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ْدتاْحدا ااَت ا       َِ الْددددس  ى تاْودَيددد ل الدراسدددة إلدددع التعدددرف عمدددع ماددددا َس هددددا لت َدددددقْشَي َة اَدددر تادددْدرَي
لَي دددة  ر دددف وَف اأْلو  رادددَر م ذْدددَرَار وم ذْدددَراااَت ال َادددَة شا ْْ َوْج ن عدددْ الفدددروق  ددديْ القدددرامة مَددد والكذددد

س القددرامة والتدر يدد تعد ى لستغيددر  متوسداات تقددارات عيشدة الدراسدة حددول توديفَدا ادر تددري
ل الناحثدددة السدددشَج الو دددفر السددددح سو  ويدددد اسدددتخدم ر لسشاسددد ته ألهدددداف الدراسدددة  )الجدددش

ل عيشددددة الدراسددددة مددددْ ) رددددفوف األوليددددة بس ددددة 65وتكوشدددد و مذددددراما ومذددددراة مددددْ مذددددرار ال
ردددددَا  را  الس رمدددددة  وتدددددع ا عتسددددداد عمدددددع ا سدددددتناشة مدددددئداة لمدراسدددددة بعدددددد التحقددددد  مدددددْ  
رددا ية السشاسددنة  ل جابددة عددْ أسدد مة  ل ااح ا األسددالي الدددي ومترية  ويددد تددع اسددتخدام بعدد

مثدددل الستوسددداات الحددددا ية السرجحدددة بدددالتكرارات وا شحراادددات الس ياريدددة  وا تندددار الدراسدددة 
ِ السعمسديْ لمسددتحد ات التقشيدة السشاسدنة  ى توديد ل الدراسدة إلدع مدد الشدنة التا ية  وتو م

س القرامة ) ردا يما  ديْ تقددارات عيشدة الدراسدة 2..7لتدري و   وأن هشاك وجود اروق دالدة إح
ِ السدتحد ا س القدرامة مدْ وجَدة شردر السذدرايْ والسذدراات حول تودي ت التقشيدة ادر تددري

ا  ل الدراسدددة بعددد رددالا الستوسدددا األعمدددع ) ااشددداثو  ويددد يددددم سو ل تعدد ى لستغيدددر ) الجدددش
 ِ َسددددددة لمسددددددد وليْ بددددددالوزارة مثددددددل تددددددواير ال شيددددددة التحتيددددددة ال زمددددددة لتوديدددددد التو دددددديات الس

س القددددرامة   و عددددداد دورا ت تدري يددددة لمسعمسدددديْ حددددول مي يددددة السدددددتحد ات التقشيددددة اددددر تدددددري
س القددددرامة  وعقددددد ورش عسددددل لتع يدددد  ا تجاهددددات  اسددددتخدام السدددددتحد ات التقشيددددة اددددر تدددددري
ل  رد ِ السددتحد ات التقشيدة ادر تعمديع القدرامة   مسدا  م ى السعمسديْ شحدو توديد اايجا ية لد

َتسيْ مْ الناحثيْ. ا السقترحات النحثية لمس إلع بع
رفوف األولية -القرامة -حد ات التقشيةالسدت  -السذرايْ - ال

س. -السذراات  تدري
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Abstract: 

 This study aimed at identifying the extent to which modern 

technologies are used in teaching reading from male and female 

supervisors' perspective and revealing the differences in using 

modern technologies in teaching reading according to gender 

(males, females). The researcher used the descriptive survey method 

for its relevance to the study objectives, and the sample consisted of 

(56) male and female supervisors of primary grades in Makkah. The 

questionnaire was used as a tool for the study after verifying its 

psychometric properties. Some statistical methods such as means, 

standard deviations, and the t-test were used. The study results 

revealed that the average of teachers' use of modern technologies in 

teaching reading was (2.17) and there were statistically significant 

differences in using modern technologies in teaching reading 

according to gender (males, females) in favor of females. The study 

made some important recommendations to officials in the ministry, 

such as the necessity of providing the necessary infrastructure to 

implement modern technologies in teaching reading, providing 

teachers with training courses about using modern technologies in 

teaching reading, and holding workshops for enhancing teachers' 

positive attitudes towards using modern technologies in teaching 

reading, as well as some suggested research for interested 

researchers. 

Key words : Modern Technologies- Reading- Primary Grades- 

Supervisors- Teaching. 
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 : 
ل السسمكة العربيدة الددعودية فدرف رعايدة المغدة العربيدة والحفدا  عميَدا موشَدا المغدة  لقد حسم
األم لكل السدمسيْ  ومشنع الَوية العربية وبدوشَا تتعرض الَوية القومية ل غتراب الثقاار  
ل م سددداتَا التعميسيددة والنحثيددة  تشويددع  وتاددوير طددرق تدريدددَا  مدددتغميْ ذلدد ع ولددكلع عشيدد

؛  ل رتقدام بسددتوى مَدارات المغدة   رر الحددا َده الع ي يذ الشسو والتاور التقشر الَا ل الك
رفوف التعميسية بالسسمكة. ى الستعمسيْ ار ال  و ا ة القرامة لد

َسًّا  ي دورما م ل ت د  والم غاة العربي ة مْ الم غاات األكثر استخدامما ار العالع  وهر تمع
د يواعدها الم غاوَي ة  ار العسمي ة التعميسي ة ار العداد مْ دول العالع اليوم  وهر تتسي    تعد 

ن معشع الكمسة تسامما  د الحرمات ار الحروف  اقد يختم والش ْحوي ة  مسا أشَا تتسي    تعد 
َس ة السدتخدمة  ع الحرمات  مسا أن  الم غاة العربي ة مْ الم غاات الس بسجرد ا  ت ف ار تم

ريرة ار إ ص الق ر رور السختمفة مْ اا داع الم غاَوي   مثل: الذعر والشثر والق شتاج ال
 و.Shorman & AL-Shoqran, 2019) والروايات

د مَارات الم غاة العربي ة مثل مَارة القرامة  والكتابة  وا ستساع  والتحد ث   وتتعد 
العربي ة  وهشاك ارتناط و ي   يْ  وتمع السَارات م ل مم َا متكاممة ار جسيع اروع الم غاة

م ع مَارات الم غاة العربي ة هو إكداب الت ميك  َدف مْ تاعا مَارة القرامة ومَارة الكتابة  وال
رحيحة مْ   ل السَارات والقدرات القرا ي ة والكتا ي ة التر  ريمة مْ السفردات الم غاوَي ة ال ح

 و.71.2رري  لمحروف والكمسات ) الا وحدان    تتحق    دون التسيي  الدسعر  والن
م ع الحروف العربي ة هو الخاوة األولع لقرامة ومتابة الم غاة العربي ة ومتا تَا   وي عاد  تاعا
وهكه الخاوة مْ أهع الخاوات األساسي ة لألطفال ل دم القرامة والكتابة  االحروف األبجدي ة 

ة العربي ة مسا هو الحال مع ار الم غاات األ رى  ويس ْ والكمسات الندياة هر أساس الم غا 
م ع مي ي ة متابة ويرامة  ل ومتابة الرسا ل وشقل األاكار بعد تاعا رغار يرامة الكت لألطفال ال
ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة  الحروف األبجدي ة والكمسات ويرامتَا  ويس ْ أن توار العداد مْ الْدس 

َدف ب فامة دا ل تا يقات أشساطما أش ساط مستعة ومثيرة يد تدسا لألطفال  تحقي  هكا ال
ن  أو  ارجه ر  و.Alsulami, 2016) ال
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ِ الحروف 71.6ويرى عامر )   و أن  القرامة هر شذاط اكري يذسل تعري
َع والتحميل والشقد والتفاعل مع السقروم  وحل  رحيا  َا والف والكمسات  والشا  ال

 و.75.ية )صالسذ  ت والستعة الشفد
ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة عمع أشه يسث ل موجة جدادة  وي شرر إلع التاور الك ير ار الْدس 
ع مْ   ل ا ستعاشة  َتقْشَي ات مثل: َتقْشَي ات الحاسوب  ل مدتق ل تعميع الم غاات  وذل ستذ  

ل واألجَ ة الشق الة ِ ومْ هشا  رزت أهدس َي  و.  Isisag, 2012) وااشترش ة تودي
س السَارات الم غاوَي ة. ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري  الْدس 

التر أفارت إلع أن و Gharawi and Bidin (2016 بااضااة إلع دراسة
فَ ر   ر  م ع مفردات الم غاة العربي ة وتع ي  التفاعل ال ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة يداهع ار تاعا استخدام الْدس 

ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تذجيع والت عا  ا دور استخدام الْدس  زم ص  مسا أ رزت الدراسة أي ر  م ع السخ
م ع.   الت ميك وتحفي هع عمع الت عا

 اقد أفارت إلع أن  Febriani and Anasruddin, (2020) أم ا دراسة
ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة يداهع ار التحديْ مْ ج س مَارات الم غاة العربي ة  ا ستعاشة بالْدس  ودة تدري

َع ار تع ي   ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة يد ا إلع أن استخدام الْدس  زم وتشسيتَا  ويد أفارت الدراسة أي
ى الا ب. م ع لد  استق لي ة الت عا

و إلع ا هتسام والتوعي ة بئهدس َي ة استخدام .717كسا تدعو دراسة شورة العش ي )
ْدتا  ؛ الْدس  ل إلع تحدا س الم غاة العربي ة ار جسيع السراحل  مسا دع ْحدا اات التَ قْشَي ة لتدري

س الم غاة العربي ة. ل التَ قْشَي ة ار تدري  وتاوير األسالي
زا عسومية السدتحد ات التقشية السدتخدمة بالدراسات  وار ضوم ماس   ات

ى توديفَا  و ا  ريل ألشواعَا  ومد س القرامة ار السسمكة الدابقة  دون تف ة ار تدري
َتع به الدراسة الحالية مسا ادعع  بذ ل عام  وبسشاقة م ة الس رمة بذ ل  اص  وهكا ما ت

َسة النحثية. ع الس ي لتم رد  أهسية الت
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ص  عمع ا هتسام 7101جامت الدراسة الحالي ة تم ي ةم لرؤي ة السسمكة ) و والتر تش
ل الر   ْيَسر  ار التعميع  والسواممة  يْ مخرجات التعميع واحتياجات سوق العسل  بالتحو 

ن السدتق ل  بااضااة إلع اهتسامَا  وت ويد الا ب بالسعارف والسَارات ال زمة لودا 
ع مْ   ل العشاية بالم غاة  َ وي ة الوطشي ة وشقمَا إلع األجيال القادمة  وذل بالسحاارة عمع ال

 و. 7101شذاة السع زة لَا )رؤي ة السسمكة  العربي ة واأل
و والتر 71.2وتشام  الدراسة الحالية مْ و يقة السسمكة لمتعميع المغة العربية )

