييييية وبالتييييالي يجييييي بعييييد، 

رم االيجابية وتطوير الممارسيات التدريسيية الجييدق وتعزيزهيا، وتعيديا ميا يصيدر مي 
ميين ممارسيييات تدريسيييية خاط ييية  يييدر االمييييان اب ييياا ت لييييذ الحصييي  الدراسيييية  يييي 

 .التعليم عن بعد  ي تدريم مرارات الةرااق ال ا دق
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 توصيات البحث: 
  ي  وا  تا ا البحث الحالي،  ةد اوصت الباحبة بما يلي:     
تطيييييوير م ةوميييييية التعلييييييم عيييييين بعيييييد ب يييييييا مسيييييتمر وموايبيييييية التطييييييورات -0

 التي ولوجية الحديبة واالستلادق من تجاري الدوا األخرى.
الم صييات اال ترا ييية تيبيييف البييراما التدريبييية  ييي مجيياا ييلييية اسييتخدام -2

حديبيية  ييي ةييا يتة ييية  تييدريم مرييارات الةييرااق ال ا ييدق ييي  لتعليييم عيين بعييدل
 ازمة يورو ا.

اسيييي ميييا ، بميييا يت معلميييي اللبييية العربييييةل إعيييادق صيييياغة الخطييية الدراسيييية-3
اسيييتراتيجيات تيييدريم مريييارات  تطيييوير، لييييي ييييتم عييين بعيييدمبيييادن التعلييييم 
 من خ لرا. الةرااق ال ا دق

لتطيييييوير ممارسييييياترن  اللبييييية العربيييييية معلمييييييالعميييييا عليييييى تطيييييوير  يييييدرات -1
خصوًصييا ع ييد  ييي ت مييية مرييارات الةييرااق ال ا ييدق لييدى ط برييم، التدريسييية 
الم اسي  ، وذلل من خ ا تةديم التوجيت واالر ادالتعليم عن بعداستخدام 

 .لرم
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 قائمة المراجع:
  المراجع العربية: -أواًل 
اق العميةيييية المةترحيييية علييييى (.  اعلييييية إسييييتراتيجية الةييييرا2103محمييييد   ،إبييييراهيم.0

ت مييية بعييا مرييارات الةييرااق اإلبداعييية  ي ييوا  مييوذج بيرسييون وتير ييي  يي
 ،مصـر–مجلة القـراءة والمعرفـة  ،لدى ط ي الصف األوا البا و  العيام

 010:) 020-203. 
درجـــة ممارســـة معلمـــي اللغـــة العربيـــة لتـــدريس (. 2113ابيييو اليييرز،  يييياا  .2

ف العاشـر األساسـي وأثرهـا فـي تحصـيل مهارات القراءة الناقدة فـي الصـ
 ، رسيالة ماجسيتير غيير م  يورق، الجامعيةالطلبة واتجاهـاتهم نحـو القـراءة

 الرا مية، الزر اا، األردن.
(. ابييير تطبييييق اسيييتراتيجية التعلييييم االليترو يييي عليييى 2102خيييرم، يوسيييف  األ.3

التحصيييييا الدراسييييي  ييييي مييييادق الريا يييييات  ييييي الصييييلوف األساسييييية  ييييي 
ــة اصييمة ميين وجريية  ةيير معلمييي ومعلمييات الريا يييات، محا ةيية الع مجل

 .21-11 (:1  13، دراسات العلوم التربوية
(. ابييير اسيييتراتيجية التسييياؤا اليييذاتي  يييي 2101البيييدور، اميييين وو يييا ، هيييا ي  .1

ت ميية مرييارق الةييرااق ال ا ييدق ليدى طلبيية السيي ة اولييى  يي جامعيية الحسييين بيين 
 30بحاث  العلوم االنسانية(، مجلة جامعة النجاح لألط ا  ي األردن. 

 1 :)0213-0222. 
جراءاتــه (. 2100  آخييرونعلييي و  ،جيياي ا .3 ــيم القــراءة والكتابــة أسســه وا  تعل

 عم ان: دار المسيرق لل  ر والتوزيا والطباعة. ،التربوية
فاعلية برنامج ألوان الطيـف فـي تنميـة مهـارات القـراءة (. 2103جبار،  بم  .3

. رسيييالة عيـــة عنـــد طالبـــات الصـــف الرابـــع األدبـــيالناقـــدة والقـــراءة االبدا
ديتورا ، طرا يق تيدريم اللبية العربيية، جامعية ببيداد، يليية التربيية، ببيداد، 

 العراق.
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 ،مـدى تتقـان طلبـة الثانويـة لمهـارات القـراءة الناقـدة(. 2111عليي   ،الج ا.1
 ، اليمن.جامعة ص عاا، يلية التربية ،غير م  ورق رسالة ماجستير

 ميية مريارات (.  اعليية اسيتراتيجية الخريطية الدالليية  يي ت2112 ييد حا ة، وح.2
مجلة دراسات في المناهج وطرق ط ي المرحلة البا ويية، الةرااق ال ا دق ل