س المغة العربية  ع ر  أكدت أن التقشية وتا يقاتَا السختمفة عام م أساسيما ار تدري
َداف التقشية وتا يقاتَا الستعددة بذ ل منافر ضسْ  شام معاا ير المغة العربية  است

زسشا عددا مْ التقشيات والسسارسات التر يس ْ استخدامَا  اكداب الستعمع السَارات  مت
س السختمفة الا يعة تعميع المغة  ار  والسفاهيع األساسية ار المغة العربية  مراعيا األس

رورة جكابة ومستعة.  س يل إيجاد مشَج يدتشد إلع تقديع المغة ب
لَي ة وجدت أن هشاك تفاوتما ممحودما ومْ   ل عسل النا رفوف األو  م َساة لم حثة مس عا

س الم غاة العربي ة  ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري ا الْدس  م َسر الم غاة العربي ة لنع ى استخدام م عا ار مد
َع  ى ا ت ف معتقدات ع إلع مد بذ ل عام  ومَارات القرامة بذ ل  اص   ويد ارجع ذل

رول الدراسي ة  بالرغع عْ جدو  َع عمع توديفَا ب فامة ار الف ى تدري  ى استخدامَا ومد
ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تقديع السحتوى التعميسر  واألشذاة العسمي ة عمع شحو  ع الْدس  مْ إسَام تم
َع إ  أشه   ا ال اواجه  يدتسيل اهتسام الت ميك  ويدتثير مَارات التفكير السختمفة لدا
ع ما  ا السعويات التر تحول دون توديفَا بالذ ل األمثل  وذل م َسون بع ه  م الدس عا

ل إليه دراسة زيدان ) ن )71.6تو م دمحم 71.2و  ودراسة اوس زر وا ْ  و  ودراسة العوي
 و .7171)

ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة لتعميع الم غاة  ِ الْدس  ا الس تسرات بئهدس َي ة تودي ل بع كسا أو 
س )ال ل عشوان: "تعميع الم غاة 7177عربي ة  مثل: م تسر الم غاة العربي ة الدولر الخام و تح

 العربي ة وتعم سَا  تامع شحو السدتق ل )الستامنات  والفرص  والتحدياتو".



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
632 

 

زا مسا س   أهدس َي ة إجرام الدراسة الحالي ة  ويس ْ إ راز مذ مة الدراسة مْ  ويت
س س القرامة    ل الد ال الر ي ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري ِ الْدس  ى تودي التالر: )ما مد

لَي ة مْ وجَة شرر السذرايْ والسذرااتو. رفوف األو   لم

لَي ة مْ وجَة  .. رفوف األو  س القرامة لم ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة السشاسنة ار تدري ما أهع الْدس 
 اات؟شرر السذرايْ والسذر 

لَي ة مْ وجَة  .7 رفوف األو  س القرامة لم ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري ِ الْدس  ى تودي ما مد
 شرر السذرايْ والسذراات؟

ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة بئشَا "كل  ما هو جداد ار السجال التقشر الكي يس ْ   ت عار ف الْدس 
م َع تود َدف إلع تحديْ وزيادة يدرة الدس تاعا يفه بذ ٍل اع ال و يجا رٍ  ار العسمي ة التعميسي ة  وي

زل ار العسمي ة التعميسي ة" )الذَري     و.701  ص 71.2عمع التعامل بذ ل أا
ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة إجرا يًّا بئشَا: مجسوعة مْ األجَ ة والتا يقات  وتعر ف الْدس 

َدف إلع وا س مَارتار القرامة والكتابة  وت لتَ قْشَي ات الحداثة التر يس ْ توديفَا ار تدري
رفوف األولية.  تحديْ مفامة وااعمي ة اكتداب الت ميك لمغة العربية ار ال

و بئشَا" تعد مَارة لغوية اتع مْ   لَا تفدير الرموز .717يعرف ال يداشيْ )    
؛ ترَر الس توبة ) الحرمات والحروفو إلع معاٍن مقرومٍة مفَومٍة جَريٍة أو  امتٍة  بحي

َسه  وشقده  وتكويه  واااادة مشه ار  ص السقروم  وا ع السَارة ار تفاعل القارئ مع الش تم
ردر عشه أ شام القرامة  أو بعد  راداه مْ مذ  ت  وتوديفه ار سمومه الكي ي حل ما ي

 و.61.ا شتَام مشَا" )ص 
وتعرف القرامة إجرا يما: بئشَا عسميةم اتع مْ   لَا إدراك الرموز الس توبة     

ل  واستيعا َا  والتفاعل معَا  مْ   ل التعرف عميَا  ار مواضعَا السختمفة  سوام ماش
 مشفردةم أم ار مقاطع أم ار جسل.
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َيد  تس
هددكا القددرن اشع اسددات جكريددة لقددد مددان لمتاددور التقشددر الَا ددل الددكي حدددث اددر  دددايات 

عمدددع عسميدددة التعمددديع والدددتعمع  ودَدددر شتيجدددة لَدددكا التادددور الكثيدددر مدددْ األشدددواع الجداددددة مدددْ 
السددددتحد ات التقشيدددة  التدددر غيدددرت بذددد ل م يدددر مدددْ ط يعدددة التعمددديع والدددتعمع و ا دددة تعمددديع 

 المغات.
ل عمددع الس سدددات التعميسيددة ترميدد  ا هتسددام بددالسعمع  و مددداده بدد السقررات ويددد اسددتوج

ل السددتحد ات والتقشيدات الحداثدة  ومدل ذلدع ادر ددل السعدااير  وال رامج التدري ية التدر تواكد
 و.71.2السعا رة التر غيرت مْ دور السعمع إلع موجه ومرفد ) ولة  

السدددددتحدث التقشددددر يعت ددددر اكددددرة مدددددتجدة شذددددئت عددددْ مشددددتج أو  رشددددامج أو شرددددع أو 
؛ العسميدددة شسدددوذج  لتغ ييدددر الشردددام الحدددالر وتحدددديْ مدددْ تليدددة عسمددده  َددددف تادددوير وتحددددا

التعميسيددة وتحقيدد  أهدددااَا ب ددل ااعميددة ومفددامة بسددا تحققدده مددْ اا ددرام والتفاعميددة والتكامميددة  
مثددل: التعمدديع الستشقددل  والتعمدديع ا اتراضددر  والتعمدديع االكتروشددر  والوسددا ا الفا قددة  والتعمدديع 

 و.71.2ل الستعددة التفاعمية وغيرها )أ و فايور  السفرد  والوسا 
و السددددتحد ات التقشيدددة بئشَدددا تعشدددر: "ا سدددتفادة مدددْ 7171ويعدددرف العييدددد والذدددايع )

؛ العسميددة التعميسيددة لتحقيدد  أهدددااَا ب فددامة  رددا ت لتاددوير وتحدددا تقشيددات السعمومددات وا ت
 و.722وااعمية" )ص 

ِ ل لتعريد ِ مددتحد ات التقشيدة ومشَدا مداذمره  ويد تعددت السفداهيع التدر تاريد توديد
ردسيع .717عامر وعامر ) ِ السددتحد ات بئشده "عسميدة التخاديا والت ؛ عدرف توديد و حيد

؛ اددتع تفعيمَددا  ن التعميسددر حيدد ِ السدددتحد ات التكشولوجيددة وادد  حاجددة السويدد والتشفيددك لتوديدد
ردددادر الدددتعمع األ دددرى  َددددف تحدددديْ الع ل وبذددد ل متكامدددل مدددع م ل السشاسددد سميدددة ادددر الويددد

َد مس ْ" )ص  ل وج  و..71التعميسية لمو ول لألهداف السشذودة بئيل وي
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عنارة عْ مجسوعة مْ األجَ ة والتا يقات والتقشيات  وترى الناحثة أن السدتحد ات التقشية 
 ِ س مَددددارات المغددددة بااضددددااة إلددددع أن توديدددد الحداثددددة التددددر يس ددددْ اسددددتخدامَا اددددر تدددددري

س بسدددا يخددددم العسميدددة السددددتحد ات التقشيدددة يددددتم م اسدددتخد ام التقشيدددات السددددتحد ة ادددر التددددري
ل  التعميسيددددة لتحقيدددد  أهدددددااَا  وذلددددع مددددْ  دددد ل التخادددديا السددددد    سددددتخدامَا اددددر الويدددد

ن التعميسر. ل  لجكب الستعمع ومذارمته بإيجا ية ار السوي  السشاس
: 

ص  ذ رددددا  رددددراوي تذددددترك السدددددتحد ات التقشيددددة بالعداددددد مددددْ الخ مرهددددا مدددد م مددددْ الق
زددددر)71.2) ب وع ددددد العمدددديع)71.2و  والسدددد ح و  و  والعييددددد والذددددايع 71.2و  والدددددريوي
 و ومْ أهسَا:.717و  وعامروعامر )7171)
تدسا لمسدتعمع بالتفاعدل الستندادل مدع محتويدات السدواد التعميسيدة    ..

فيدددتايع أن اددتح ع مددْ   لدده بسدددتوى اتدددسا السدددتحد ات لمسددتعمع بسددداحة مددْ الحريددة 
 السشقول. عرض محتوى 

توار السدتحد ات العداد مْ الخيدارات وال ددا ل التعميسيدة التدر تثيدر   .7
 الستعمع وتداعه إلع إتسام عسمية التعمع ب ل داا ية وجد.

؛ ت:  .0 ن التعميسيدددة  حيددد تددديا لمسدددتعمع تفدددرد السددددتحد ات التقشيدددة السوايددد
إم اشيدددة الدددتعمع متدددع فدددام وأاشسدددا يذدددام واددد  اام اشدددات وا سدددتعدادات والقددددرات والخ دددرات 
ل عمع مذ مة الفدروق الفرديدة التدر  ل معه  والتر تداعده عمع التغم والستغيرات التر تتشاس

َع أ شام الدراسة.   تواجَ
ي م  .2 ي معمومددة بددئ ل لمت ميددك الو ددول إلددع أ  ددان اددر العددالع ع ددر اتدديا ااشترشدد

ردول عمدع  الذن ة العشك وتيدة  اتفدتا السددتحد ات التقشيدة أمدام الت ميدك ار دة ا شفتداح لمح
رادر معمومات مْ جسيع أشحام العالع ار مااة السجا ت.  ما يحتاجه مْ م

؛   .6 ردددسسيْ هدددكه السددددتحد ات أشَدددا تذددد ل شردددام متكامدددل مدددْ حيددد اراعدددر م
 لسخرجات لتحقي  األهداف السرجوة ار إطار مشرومر متكامل.السد  ت والعسميات وا

؛ تتدديا لمسدددتخدم   .5 اددرتنا اسددتخدام السدددتحد ات بال ي ددة التعميسيددة الفرديددة  حيدد
ي اشاسنه. ل الك رول عمع ال دا ل والخيارات التعميسية السختمفة ار الوي  ار ة الح
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عددداٍل مدددْ الكفدددامة والفاعميدددة تدددوار السددددتحد ات مددددتوى    .2
ل السادية الستسثمة ار  رسيع مْ السواد التعميسية بالجواش ي ت ؛ ارتنا أ والجودة وااتقان  حي
رددسيع  األدوات واألجَدد ة وال رمجيددات  وجددود شرددع مرادنددة لمجددودة اددر مااددة مراحددل إشتدداج وت

 السدتحد ات ومي ية إداراتَا ومعراة حجع اااادة.
 

َسدددا ادددر السجدددال التربدددوي وتحقيددد  األهدددداف التربويدددة    ل السددددتحد ات التقشيدددة دورام م تمعددد
ِ السدتحد ات التقشية إلع:71.2وواقا لسا أورده محسود ) َدف عسمية تودي  و ات

زل. ..  تحديْ شوعية الخ رات التربوية  وتحقي  األهداف التربوية بذ ل أا
 يشَا و عادة عرضَا مرة أ رى.تو يل السعمومات وشقمَا وتخ   .7
 شددام ع يددة إيجا يددة  دديْ اسددتخدام السدددتحد ات التقشيددة وبدديْ يدددرة الفددرد عمددع اادراك  .0

َع اددر تو دديل الخ ددرة التربويددة بذدد ل أكثددر ااعميددة مددْ  دد ل اسددتخدام  الحدددر  والددكي يددد
ل شفده.  أكثر مْ حاسة ومَارة ار الوي

 ار العسمية التعميسية.تحقي  معااير الجودة ومدتويات ااتقان    .2
ص مددددْ السذدددداكل التددددر توجدددده الت ميددددك اددددر  ي ددددة  .6 ا رتقددددام بالسدددددتوى التعميسددددر وتخمدددد

 التعميسية.
تحددديْ شتددا ج الددتعمع   يس ددْ تح يقَددا إ  مددْ  دد ل ا سددتخدام األمثددل لمسدددتحد ات  .5

يددة التقشيددة وأن ا سددتخدام الجيددد وا سددتفادة مددْ السدددتحد ات عامددل ر يدددر اددر شجدداح العسم
 .و02التعميسية. )ص 

؛ أن هشداك العدادد مدْ       ل السدتحد ات التقشية دورام م يدرام ادر السجدال التعميسدر  حيد تمع
؛ أفدار الحمفداوي ) و أن 71.2العوامل التر ت رز أهسية السدتحد ات التقشية ار التعميع حيد

ااعميددة التعمدديع مددْ  دد ل تددواير أكثددر مددْ اسددتخدام السدددتحد ات التقشيددة يعسددل عمددع زيددادة 
ردددادرها  ودمدددج الخ دددرات  رددددر تعميسدددر  وتعسدددل عمدددع تكامدددل السعرادددة وتشدددوع م طريقدددة وم
َع اددر تحقيدد  أهددداف الس سدددات التعميسيددة وتحقيدد  تفاعددل داشددامي ر معَددا   التربويددة  وتددد

ردددادر الدددتعمع ال دامدددة  وتادددوير الدراسدددة الكاتيدددة والدددتع مع السددددتسر كسدددا تددددعع إلدددع تدددواير م
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ل ويتدده الستدداح  لمستعمسدديْ  وتددواير جددو مددْ حريددة الددتعمع أمددام السددتعمع ليددتعمع مددا اريددد حددد
 وبالاريقة التر اريدها. 

ي )     َيددد َسددة لمغايددة لسددا لَددا مددْ تددئ ير م يددر اددر تشردديع وتقددويع 71.5وي مددد الف و أشَددا م
رددية الت  ميدك ومدداعدته عمددع وتحدديْ العسميدة التعميسيددة  مسدا أشَدا تددداعد عمدع تقويدة فخ

 .التعمع  شفده وتشسية التفكير اا داعر
 

ِ السدددتحد ات التقشيددة اددر مجددال التعمدديع وذلددع لتدددارع التغيددرات التددر  تتعدددد أسددناب توديدد
؛  رزت ار عدة شقاط ار مجسوعة مْ الدراسات مشَا: يايا  تحيا بالعسمية التعميسية  حي

زر )و  وا71.6)  و..717و  وعامر وعامر).717و  وال يْ )71.2لس ح و 
ي والفكري. - ل الساد  تاور الجاش
 التاور السمسوس ار العموم التربوية. -
 أزمة التجداد التربوي. -
 الفروق الفردية  يْ الستعمسيْ.  -
 ا شفجار الد اشر والسعرار. -

لرسوم التر اتمقاها القارئ عْ طري  القرامة "عسمية عقمية اشفعالية تذسل تفدير الرموز وا 
َع السعاشر والربا  يْ الخ رة الدابقة وهكه السعاشر  وا ستشتاج والشقد والح ع  عيشيه  وا

 و.27.  ص7177والتكوق وحل السذ  ت" )النجه  
زا  لشا أن القرامة تدتدعر استخدام عسميات ا شتناه السرم  ا شتقا ر  وحدوث      ات

َيدا لشجاح عسمية اادراك الحدر الستكامل لسا معالجة عقمية ل مرموز ا بجدية السقرومة  تس
ع الرموز مْ معان.  تعشيه تم

 
 و وهر مالتالر:71.6تشقدع  أهداف القرامة إلع أهداف عامة و ا ة مسا ذمرها عامر ) 
ريمته المغوي -. َدف القرامة إلع إ رام معارف القارئ  وح ة  األهداف العامة: ت

 وا شفتاح عمع الثقااات السختمفة.
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َدف القرامة إلع تحديْ الشا   واكتداب السَارات القرا ية  -7 األهداف الخا ة: ت
َع  وتوسيع  ريل السعاشر  والقدرة عمع اكتداب المغة  والو ول إلع الف كالدرعة  وتح

ف مْ الخ رات السختمفة  وتشسية السيل إلع القرامة  وتحديْ القدرة عمع شا  الحرو 
 مخارجَا  وتع ي  ال يع الوطشية والداشية.

ِ الخميفة )    زي س القرامة  وهر .717و  والشسري )71.2وي ا مْ أهداف تدري و عددم
ل   َسه  و كداب الستعمسيْ العدادا مْ األلفا  والتراكي تتسثل ار التفاعل مع السقروم وا

يْ دون  جل أو  وف  وتعويد الستعمسيْ عمع الجرأة ار إلقام ما يقرأ أمام اآل ر 
بااضااة إلع القدرة عمع الربا  يْ األلفا  السدسوعة والسقرومة  وما تدل عميه مْ 

 معاشر.

إن دور السعمع محوري ار تعميع القرامة اسا مْ متعمع إ  ويحتاج لسْ يقرأ له ويدربه    
ع الرموز ال رافع عمع التعامل مع تم سدساة بالحروف األبجدية  وهكا اتف  مع ما ذمره م

رفوف األولية السَام التالية:71.0)  و بئشه يقع عمع عات  معمع ال
َسَا. -.  تعميع الت ميك الكمسة مع إدراك معشاها  وتع ي  ا
توضيا جسيع الكمسات التر تتكون مشَا الجسل  مْ أجل تع ي  يدرة التمسيك عمع  -7

َع زسون  أو ا َع الس  ما يقرأه. ا
َسَا. -0  يفدا السجال لمتمسيك بالتفاعل مع السادة السقرومة وا
 ت ويد الت ميك ب مسات ومفردات جدادة مع ضرورة توضيا معشاها. -2

مسا يقوم تتعدد مَام السعمع با ت ف الاريقة التر يدتخدمَا ار تعميع القرامة      
رفوف األولية اقد أفار ملٌّ مْ الكداسنة ) و  71.2و  والخميفة )71.5 ا ة لم

ي ) و إلع أدوار متعددة 7177و  والنجة ).717و  والشسري )71.2وعافور ومقداد
س التر اتنعَا السعمع  مشَا:  مختمفة با ت ف طريقة التدري

الاريقة الترمي ية: وايَا يقوم السعمع  تعميع الت ميك الحروف الَجا ية أو م  ومْ  ع  -.
ل هكه الحروف مع حر  يو  ومْ  ع مع يقوم  ترمي وف أ رى محروف السد )ا  و  

روتية.  كمسات  ويشدرج تحتَا طريقتان ارعيتان هسا  الاريقة األبجدية  والاريقة ال
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الاريقة التحميمية: وهشا يقوم السعمع بعرض الكمسة عمع الت ميك  ومْ   ل تحميل  -7
رود دراسته  وه شا ا دأ السعمع  تعميع الكمسة إلع حروف ومقاطع اتعمع الت ميك الحرف السق

الكمسة  ومْ  ع اشتقل إلع األج ام  ويشدرج تحتَا طريقتان ارعيتان هسا  طريقة الكمسة  
 وطريقة الجسمة.

ا الاريقة التولي ية: يقوم السعمع .717و  والشسري )71.2وأضاف الخميفة )     زم و أي
ن  يشَ سا  ائ كت مْ الاريقة بالجسع  يْ م ايا الاريقتيْ الترمي ية والتحميمية  وت ل

 الترمي ية  وت الحرف  وأ كت مْ الاريقة التحميمية الجسمة  وهر مْ الارق الحداثة.
س القرامة  ومشَا:71.2ويذير ط يسة وت رون ) ا أدوار لمسعمسيْ ار تدري  و إلع بع

ي تحداد األهداف مْ القرامة  وتحداد  -. تحداد األهداف والتقديع عمع مراحل: أ
ي تقديع الدرس عمع مراحل السَارات المغ وية ال زم إكدا َا لمت ميك أ شام درس القرامة  أ

ى الت ميك.  ذات أهداف مْ أجل استثارة الداا ية لد
رل الدراسر و ارجه  -7 ِ القرامة السوسعة والس ثفة: وهر التر تجري دا ل الف تودي

ل السق ريمة الامنة المغوية  مْ   ل القرامة مْ الكت ررة أو مْ مراجع مْ أجل زيادة ح
ريرة التر تدتثير اهتسامات الامنة. ص الق ر   ارجية مالق

ِ ما تعمسه الت ميك مْ معارف ومَارات ار  -0 ي تودي تدعيع السعمومات الدابقة: أ
ن جدادة مْ أجل دعع ما تعمسوه.  مواي

؛ اتع ا تيارها بذ ل ات مم وميول الت ميك  وأن تكون  -2 ا تيار مواد القرامة: بحي
ل العامية  وأن ت ود الامنة ب يع أ  دية وداشية.بالمغة  رحع وليد  العربية الف
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ل دراسة ا    ل  وش وبقميل )هدا و إلع التعرف عمع تكشولوجيا الوايع ا اتراضر 7177ا
س مَارات المغة العربية عْ بعد عدد مْ تقشيات الوايع ا اتراضر  ودورها ار تدري
ل الدراسة إلع التعرف عمع دور الرح ت  و ا ة الرح ت ا اتراضية مشسوذج ويد هدا

؛ السشَج الو فر التحميمر ويد ا اتراضية ار تشسية مَارات المغة العربية و  استخدم الناح
س مَارات المغة العربية. ل الدراسة إلع أهسية تقشية الوايع ا اتراضر ار تدري   تو م