 .211-001(: 030،  التدريس
ور ية عميا، جامعية السيودان  مفهوم التعليم عن بعد،(. 2111حس ين، خاليد  .0

 الملتوحة.
معايير الجودة والنوعية في التعليم المفتـوح . (2111الح يطي، عبدالرحيم  .01

 ، عمان: م  ورات ال بية العربية للتعليم الملتو .والتعليم عن بعد
(.  اعلييية اسييتراتيجية  ا ميية علييى تعليييم التليييير  ييي 2101 محمييد  ،الحوامييدق.00

المجلـة  ،ت مية مرارات الةرااق ال ا دق لدى طلبة الصف الخامم األساسيي
 .021-003(: 2  00 ،لوم التربويةاألردنية في الع

(. ابيير بر يياما تعليمييي 2102ربابعيية، اسييماعيا، وابييو جيياموم، عبييد اليييريم  .02
 يييييي الةيييييرااق ال ا يييييدق  يييييي ت ميييييية مريييييارات الةيييييرااق ال ا يييييدق واليتابييييية ال ا يييييدق 

مجلــة جامعــة النجــاح واالبداعييية لييدى طلبيية الصييف العا يير  ييي األردن. 
 .0132-0122: 23، لألبحاث

(.  اعلييية التعليييم عيين بعييد مةارً ييا بييالتعليم المبا يير  ييي 2121، خالييد  الزبييون.03
تحصييييا طلبييية الصيييف األوا بيييا و   يييي ميييادق اللبييية العربيييية  يييي األردن. 

 .221-210(: 03  1، المجلة العربية للتربية النوعية
 -رؤيـــة جديـــدة فـــي التعلـــيم االلكترونـــي المفهـــوم (.2113زيتيييون، حسييين  .01

 ، الرياا: الدار الصوتية للتربية.قويمالت-التطبيق -القيايا
(. مدى  اعلية التعليم الجامعي  يي مسياعدق المتخيرجين 2112محمد   ،سالم.03

دراســات فــي المنــاهج مجلــة ، عليى ايتسيياي بعيا مرييارات الةييرااق ال ا يدق
 .230-213 :(32  ،مصر -وطرق التدريس
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تبييادلي  ييي (.  اعلييية اسييتخدام اسييتراتيجية التييدريم ال2121السييلمي، محمييد  .03
ت مية مرارات الةرااق ال ا دق لدى طلبة السي ة األوليى الم يترية  يي جامعية 

-021(: 0  30، مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم التربويــةام الةييرى، 
013. 

. اربييييد: عييييالم اليتييييي التفكيــــر الناقــــد واالبــــداعي(. 2113السييييليتي،  ييييرام  .01
 الحديث.

ر بر يييياما تعليمييييي  ييييا م علييييى (. ابيييي2102 ييييؤاد   ، ييييرام ومةييييداد  ،السييييليتي.02
المييدخا الييوةيلي  ييي تحسييين مرييارات الةييرااق ال ا ييدق لييدى طيي ي الصييف 

 23 ،مجلة جامعة النجاح للعلـوم اإلنسـانية ،التاسا األساسي  ي األردن
 0): 0010-2113. 

سياســــــات واســــــتراتيجيات توظيــــــف تكنولوجيــــــا (. 2113سييييييوهام، بيييييياد   .00
ـــيم نحـــو اســـتراتيج ـــي التعل ـــا المعلومـــات ف ـــف تكنولوجي ـــة لتوظي ية وطني

، المعلومات في التعلم العالي: دراسة ميدانية بجامعات الشـرق الجزائـر 
رسالة ماجستير غير م  يورق، يليية العليوم اال سيا ية واالجتماعيية، جامعية 

 م تور ، الجزا ر.
(.  اعليية اسيتخدام اسيتراتيجية الةبعيات السيت  يي ت ميية 2102السيد، هيدى  .21

مجلــة القــراءة ق ال ا ييدق لييدى طيي ي الصييف األوا البييا و ، مرييارات الةييراا
 .31-32(: 012،  مصر-والمعرفة

(. التعليييييم الملتيييو  والتعلييييم عيييين بعيييد  يييي الييييوطن 2101ال يييرهان، صييي    .20
المـؤتمر الرابـع عشـر العربي:  حو التطوير واالبيداع، دراسية مةدمية إليى: 

مـــي فـــي الـــوطن للـــوزراء المســـؤولين عـــن التعلـــيم العـــالي والبحـــث العل
 ، الم ةمة العربية للتربية والبةا ة والعلوم.العربي

مستوى مهارات القراءة الناقدة في اللغة العربيـة  (.2111الة حا ي، را يد  .22
لــدى طلبــة الصــفين الســادس والســابع األساســيين فــي المــدارس العامــة 
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ــة االمــارات العربيــة المتحــدة . رسييالة ماجسييتير غييير والنموذجيــة فــي دول
 ورق، الجامعة األرد ية، عمان.م  

(. ابر التعلم ال  ط باسيتخدام اسيلوي 2100عباب ة إيمان والمساعلة، احمد  .23
الحوار والم ا  ة  ي ت مية مريارق الةيرااق ال ا يدق ليدى طلبية الصيف التاسيا 

-110(: 3  30، مجلـة العلـوم التربويـةاألساسي  ي لواا واد  السير. 
121. 