ل دراسة العش ي )    و إلع التعرف عمع اتجاهات معمسات المغة العربية شحو .717هدا
س المغة العربية بالسرحمة ا   تدا ية ار مداشة عرعر. استخدام التقشيات الحداثة ار تدري

س دروس المغة العربية.  ومعراة األسناب والدوااع  ستخدام التقشيات الحداثة ار تدري
ل  ى احترافية معمع المغة العربية ار التعامل مع التقشيات الحداثة. واستخدم ومعراة مد

ل الناحثة ا ستناشة أداة لجسع ال  ياشات  الناحثة السشَج الو فر التحميمر  مسا استخدم
ل عيشة الدراسة مْ ) و معمسة لمغة العربية ار مداشة عرعر  وأدَرت الدراسة أهع 61وتكوش

ا  الشتا ج: أن هشاك تفاوتا ار موااقة أاراد العيشة عمع عنارات ا ست يان فيسا اتعم   نع
ل  ؛ تراوح س المغة العربية بالتقشيات الحداثة  حي ص ومسي ات طرق تدري را   

و. وهشاك تفاوتا ار موااقة أاراد العيشة عمع 2 م۸٫۸۲ْ: ۳٫۸۲) الستوساات ما يْ
ى أهسية استخدام التقشيات الحداثة ار تعميع المغة  عنارات ا ست يان فيسا اتعم   نعد مد

ل الستوساات ما  يْ ) ؛ تراوح  ار تفاوتا وهشاكو. 2 مْ 7٫۸۲: 0302العربية  حي
يسا اتعم   نعد األسناب والدوااع  ستخدام ا ست يان ف عنارات عمع العيشة أاراد موااقة

ل الستوساات ما  يْ ) ؛ تراوح  7٫۸۲: ۳٫۳التقشيات الحداثة ار دروس المغة العربية  حي
ي  نعد اتعم  فيسا ا ست يان عنارات عمع العيشة أاراد موااقة ار تفاوتا وهشاكو. 2 مْ  مد

؛ لحداثة ا التقشيات مع التعامل ار العربية المغة معمع احترافية ل حي ستوساات ما ال تراوح
 و2 مْ 7.25: 0٫۸ يْ )
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ل دراسة القحااشر والقحااشر ) ى "استخدام 7171سع و إلع التعرف عمع مد
رادر التعمع بسحاارة  ل التربوية ار مراك  م معمسر المغة العربية لتقشيات التعميع واألسالي

ل الدراسة السشَ ج الو فر التحميمر  واستخدم  يذة ار السسمكة العربية الدعودية". وطنق
ل عيشة الدراسة مْ  الناحثيْ استناشة مئداة لمدراسة لتحقي  مْ هدف الدراسة  وتكوش

و مدرس مْ مدرسيْ المغة عربية. وأدَرت الدراسة أهع الشتا ج: وجود اروق  يْ 62.)
الستوساات الحدا ية لتقدارات معمسر المغة العربية ار محاارة  يذة لسدى مسارسة 

ا وجود ا زم ل متغيري الخ رة والتئهيل العمسر. ومسا أدَرت الشتا ج أي لكفامات الفشية بد 
ى  اروق  يْ الستوساات الحدا ية لتقدارات معمسر المغة العربية ار مشاقة  يذة لسد

 استخدام الكفامات التقشية تع ى لستغير السدتوى التعميسر. 

ل دراسة  إلع التعرف عمع أهسية المغة وودا فَا ومعراة  Oudeh (2021)هدا
رال المغوي القا ع عمع المغة مْ   ل العشا ر التر يسثمَا العشوان والسحتوى  مفَوم ا ت
س الحداثة لتس يْ  ل التدري والسدتق ل وال ي ة  والتعرف عمع يدرة السعمع مْ   ل أسالي

ل الدراسة السشَج  الستعمسيْ مْ التح ع ار هكه السَارات واستخدامَا ار التعمع.  وطنق
ل عيشة الدراسة مْ ) ؛ تكوش و طالنما مْ ط ب ادرسون 25.الو فر التحميمر  حي

س جامعات مالي ية. وأدَرت الشتا ج أن السسارسات المغوية السثمع تع ز لغة التوا ل  بخس
ل ار السجتسعات العربية  مْ   ل  م  شوع مْ التفاعل  يْ السعمع والستعمع والك ي يج

؛ يعسل عمع تاوير السَارات  ل مع السدتوى العقمر والعسري لمستعمسيْ  حي أن اتشاس
َع ألن حيوية المغة   ترَر إ  مْ   ل استخدامَا  السعرفية لمستعمسيْ وتفعيمَا مع وايع

 وتا يقَا ار مااة مجا ت الحياة اليومية.
ل دراسة  ن تئ ي Febriani & Anasruddin(2020)هدا ر التقشيات إلع و 

عمع عسمية تعمع مَارات المغة العربية األربعة  وتكون مجتسع الدراسة مْ جسيع معمسر 
َع  واعتسد  ل العيشة عمع عدد مش المغة العربية ار السدارس ا  تدا ية بإشدوشيديا  وافتسم
رية   الناحثان عمع مشَج دراسة الحالة القا ع عمع الس حرات السيداشية والسقاب ت الذخ

توجد ع ية إيجا ية  يْ دمج  وأدَرت الدراسة العداد مْ الشتا ج  مان أهسَا ما امر:
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التقشيات ار تعميع المغة العربية وتع ي  عسميات التفكير اا داعر والتفكير الشايد  توجد 
ع ية إيجا ية  يْ دمج التقشيات ار التعميع وتع ي  مَارات المغة العربية األربعة  توجد 

ل ع ية إي جا ية  يْ دمج التقشيات ار التعميع وتع ي  استق لية تعمع الا ب  وأو 
ل عمع  اشعر الدياسات تخايا وتشفيك  الدراسة بعدد مْ التو يات  مان أهسَا: يج
ل الا ب عمع مَارات  ؛ يس ْ تدري وتقييع تعمع المغة العربية عمع أساس التقشيات بحي

ل إجرام م يد مْ النحوث لتحداد  المغة العربية ار عسمية تعمع تدريجية ومتكاممة  ويج
 .اعالية استخدام التقشيات ار مل مَارة ار المغة العربية ار إشدوشيديا

ل دراسة الراهري والحداشر )     عمية تقشية الوايع و إلع التعرف عمع اا.717هدا
ى الاالنات ذوات  عوبات  السع ز ار تحديْ مَارات ربا أ وات الحروف  رسسَا لد
ل الدراسة  ريرة والاويمة. مسا هدا القرامة ار مَارتر شا  الحروف الَجا ية بئ واتَا الق
إلع التعرف عمع مدتوى احتفا  الاالنات لمتغير الكي يارأ عمع أدا َْ شتيجة التد ل. 

؛ فارك ار ولتحق راميع الحالة الواحدة  حي ي  أهداف الدراسة  استخدما الناحثييْ مشَج ت
؛ ا  تدا ر  وممتحقات  ن الثال ر الدراسة   ث طالنات مْ ذوات  عوبات القرامة ار ال
ى السدارس ا  تدا ية الح ومية بذرق مداشة جدة  تتراوح   رشامج  عوبات التعمع ار إحد

شوات. ويد أفارت شتا ج الدراسة إلع ااعمية تقشية الوايع السع ز و س1. – 2أعسارهْ  يْ )
ار تحديْ ربا أ وات الحروف  رسسَا ار مَارتر شا  الحروف الَجا ية بئ واتَا 
ي  ل الشتا ج احتفا  طال تيْ بالتاور الك ى السذارمات الث ث  مسا  يش ريرة والاويمة لد الق

ا مدتوى الاالنة الثالثة شد يا مقارشة طرأ عمع أدا َْ شتيجة التد ل  ار حيْ اشخ ف
ع إلع وجود   حية اجتساعية مرتفعة  ستخدام  ل الدراسة مكل بسرحمة التد ل  وتو م

 تقشية الوايع السع  مع الاالنات ذوات  عوبات القرامة.
ل دراسة حجة)       ن عْ أ ر استخدام الوسا ا الستعددة ار 7171هدا و إلع الكذ

ل الناحثة السشَج فنه التجري ر  تشسية مَارة القرام ى أطفال الروضة   واستخدم ة لد
ل  ل الناحثة  رشامج وسا ا متعددة لعرضة عمع السجسوعتيْ التجري ية  واستعاش و سس
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ل عيشة الدراسة مْ  رسيع الناحثة  وتكوش الدراسة بس ياس لغوي  اص بسَارة القرامة مْ ت
زاباة  7.و طف م وطفمة ار السجسوعة التجري ية  و)1.) و طف م وطفمة ار السجوعة ال

ل درجات األطفال لمسجسوعة  ويد أدَرت شتا ج الدراسة إلع وجود اروق  يْ متوسا رت
ل درجات  ي عمع الس ياس ذاته  وعدم وجود اروق  يْ متوسا رت زاباة لمتا ي  النعد ال

ي والس جل عمع الس ياس.  أطفال السجسوعة التجري ية عمع التا يقيْ النعد

ل دراسة     رر تئ ير أشذاة القرامة القا سة   Özdemir & Akyoli (2021)هدا إلع تق
ر ية لدى ط ب السرحمة  ا متغيرات القرامة والسذارمة ال عمع الوايع السع ز عمع بع
رسيع فنه تجري ر  وشوعر  وتع استخدام ا تنار  رسيع مختما   ت ا  تدا ية  تع استخدام ت

َع ن مْ القرامة   واست يان الداا ية لمقرامة  واست يان مذارمة  الف القرا ر  وأداة مدا السوي
رول عمع اآلرام مْ ي ل السقاب ت فنه السشرسة   الا ب ار السقرر الدراسر  وتع الح

ل عيشة الدراسة مْ  ن الرابع  وأدَرت الشتا ج وجود اروق ذات  62وتكوش ر طالنما ار ال
را ية  يْ ن مْ القرامة  د لة إح َع السقروم والسوي زاباة ار ا السجسوعة التجري ية وال

َع ار  ل مقا مت رالا السجسوعة التجري ية  مسا ع ر الا ب الكاْ تس والتحفي  والسذارمة ل
السجسوعة التجري ية عْ وجَات شرر إيجا ية متعمقة  تساريْ القرامة القا سة عمع الوايع 

َع ماشو  ا يادريْ عمع استخدام الوايع السع ز بدَولة   وأشه السع ز  وذمر الا ب أش
يحتوي عمع  ور واي ية و   ية األبعاد ومدمية ومي ات تذارمية   ومان له تئ ير عمع 

 مَارات التفكير والتاور األكاديسر و مَارات التوا ل.
إلع التعرف عمع وجود اروق ار تعمع  

ن مَارات ال ر قرامة والكتابة والسَارات السعرفية السرتناة بالمغة العربية لدى ط ب ال
ل الدراسة  األول ا  تدا ر باستخدام تقشية اااناد التعميسر والتا يقات التربوية واستحدم
السشَج التجري ر  ويد تع تا ي  ا  تنارات لمسَارات السعرفية ومَارات الكتابة ومَارات 

زاباة ويد تع توزيع  01يدرها  القرامة عمع عيشة تمسيكة عمع مجسوعتيْ التجري ية وال
رور والحروف   ا الكمسات وال ل عمع السجسوعتيْ مسثمة ار بع ا مَام التدري بع
زاباة ار السَارات السعرفية  ل الدراسة لوجود اروق  يْ السجسوعة التجري ية وال وتو م
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رالا السجسوعة التجري ية  الكاْ استخدموا اااناد ولع توجد اروق السرتناة  تعمع المغة ل
رالا السجسوعة التجري ية مسا أن  َع ار القرامة ولكْ وجدت اروق ار سرعة القرامة ل  يش
ل عمع السجسوعة التجري ية ار مَارات الكتابة وأن ال مْ  زاباة تفوي السجسوعة ال

شةم بالسجسوعة السدتغرق ار تعمع السَارات السعرفية والقرامة والكتابة مان أيل مقار 
زاباة. ال

 س َي ة الدراسة:أه 
س مَارات الم غاة العربي ة لا ب السرحمة  تشنع أهدس َي ة الدراسة الحالي ة مْ أهدس َي ة تدري

لَي ة  وتشقدع إلع: رفوف األو   ا  تدا ي ة عام ة وط ب ال
: األ  س َي ة الشرري ة وتتسثل ار:هأو م

؛ عْ السدتحد ات التقشية وما اش ث  عشه إ -  رام الس تنة العربية بإطار شرري حدا
س  مْ توسيع مدارك السعمسيْ والناحثيْ عْ السدتحد ات التقشية الستشوعة السشاسنة لتدري

 القرامة.
َع ار تقييع موضوعر  - تواير معمومات عْ السدتحد ات التقشية ووايع توديفَا يد

س القرامة و ا ة أشه مدتسد مسْ ح يقر لسدى جدوى ومشا ع السدتحد ات لتدري سنة تم
رفوف األولية. َع تقييع معمسر ال  أسشد إلي

  اشيما: األهدس َي ة التا ي ي ة وتتسثل ار:
س  - ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري وضع التوَ ياات السشاسنة لتع ي  استخدام وتا ي  الْدس 

 القرامة.
رسيع ال رامج التد - م َسَيْ بفا دة استخدام ت  ري ي ة لتوعي ة الدس عا

س القرامة. ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري  الْدس 
س لكااة مراحل التعميع العام بعد التئك د  - ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار التدري تعسيع تا ي  الْدس 

ى ال ريمي ة والسعرفي ة لد  ت ميك.مْ ااعميته ار تحديْ السدتويات التح
ت ويد  رامج إعداد معمسر المغة العربية بئدلة ميداشية مْ الوايع السدرسر عمع  -

س القرامة. زل السدتحد ات التقشية السشاسنة لتدري  أا
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س  - ِ السدتحد ات التقشية ار تدري ى تودي تواير أداة بحثية متسثمة ار استناشة مد
ن ار القرامة يداعد ار التقييع الديي  لسعمسر المغة الع زع ربية والويوف عمع شقاط ال

رفوف األولية. ع السدتحد ات بفاعمية ومفامة ار ال َع لتم  توديف

س    ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة وتدري رر هكه الدراسة عمع الْدس  : محدد مفاهيسر: تقت أو م
 القرامة.

رل الدراسر الثا ؛ ار الف شر مْ العام  اشيما: محدد زماشر: تع تا ي  هكا النح
 م. 7177هد / 220.الدراسر 

  الثما: محدد م اشر: السدارس ا  تدا ية بسداشة ماك ة الدس كار ماة.
لَي ة ار مداشة ماك ة  رفوف األو  ا: محدد بذري: يذسل جسيع مذرار ومذراات ال رابعم

 م. 7177هد/ 220.الدس كار ماة لمعام الدراسر 
ا: محدد إجرا ر: ويتسثل   ار أداة الدراسة. امدم

 مشَجية الدراسة: 
ل الدراسة السشَج الو فر السدحر  والسشَج الو فر مسا عراه ع يدات  اتنع

و باشه: "أسموب يعتسد عمع دراسة الوايع  أو الراهرة مسا توجد ار الوايع  71.7وت رون )
َتع  و فَا و فما دديقما  ويع ر عشَا تع يريا مي يما  أو مسيما" )ص   و.722وي

رفوف ا ولية بإدارة م ة.62تكون مجتسع الدراسة مْ ) و مذراما ومذراة لم

ل عيشة الدراسة الحالية مْ ) رفوف األولية بإدارة تعميع 60تكوش و مذراما ومذراةم لم
رفوف األولية  تعميع 72و مذراما  و)72م ة الس رمة  ) را ية يدع ال و مذراةم  واقما اح

رل الدراسر الثاشر لمعام الدراسر م ويد جام توزيع أاراد هد 220.-227. ة  ار الف
 العيشة طنقا لمجدول التالر:
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س و.جدول ) ل الجش  توزيع أاراد العيشة بحد
 النسبة المئوية التكرار الجنس مسلسل

 %4553 24 ذكور 6

 %5451 21 إناث 2

 %611 53 اإلجمالي 3

 وي دو مْ الجدول ال يادة الندياة ار ا ة )إشاثو مقارشة بف ة ذمور.

اعتسدت الناحثة الاريقة العمسية ار إعداد ا ستياشة عْ طري  مراجعة ا د يات 
س  ا عمع اهع السدتحد ات التقشية السدتخدمة ار تدري رسيع ا ستناشة اعتسادم الخا ة  ت

رفوف األولية وي ا هو 7.د حوت ا ستناشة عدد )القرامة لم س محور واحدم و عنارة ت ي
س القرامة  ويد تع ا عتساد عمع متدرج لي رت    ر"  ِ السدتحد ات التقشية ار تدري تودي

ا"7"  ومتوسا "0مرتفع ="  ".."  ومشخف

ل مْ يدسيْ:  تع إعداد ا ستناشة ل جابة عْ أس مة الدراسة ويد تكوش
 ألول: ال ياشات ا ولية مالشوع والخ رةالقدع ا

ل تع  شا ه ار  س القرامة  وي ِ السدتحد ات التقشية ار تدري ى تودي القدع الثاشر: مد
ا=7  ومتوسا=0ضوم متدرج    ر ) مرتفع = رنا الدرجة .  ومشخف ع ت و  وبكل

روى عمع ا ست يان " رول عمع السوااقات ال زمة لمتا ي  و 00الق بشام ".   ويد تع الح
َع وتراؤهع.   الثقة واأللفة مع السذارميْ ار الدراسة بذئن سرية  ياشات

ي Best &  Kahen (1998) واقمدا ل اتعم  موضدوع  ددق ا سدتناشة  ى الدك بالسدد
ل ل ياسدده س فيدده مددا وضددع ال دددم اددر تا يقَددا  إم اشيددة ويعددد  دددق األداة م فددرام عمددع   ت ددي

د مْ  نات شتا ج تا يقَا لكا يدئتر حددابه ادر السرتندة األولدع. ولمتئكدد مدْ إضااة إلع التئك
ل الناحثة الارق التالية:   دق ا ستناشة السدتخدمة اتنع

رددق الرداهري  تدع حدداب  ددق ا سدتناشة باسدتخدام  -أ   Faceال
Validity  واقمدا ل Oluwatayo (2012)مدْ  د ل عدرض ا سدتناشة عمدر مجسوعدة مد ْ



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
646 

 

ردددداص والخ ددددرة لم يددددام  تح يسَددددا  وذلددددع مددددْ  دددد ل إيقدددداف هدددد  م  السح سدددديْ ذوي ا  ت
السح سدددددديْ عمددددددع عشددددددوان الدراسددددددة وأسدددددد متَا وأهدددددددااَا  مسددددددا سدددددداعدهع اددددددر إ دددددددام ترا َددددددع 
ى  ى اشتسدددام ال ندددارة  ل سدددتناشة   ومدددد ؛ مدددد َع حدددول ا سدددتناشة وبشودهدددا مدددْ حيددد وم حردددات

رددددياغة المغويددددة   ومدددددى مشاسدددد رددددفوف األوليددددة. و م اشيددددة ايتددددراح طددددرق وضددددوح ال  تَا لم
ع مسا اراه الخ رام مشاسنما.  لتحديشَا بالحكف أو التعدال  وغير ذل

ل الس ويددة لمسوااقددة عمددع مددل عنددارة مددْ عنددارات ا سددتناشة "  والجدددول التددالر  اوضددا الشددد
س القرامة" )ن =   و.2.السدتحد ات التَ قْشَي ة ار تدري

س القرامة و7جدول )  قْشَي ة ار تدري ل الس وية لمتح يع عمع ا ستناشة السدتحد ات الت َ  الشد
 العبارة

 مناسبتها للتالميذ الصياغة اللغوية االنتماء للمحور

 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة ال تنتمي  تنتمي

6 94.7% 5.3% 94.7% 5.3% 100.0% 0.0 

2 100.0% 0.0 100.0% 0.0 68.4% 31.6% 

3 94.7% 5.3% 94.7% 5.3% 100.0% 0.0 

4 89.5% 10.5% 94.7% 5.3% 84.2% 15.8% 

5 68.4% 31.6% 57.9% 42.1% 52.6% 47.4% 

6 63.2% 36.8% 63.2% 36.8% 57.9% 42.1% 

1 63.2% 36.8% 68.4% 31.6% 63.2% 36.8% 

1 94.7% 5.3% 100.0% 0.0 100.0% 0.0 

1 100.0% 0.0 100.0% 0.0 94.7% 5.3% 

61 57.9% 42.1% 57.9% 42.1% 52.6% 47.4% 

66 52.6% 47.4% 52.6% 47.4% 52.6% 47.4% 

62 94.7% 5.3% 100.0% 0.0 94.7% 5.3% 

63 100.0% 0.0 100.0% 0.0 94.7% 5.3% 

64 63.2% 36.8% 52.6% 47.4% 57.9% 42.1% 

65 57.9% 42.1% 57.9% 42.1% 57.9% 42.1% 

66 68.4% 31.6% 73.7% 26.3% 52.6% 47.4% 

61 100.0% 0.0 84.2% 15.8% 100.0% 0.0 

18 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.0 

19 52.6% 47.4% 57.9% 42.1% 63.2% 36.8% 

20 100.0% 0.0 100.0% 0.0 94.7% 5.3% 

21 57.9% 42.1% 52.6% 47.4% 52.6% 47.4% 

22 63.2% 36.8% 52.6% 47.4% 57.9% 42.1% 

23 57.9% 42.1% 52.6% 47.4% 63.2% 36.8% 

24 52.6% 47.4% 52.6% 47.4% 57.9% 42.1% 

25 52.6% 47.4% 52.6% 47.4% 57.9% 42.1% 

 %26.7 %73.3 %25.1 %74.9 %24 %76 المتوسط
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زا ما امر:7وباستقرام الجدول الدا   )   و ات
ل اتفايَا أكثر مْ أشه ت ل شد %  وتع 21ع اابقام عمع معرع ال نارات التر  مغ