 اعلييييييية بر يييييياما  ييييييا م علييييييى مييييييدخا الةييييييرااق  .(2103ميييييياهر  ،عبييييييد البييييييار .21
االسييتراتيجية الت يياريية لت مييية مرييارات الةييرااق ال ا ييدق لييدى ت ميييذ المرحليية 

-113 (:2،  01 ،البحرين–مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،اإلعداديية
121. 

صــعوبات تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة مــن وجهــة  (.2103عبييود، إ عييام  .23
غة العربية ومدرساتها في المرحلة المتوسطة ومقترحـات نظر مدرسي الل

. رسيالة ماجسييتير م  يورق، طرا يق تييدريم اللبية العربيية، الجامعيية عالجهـا
 المست صرية، يلية التربية، ببداد، العراق.

(. خصا   واهداف التعليم عن بعد والتعلييم 2100عميرق، جويدق وآخرون  .23
المجلـــة ، -عيييا اليييدوا العربييييةدراسييية مةار ييية عييين تجيييار  ب–االليترو ييي 

 .العربية لآلداب والدراسات االنسانية
(. اسيتراتيجية مةترحية  ا مية عليى ميدخا الةيرااق 2103محمد احميد   ،عيسى.21

االسييتراتيجية التعاو ييية لت مييية مرييارات الةييرااق ال ا ييدق لييدى طيي ي المرحليية 
 (:013  ،مصــر-دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريسمجلــة  ،البا وييية
003- 032 

فعالية برنامج مقترح في تنميـة مهـارات القـراءة (. 0001اليور ، عبد ا   .22
ــذ الصــف  ــدى تالمي ــراءة ل ــى األداء القرائــي واالتجــاه نحــو الق الناقــدة عل
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، رسيييالة ديتيييوراق، يليييية الخـــامس بمرحلـــة األســـاس بالجمهوريـــة اليمنيـــة
 التربية، جامعة االسي درية، جرورية مصر العربية.

 .الةاهرق: عالم اليتي ،القراءة وتنمية التفكير(. 2102عيد  س ،ال ى.20
أثــر برنــامج مقتــرح لتنميــة بعــض المهــارات القــراءة (. 2112محمييد، ماريييا  .31

، رسييالة الناقــدة لــدى طالبــات الصــف األول بالمرحلــة الثانويــة بالســودان
 ديتوراق، يلية التربية، جامعة الخرطوم، السودان.

تصيييورات طلبييية المرحلييية البا ويييية  يييي الميييدارم (. 2121المةيييداد ، محميييد  .30
الحيومييييية  ييييي األردن السييييتدام التعليييييم عيييين بعييييد  ييييي ةييييا ازميييية يورو ييييا 

 .001-03 :00، المجلة العربية للنشر العلمي ومستجداترا،
(. ابيير اسييتراتيجية العصييف الييذه ي  ييي ت مييية مرييارات 2103م سييي، غييادق  .32

بتدا ي  ي األردن، واتجاهاترم الةرااق ال ا دق لدى طلبة الصف السادم اال
 03مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم االنســانية واالجتماعيــة،  حييو الةييرااق. 

 0 :)001-033. 
(. ابييير اسيييتخدام   ييياطات يتابيييية و يييلاهية مصييياحبة 0002حميييدان   ، صييير.33

لييدروم المطالعيية وال صييو  علييى ت مييية بعييا مرييارات الةييرااق ال ا ييدق: 
 .033-013 :(0  03، بحوث والدراساتمؤتة للمجلة  ،دراسة تجريبية

كفايــــات المعلــــم التدريســــية فــــي تخطــــيط (. 2113ها ييييم، يميييياا الييييدين  .31
 الرياا: ميتبة الر د.  ،التقويم في التدريس -تنفيذ التدريس-المناهج

اســتثمار النصــوص األصــيلة فــي تنميــة القــراءة  (.2112الربا ييي، لطيليية  .33
 ر والتوزيا.. إربد: عالم اليتي الحديث لل  الناقدة

(. درجيييية ممارسيييية معلمييييي اللبيييية 2100 ييييياا   ،وابييييو الييييرز سييييعاد ،الييييوا لي.33
العربية لتدريم مرارات الةرااق ال ا دق  ي الصيف العا ير األساسيي وابرهيا 

 ،مجلة دراسات العلوم التربوية ، ي تحصيا الطلبة واتجاهرم  حو الةيرااق
 32) :231-230. 
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، مفهومـــه، أدواتـــه، واســـتراتيجياته التعلـــيم عـــن بعـــد(. 2121اليو يسييييف  .31
 م ةمة األمم المتحدق للتربية والعلم والبةا ة، اليو سيو.
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