ل الناحثة بحكف ال نارات التر أحرزت شدنة اتفاق  يْ الدادة  تعدال  ياغتَا  مسا يام
ع تع حكف ال نارات اآلتية )%  21السح سيْ أيل مْ    6وبكل

رنا عدد عنا76 70 77 .7 2. 5. 6. 2. .. 1. 2 5 َكا ي رات السحور و   وب
و عنارة اقا  والذ ل التالر اوضا شدنة اتفاق السح سيْ عمر عنارات ..األول )

س القرامة:  السدتحد ات التقشية السشاسنة لتدري

ع  وذلع عْ طري  حداب معام ت ا رتناط  يْ ال نارة والدرجة الكمية ل ستناشة  وذل
زا بالجدول األتر:باستخدام معامل ا رتنا  ط  يرسون مسا ات

 معام ت ا رتناط  يْ درجات مل عنارة والدرجة الكمية ل ستناشة و0جدول )
 معامل االرتباط المحور الثاني معامل االرتباط المحور األول

6 .394** 1 .711** 

2 .651** 1 .684** 

3 .799** 1 .648** 

4 .724** 61 .370** 

5 .690** 
66 

.447** 

6 .601** 

0%
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60%

70%

80%

ي ي تنتم  يواضحة واضحةي اليتنتم  يمناسبة مناسبةيي غير  غير

76% 

24% 

74.90% 

25.10% 

73.30% 

26.70% 

 المستحدثات التقنية المناسبة لتدريس القراءة
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زا مْ الجدول )   و ما امر:0ات
ل  يْ ) و  وأن هكه ال يع مق ولة  1.222  1.021أن ديع معام ت ا رتناط تراوح

ع تع التحق  مْ ا تداق الدا مر ل ستناشة.  وبكل

 Composite Reliability
ل عمع مداهسات  مل متغير مقاس ار تفدير عاممه مع يعتسد ار تقدار الثنات السرم

 األ ك ار الحدنان ديع األ اام.
ل ) ل الناحثة بحداب الثنات السرم ل ديسته CRيام . وهو معامل 220و ل ستناشة وبمغ

را يما.  مق ول إح
 Weighted Omeaga 

اس ادر تفددير يعتسد ار تقدار معامل أوميجا السوزوشة عمدع مدداهسات مدل متغيدر مقد
 عاممه.

ل الناحثة بحداب معامل أوميجا السوزوشة ) ل ديسته Ωwيام   وهدر  .201و ويد  مغ
 .ديع مق ولة

ل ديسته  ل الناحثة لحداب الثنات معامل ألفا مروشناخ ل ستناشة ويد  مغ استخدم
 .  وهر ديع مق ولة.207
  

ل الناحثة لحداب الثنات معامل  نات ألفا بحكف درجة السفردة  ويوضا  استخدم
 جدول )و معامل الثنات ل ستناشة:  

 ديع معامل  نات ألفا بحكف درجة السفردة ل ستناشة و2جدول )
 رقم

  العبارة
 العبارة درجة بحذف ألفا ثبات معامل

 رقم

  العبارة
 العبارة درجة بحذف ألفا باتث معامل

6 .926 1 .922 

2 .922 1 .923 

3 .920 1 .923 

4 .921 61 .926 

5 .922 66 .926 
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ل  ددددددددديْ 2وباسدددددددددتقرام الجددددددددددول الددددددددددا   ) زدددددددددا أن دددددددددديع معدددددددددام ت الثندددددددددات تراوحددددددددد و ات
و  وأن جسيددع هددكه السعددام ت مق ولددة مسددا ا مددد  دد حية اسددتخدام هددكه .1.27 1.275)
 ستناشة.ا 

معامل ألفا مروشناخ ومعامل ألفا عشد حكف السفردة   ومعامل أوميجا السوزوشة لحداب  -
  نات ا ستناشة.

ل  -  لحداب الثنات. Composite Reliabilityا تنار الثنات السرم
ردق الكاتر. -  معامل ارتناط  يرسون لمتحق  مْ  دق ا تداق الدا مر ل ستناشة  وال
 ا تنار مولسوجروف سسيرشوف لمتحق  مْ اعتدالية التوزيع الا يعر لم ياشات. -
التكدددرارات والستوسددداات الحددددا ية السوزوشدددة وا شحراادددات الس ياريدددة ل سدددتعاشة  َدددا ادددر  -

 الشتا ج. تحميل

اريددة ول جابددة عمددع هددكا الددد ال تددع حددداب الستوسدداات الحدددا ية وا شحرااددات الس ي       
 سددددتجابات أاددددراد العيشددددة عمددددع مددددل عنددددارة مددددْ عنددددارات ا سددددتناشة ومددددْ  ددددع ترتي َددددا واقمددددا 

زا بالجدول األتر ل درجة أهسيتَا  مسا ات  :لستوساَا  حد
 

6 .923 
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س القرامة واقما ألهسيتَا الشد ية و6جدول ) قْشَي ة السشاسنة لتدري ل السدتحد ات الت َ  ترتي

زددا أن ال نددارات ريددع ) و جددامت اددر السدددتوى 2-..-.باسددتقرام الجدددول الدددا   ات
ل متوسدااتَا )السرتفع مْ ا ؛  مغد ى أادراد العيشدة حيد و عمدع 7.27 .7.6 .7.6ألهسية لد

س مَددارة القددرامة  ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ددة اددر تدددري ِ الْدددس  التددوالر. مسددا ادددل عمددع أهسيتَددا اددر توديدد
لَي ددة مددْ وجَددة شرددر السذددرايْ والسذددراات  وال نددارات ريددع ) رددفوف األو  -5-2-6-7-0لم

ل  و جددددامت اددددر السدددددتوى 1-2. ؛ تراوحدددد ى أاددددراد العيشددددة حيدددد الستوسددددا مددددْ األهسيددددة لددددد

ار
عب
ال

ي
 ف
ة

 
نة
تبا
س
ال

 

 ْقن يَّة المناسبة لتدريس القراءةالمستحدثات الت   

ي
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ح
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ط
س
تو
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ا

ي 
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لم
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را
ح
الن
ا

 

ن
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ب
رتي
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ية
هم
أل
ث ا

حي
 

ية
هم
أل
ة ا
ج
در

 العبــــــــارة 

 مرتفع 6 0.541 2.51 يستخدم البرامج الصوتيَّة الحاسوبيَّة 6

 مرتفع 2 0.639 2.51 .يستخدم الكتاب اإللكتروني   66

 مرتفع 3 0.663 2.42 .عد دةيستخدم الوسائط المت 1

 متوسط 4 0.822 2.30 .يستخدم الفصول االفتراضيَّة 3

 متوسط 5 0.717 2.28 .يستخدم اليوتيوب 2

 متوسط 6 0.610 2.11 .يستخدم تطبيقات األجهزة اللوحيَّة 5

 متوسط 1 0.698 2.11 .يستثمر القنوات الفضائيَّة التعليميَّة 1

ز 6  متوسط 1 0.745 2.06 .يستخدم الواقع المعز 

 متوسط 1 0.818 2.06 .يستخدم السبورة الذكيَّة 61

 متوسط 61 0.843 1.98 .يستخدم الواقع االفتراضي   1

 منخفض 66 0.663 1.58 .يستخدم المدونات اإللكترونيَّة 4



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
656 

 

ا مدددْ 2و  وال ندددارة ريدددع )1.98: 2.30متوسدددااتَا  ددديْ ) و جدددامت ادددر السددددتوى السدددشخف
؛ احدرزت متوسدا ) ى أاراد العيشة حي ل مع درة عدْ اشخفداض 1.58األهسية لد و    اقدد ماشد

لَي ة مْ وجَة شرر الس رفوف األو  س القرامة لم  ذرايْ والسذراات.أهسيتَا ار تدري
َع لمسدتحد ات التقشية ار العمسيدة التعميسيدة  وتع و الدراسة هكه الشتيجة إلع الدور الس
س مَدارة القدرامة ادر  ِ التقشيدة ادر تددري ؛ يدداهع توديد س مَارة القدرامة حيد و سيسا ار تدري
ردددر تعميسددر  وتكامددل السعرادد ة زيددادة ااعميددة التعمدديع مددْ  دد ل تددواير أكثددر مددْ طريقددة وم

ِ التقشية التمسيك عمع  رادرها  إضااة إلع دمج الخ رات التربوية  مسا يداعد تودي وتشوع م
؛ أن القرامة مْ أهع مَارات المغدة العربيدة التدر اتجداوز اسدتخدامَا حددود  التعمع  شفده  حي
 ِ رد ية ا  دد مدْ توديد رر عمع األشذاة ال زا   يقت ر ية وعميه اإن تعمسَا أي ال ي ة ال

ي السدتحد  ات التقشيدة التدر تتجداوز حددود ال مدان والس دان ليدتس ْ السدتعمع مدْ تعمسَدا ادر أ
ي وم ان. ل وأ  وي

؛ ان هدددكه  ردددوتية الحاسدددوبية ادددر السرتندددة األولدددع حيددد ويدددد جدددام اسدددتخدام ال دددرامج ال
؛ تددداعد الت ميددك اددر التعددرف عمددع  ال ددرامج تعت ددر تقشيددة تم ددر متامنددات تعمدديع القددرامة حيدد

ردددحيحة  لمحددروف ومي يدددة شادد  الكمسدددات شاقدددام  ددحيحا مسدددا تتدديا هدددكه التقشيدددة السخددارج ال
ع تعسددل عمددع مراعدداة الفددروق الفرديددة ومددداعدة  لمت ميدك إعددادة الفقددرة أكثددر مددْ مددرة وهددر  دكل

 الت ميك عمع إكداب مَارة القرامة.
ا ويد جام استخدام الوسا ا الستعددة ار السرتنة الثاشيدة شردرا لفاعميتَدا التعميسيدة  وهدك

؛ أشَددا تحقدد  الستعددة والجاذ يددة اددر التعمدديع عشددد 71.2اتفدد  مددع مددا ذمددره الحمفدداوي ) و حيدد
 استخدامَا  وتقديع السعمومات بذ ل أكثر واي ية.

ويد جام استخدام الكتاب االكتروشدر ادر السرتندة الثالثدة وهدكا اتفد  مدع مدا أفدار إليده 
ب وع ددد العمدديع ) ي71.2الدددريوي ي م ددان  وسددَولة  و مددْ سددَولة اسددتخدامه اددر أ ل وأ ويدد

ل عمدع مَدارة القدرامة ا لكتروشيدة ع در فافدات  ردفحات ويدداعد عمدع التددري التحرك  يْ ال
و 71.6الكس يوتر والقددرة عمدع تغييدر حجدع الحدرف لددَولة القدرامة. ومدع مدا ذمدره إ دراهيع )
َع لمتع رفوف األولية ويذوي  مع.أن الكتاب ا لكتروشر يداهع ار جكب اشتناه ت ميك ال
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رددول ا اتراضدددية  درجددة متوسدداة مدددْ األهسيددة وهددكا اتفددد  مددع مددا ذمدددره  وجددامت الف
ب وع د العميع ) ؛ تجعدل الت ميدك 71.2الدريوي ؛ أشَا تخم   ي ة تعميسية تفاعمية بحي و حي

 أكثر مذارمة ار العسمية التعميسية
رول ا اتراضية أ نا متوسام  ل وتع و الناحثة هكه الشتيجة أن العسل عمع الف ا بد 

زورية عمع مجسوعات ا ة   والسعمسون لع يعد يدتخدموشَا. A  Bالعودة الح
ص اليوتيوب اقدد جدام  درجدة متوسداة مدْ األهسيدة وهدكا اتفد  مدع مدا ذمدرة  وفيسا يخ

ردفوف األوليدة ولده دور ادر تحدديْ 71.5ع يدات) س ال و أن اليويتوب له ااعمية ار تددري
ردديل الدراسددر وتشسيددة العداددد مددْ ال ى الت ميددك  وي يددد ا رتندداط  دديْ التمسيددك التح سَددارات لددد

و أن مددْ   لدده اددتع 7171والسددادة التعميسيددة وبدديْ التمسيددك والسعمددع   وأفددار العييددد والذددايع)
ل مذداهدته مدع  ؛ تدتس ْ مدْ مشايذدة مدا تسد ص الدراسدية بحيد رد رديرة لمح ا تيار مقداطع ي

ى ارتناطدددده بالدددددرس  واشذددددام ممفددددات الفيددددداو التعميسيددددة لمدددددروس الخا ددددة  الستعمسدددديْ ومددددد
ل مْ الستعمسيْ اشذام ممفات ايداو عمع هي ة مذاريع لمسادة.  بالسعمع  ويام

ل اشتنداه  وتع و الناحثة هكه الشتيجة أن اليوتيدوب يعدرض إع شدات مددتسرة  وهدكا يذدت
ا تقيد حرية السعمع بالسحتوى السوجود ار الفيداو.  زم رفوف األولية  واي  السعمع وت ميك ال

 & Parkكسا حازت تا يقات األجَ ة الموحية درجة متوساة وهكا اتف  مع مداذمره 
Lee(2021)  رددفوف س ال ل مدد  رما فددع ية م يددرة اددر تدددري مددْ أن األجَدد ة الموحيددة اكتددد 

زمدا سدَولة اسدتخدامَا. ومدع مدا ذمدره العييدد  األولية وا ستفادة مدْ تا يقاتَدا ادر القدرامة وأي
جَددد ة الموحيدددة تدددداعد ادددر إضدددااة الس يدددد مدددْ األشذددداة إلدددع و مدددْ أن األ7171والذدددايع )

 الدروس التقميدية مسا يحق  الحيوية والجكب لمسادة العمسية وبي ة التعمع.
زا ية التعميسية اقد جامت  درجة متوسداة وهدكا اتفد  مدع مدا  روص القشوات الف وبخ

ردول الدراسد71.2أفار إليه الحمفاوي ) ية ومدكلع  دارج و مْ أشه يس دْ اسدتخدامَا ادر الف
السدرسة  وأشَا توار عشا ر التذوي  والتحفي  وجكب اشتناه الستعمسيْ لمدرس وزيدادة تدئ ير 

 التعميع.
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ي لمعددودة  وتعد و الناحثدة هددكه الشتيجدة إلدع التدد ام السعمسديْ بسدا ورد اددر الددليل ا رفداد
زددا ية اددر تددد7171لمسدددارس ) زددا ية التعميسيددة عدديْ الف س جسيددع و باسددتثسار القشددوات الف ري
 السقررات. 

س هددو مددْ  س ألشدده لددي زددا ية لمتدددري ا السعمسدديْ   ادد مْ بئهسيددة القشددوات الف وان بعدد
َع. ل الكاار لستابعة أطفال َع الوي زا أوليام األمور يد   ي ون لدا  يقدم الدرس  وأي

ص الوايددع السعدد ز والددكي حدداز درجددة متوسدداة مددْ األهسيددة وهددكا اتفدد  مددع  وفيسددا يخدد
زالعر ) ي ارى أشه يجعل التعمع أكثر متعة وأكثر ااعمية. و 7171ال  والك

رددعوبة تاويددع دروس القددرامة باسددتخدام الوايددع السعدد ز  وتفدددر الناحثددة هددكه الشتيجددة ل
ردوص المغدة التدر  ؛ اتعامل الوايع السع ز مدع مفداهيع ماديدة يس دْ تجدديدها بخد ف ش حي

تددوار ا فددتراكات السداوعددة تحسددل درجددة عاليددة مددْ الرم يددة والتجريددد  بااضددااة إلددع عدددم 
رة مدرستر. رة به ار مش ر  لمسوايع الستخ

كسدددا حدددازت الدددد ورة الكميدددة أهسيدددة متوسددداة وهدددكا اتفددد  مدددع مددداذمرة العييدددد والذدددايع 
ردفوف 7171) و مْ أشَا تذجع السعمع عمع ا  تكار وا  داع وسَمة ا ستخدام لمت ميدك ال

 األولية.
رددددول وتعدددد و الناحثددددة عدددددم ارتفدددداع أهسيتَددددا  ل الف اددددر الدراسددددة الحاليددددة إلددددع أن أغمدددد

س.  الدراسية غير م ودة بالد ورة الكمية  أو  َا أعاال يد تحول دون استخدامَا ار التدري
أمددا الوايددع ا اتراضدددر والددكي حدداز أهسيدددة متوسدداة اتتفددد  هددكه الشتيجددة مدددع مددا ذمدددره 

َي ددة  ي ددة تفاعميددة عاليددة  .717القسيدد ي ) ؛ اددرى أشدده يعسددل عمددع ت ويددداعد الت ميددك و حيدد
 لمتحول مْ الدم ية إلع اايجا ية.

تع و الناحثة هكه الشتيجة أن الوايع ا اتراضر لع يح  درجدة م يدرة مدْ األهسيدة ألشده 
س  غيدددر مفعدددل  و  توجدددد  شيدددة تحتيدددة تقشيدددة تدددداعد عمدددع اسدددتخدام الوايدددع ا اتراضدددر لتددددري

ل مْ السعمع عسل  رمجيات  رول  ويتام س القرامة.القرامة دا ل الف   ا ه لتدري
ا مددْ األهسيددة  واددر  اتسددة السدددتحد ات التقشيددة تددئتر السدددوشات اددر مدددتوى مددشخف

ن هدكه الشتيجدة الحاليدة مدع مدا ذمدره العييدد والذدايع ) و مدْ أن السددوشات تشسدر 7171وتختمد
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ل مع ما ذمرتده  يتمدر وت درون ) و أن السددوشات تقشيدة را عدة ادر تعمديع 71.2القرامة  وا تمف
 امة.القر 
س القدرامة هدو أن السددوشات تددتدعر      وتفدر الناحثة اشخفاض اهسيدة السددوشات ادر تددري

؛ إشذام إيسيل وعسميات تدجيل د ول واشتقال مْ رابا  إجرامات معقدة لمد ول  َا مْ حي
ردفوف  رة لسحدودية يدرات الت ميدك ادر ال ل عمع السعمع توديفَا ار الح رع آل ر مسا ي

رة.األولع ولسحدودية   زمْ الح

ول جابددددة عمددددع هددددكا الددددد ال تددددع حددددداب متوسدددداات اسددددتجابات أاددددراد العيشددددة عمددددع        
 زا بالجدول األتر:ا ستناشة   مسا ات

س القرامة مْ وجَة شرر السذرايْ و 5جدول ) ِ السدتحد ات التقشية ار تدري ى تودي مد
 والسذراات

 

زا مْ الجدول ال  دا   :ات
؛  مغ متوسا  س القرامة متوسا حي ْدتاْحدا اات التَ قْشَي ة ار تدري ِ السعمسيْ لمْدس  ى تودي أن مد

 درجة. و2..7الدرجات )
ِ 7171وتتف  هكه الشتيجدة مدع شتدا ج دراسدة مدل مدْ الرفيدري ) ؛ مدان التوديد و حيد

ل إلع أن هشداك أ درام واضدحام ادر تحددْ مددتوى  تعمدع الامندة   درجة )متوساةو والتر تو م
لكفايدددات المغدددة العربيدددة الدددواردة ادددر السشَددداج باسدددتخدام أجَددد ة التكشولوجيدددا الحداثدددة  ودراسدددة 

دمحم ) زر وا ْ  ل إلدع أن التقشيدة تعسدل عمدع تدواير مجسوعدة مدْ 7171العوي و التر تو دم
رددرية والعددروض التقديسيددة وا تنددارات التقددويع الددكاتر اددر  الخيددارات التعميسيددة والدددس ية والن

ل أن  تعمسدر مدادة المغدة  ومدع شتدا ج  التدر تو دم
س المغدة العربيدة  ودراسدة )   ),El Omariهشاك ع ية إيجا ية  يْ دمج التقشيات ادر تددري

 مدى التوظيف المتوسط اإلجمالي لعبارات المحور عدد العبارات المحور م

6 
المستحدثات الت  ْقن يَّة المناسبة 

 لتدريس القراءة
 متوسط 2561 66
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ل  إلددع أن هشدداك ع يددة إيجا يددة  دديْ اسددتخدام التقشيددات السدددتحد ة اددر  2015 التددر تو ددم
س المغة العربية وتحديْ ال ى الا ب.تدري  سَارات المغوية لد

س  وت مددددد هددددكه الشتيجددددة عمددددع يا ميددددة تو دددديات مدددد تسر المغددددة العربيددددة الدددددولر الخددددام
؛ أفدار إلدع ضدرورة اسدتثسار السددتحد ات التقشيدة 7177بالذارية ) و لمتا يد  السيدداشر حيد

 ار ريسشة المغة العربية وتاويرها
اسدتخدام السددتحد ات التقشيدة  و أن71.2وهكا اتف  مع ما ذمره العويويدد والدوسدري )

رفوف األولية. س ال  له ااعمية ار تدري
ل إليدده دراسددة الَافددسية )     ن مددع مددا تو ددم و ودراسددة العشدد ي وسددعادة 71.2 يشسددا تختمدد
س مَدارات المغدة العربيدة مددان 71.2) ِ السددتحد ات اددر تددري ؛ مدان مددتوى التوديد و حيد

ِ التق س. ومدع دراسددة مرتفعدا  أكدددت الدراسدتيْ عمددع ضدرورة توديدد شيدات الحداثددة ادر التدددري
ل إلع أن استخدام معمسر المغة العربية لتقشيات 7171القحااشر والقحااشر ) و التر تو م

ردادر الدتعمع بسحااردة  يذدة ادر السسمكدة العربيدة الددعودية جدام  درجدة  التعميع ار مراكد  م
  مرتفعة.

س مَدارة ال     ل اسدتخدام السددتحد ات وتع و الدراسة هدكه الشتيجدة إلدع أن تددري قدرامة اتامد
رفوف األولية مَدارة  س ت ميك ال ع شجد أن استخدام السدتحد ات التقشية ار تدري التقشية لكل
رددر والشادد    َع مَددارة الكتابددة اددالقرامة مَددارة تعتسددد عمددع الن القددرامة ي ددون أكثددر مددْ تدريددد

ل لجكب ا شتناه وتحقي  وهو ما تتيحه السدتحد ات التقشية مْ   ل ما تتستع به مْ وسا 
رر. ِ حاسة الن  الفاعمية لتودي

ل إليه الدراسة مْ شتا ج اإشَا تو ر بالتالر:  ار ضوم ما تو م
س مَاراتر القرامة. - ِ السدتحد ات التقشية ار تدري  تواير ال شية التحتية ال زمة لتودي
س مَارات إعداد دورات تدري ية لمسعمسيْ حول مي ية استخدام ا - لسدتحد ات التقشية ار تدري

 المغة العربية.
ِ السدتحد ات  - ى السعمسيْ شحو تودي عقد ورش عسل لتع ي  ا تجاهات اايجا ية لد

س مَارات المغة العربية.  التقشية ار تدري
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رسيع  - ل لمتخايا وت َع الوي ِ األعنام السمقاة عمع عات  السعمسيْ ليتدشع ل تخ ي
 قشية. ستخدام السدتحد ات الت

ل مدتسرة ار السدارس. - رال بااشترش  تواير فن ة ات
 استخدام السدتحد ات التقشية الستاحة لجسيع الت ميك. -

س يما ا رام هكا السجال بالنحوث  تقترح الناحثة إجرام دراسات ذات  مة بالدراسة 
 الحالية: مسا امر:

ع استخدام الوايع السع ز ار الكفامة القرا ية ااعمية  رشامج تدري ر لمسعمسيْ عم -
رفوف األولية.  لمت ميك ال

؛ ا  تدا ر. - ن الثال ر  ااعمية السدوشات التعميسية ار تشسية مَارة القرامة لت ميك ال
رفوف  - س مَارات المغة العربية لم ِ السدتحد ات التقشية ار تدري معويات تودي

 األولية.
ِ السدتحد ات التق - رفوف األولية.متامنات تودي س القرامة لم  شية ار تدري
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 العربية  السراجع
رة الريسية باستخدام الكتاب و. 71.6. )سساح وا ل إ راهيع  - رسيع الق تشسية مَارات ت

مجمة النحوث ار مجا ت . االكتروشر وع يتَا بسدتوى طسوح معمسر السرحمة ا  تدا ية
 . 012-700و  7) 0 التربية الشوعية 

- http://doi:10.21608/JEDU.2015.75630 
ي. ) - . دار السعتددددددد  لمشذدددددددر والتوزيدددددددع. دراسدددددددات تربويدددددددةو. 71.2أ دددددددو فدددددددايور  ش يسدددددددة السَدددددددد

/LDliJhttps://2u.pw 
دمحم. ) - ل  وش  رفيد وبقميل   لوجيا الوايع ا اتراضر ودورها تكشو و. 01-77  اشاار  7177اا

س مَارات المغة العربية عْ بعدد الرح ت ا اتراضية شسوذجما . م تسر ]ورفة عسل[ ار تدري
س: تعميع المغة العربية وتعمسَا  تامع شحو السدتق ل )الستامنات   المغة العربية الدولر الخام

  والفرص  والتحدياتو  الذارية  ا مارات العربية الستحدة.
 . دار الفكر. تعميع ا طفال السَارات القرا ية والكتا يةو. 7177النجة  ع د الفتاح. ) -
؛ روس  ومددوهْ مددات  ماليشوسدد ر مدديع. ) - ِ التقشيددة و. 71.7 يتمددر  هددوارد  وه ددل  إلي ا يدد توديدد

رفر الشاجا  س ال  )سوسْ مدتو  مترجسةو. الع ي ان. ار التدري
ى أطفال أ ر استخدام  رشام .و7171). حجه  رشا - ج وسا ا متعددة ار تشسية مَارة القرامة لد

دراسة عمع عيشة مْ أطفال الروضة )الف ة الثالثةو ار مداشة جدة  مجمة جامعة  الروضة 
   .622 -601و   .)27والعموم ااشداشية   تذريْ  األداب 

ردر السعموماتيدةو. 71.2الحمفاوي  وليد سالع. ) - . دار الفكدر مدتحد ات تكشولوجيا التعميع ار ع
 لمشذر. 

س المغة العربية )ا تدا رو. 71.2الخميفة  حدْ جعفر. ) - رول ار تدري   اشويو.-متوسا -ا
 م تنة الرفد. 

هللا  وع د العمديع  رجدام عمدر. ) - ب  أحسد ع د السددتحد ات التكشولوجيدة والتجدادد و. 71.2الدريوي
 . دار الفكر العربر لماناعة والشذر والتوزيعالتربوي 

 https://www.vision2030.gov.sa/arو. 7101)لسسمكة العربية الدعودية. رؤية ا -
ررت جياد. ) - . مذ  ت استخدام التكشولوجيا ار التعميع التر تواجه مدر سر و71.6زيدان  ش

ي   غاة العربي ة ار السرحمة ااعدادي ة بسداشة الرماد رسالة ماجدتير  [العرادي ة مْ وجَة شررهعالم 

http://doi:10.21608/JEDU.2015.75630
https://2u.pw/LDliJ
https://2u.pw/LDliJ
https://www.vision2030.gov.sa/ar/
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ياعدة  ياشات دار السشرومة.  .]مشذورة  جامعة الذرق األوسا
http://search.mandumah.com/Record/723724 

َير أحسد. ) - ريل وتشسية و. أ ر استخدام استراتيجية التعمع .717ال يداشيْ  س التعاوشر ار التح
؛ األساسر ار ماده المغة العربية ار مدارس تربية  ن الثال ر مَارة القرامة والكتابة لدى طمنة ال

ريرا.  .  52.-22.و  7) 0السجمة األردشية الدولية أريام لمعموم ااشداشية وا جتساعية  لوام ب
http://search.mandumah.com/Record/1166924 

. م تنددددة السمددددع اَددددد السدددددتحد ات التكشولوجيددددة اددددر العسميددددة التعميسيددددةو. .717الدددد يْ  حشددددان. ) -
 الوطشية لمشذر.

دمحم. ) - ْدتاْحدا اات 71.2الذَري  عمر  ْ  و.  رشامج تدري ر  مقتراح لتشسية مَارات استخدام الْدس 
م عو عمع ضوم احتياجاته التدري ي ة. التَ قْشَي ة ار  ل )الدس عا ى الاال ن  لد ر مجمة ممي ة التربية  ي ة ال

. .76 -770و  11.) 76   شَا 
http://search.mandumah.com/Record/660572 

رر. ) - ا و. أ 71.2 الا  شجوى اوزي  وحدان  مروة ش ر األلعاب التربوي ة عمع تشسية بع
ة الجامعة ااس مي ة لمدراسات التربوي ة والشفدي ة بغ ة  مَارات الم غاة العربي ة.  و 75) .مجم 

001- 062 .http://search.mandumah.com/Record/867225 
و. السدتحد ات التقشية السعا رة ودورها ار تفاعل الفشون 71.2حدْ. )  ولة  ع دالكريع -

  . 276-2.1و  5) مجمة القرطاس لمعموم ااشداشية والتا ي ية  التذ يمية.
https://2u.pw/Gt7XP 

هللا. ) - زددالعر  زبيددددة ع دددد . م تندددة السمدددع اَدددد تعمعالتكشولوجيدددا الريسيدددة اددر التعمددديع والدددو. 7171ال
 الوطشية لمشذر.

ي أحسد  زهران  حامد ع دالد م  األفول  عادل ع  الداْ  مخموف  لافر  - ط يسة  رفد
دمحم لافر  زمر  أمل ع دالسحديْ   دمحم متولر  جاد   دمحم  يشدال   عسارة  ع دالرؤوف  

( .ِ : أسدَا  مَاراتَا  السفاهيع المغوية عشد ا طفالو. 71.2أ وزشادة  فايان ع دالماي
 . دار السديرة. تدريدَا  تقويسَا

ن  والحداشر  سامر  ْ ع دالحسيد. ) - و. ااعمية تقشية الوايع السع ز .717الراهري  ذمرى اوس
ى طالنات ذوات  عوبات القرامة ار  ار تحديْ مَارات ربا  أ وات الحروف  رسسَا لد

  .67-2.و  5.)بية الخا ة  الدعودية لمتر  السجمة السرحمة ا  تدا ية بجدة. 
http://search.mandumah.com/Record/1140756 

http://search.mandumah.com/Record/723724
http://search.mandumah.com/Record/723724
http://search.mandumah.com/Record/1166924
http://search.mandumah.com/Record/1166924
http://search.mandumah.com/Record/660572
http://search.mandumah.com/Record/660572
http://search.mandumah.com/Record/867225
https://2u.pw/Gt7XP
http://search.mandumah.com/Record/1140756
http://search.mandumah.com/Record/1140756
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دمحم دهيع - ِ معمسات المغة العربية لمسرحمة ا  تدا ية ألدوات 7171) .الرفيري   و. درجة تودي
ل. التكشولوجيا الحداثة ار ضوم مشَج الكفايات  دو  -مجمة م تة لمنحوث والدراساتلة الكوي

. 722 – .76و  .) 06سمدمة العموم ااشداشية وا جتساعية  
http://search.mandumah.com/Record/1042491 

دمحم اخري. ) - ي   ل ياسع  ومقداد والكتا ية طرا   تدريدَا  السَارات القرا يةو. 71.2عافور  رات
 . دار السديرة. واستراتيجياتَا

تكشولوجيا التعميع والسدتحد ات و. .717عامر  طارق ع د الرؤوف  وعامر  أحسد محسود. ) -
 . الس سدة الدولية لمكتاب. التكشولوجية

. دار الجوهرة لمشذر السَارات المغوية عشد ا طفالو. 71.6عامر  طارق ع دالرؤوف. ) -
  زيع. والتو 

ن األول و. 71.5ع يدات  تية أحسد. ) - ر ريل طمنة ال أ ر استخدام اليوتيوب عمع تح
[. ياعدة جامعة اليرموك] رسالة ماجدتير مشذورة  األساسر ار مادة المغة ا شجمي ية ممغة  اشية

 earch.mandumah.com/Record/782709https://s ياشات دار السشرومة. 
؛ العمسر مفَومه و. 71.7ع يدات  ذويان  وعدس  ع دالرحسْ  وع د الح   مااد. ) - النح

 https://2u.pw/4aKuS. دار الفكر. أدواته أسالينه
تقشيات التربوية الحداثة و. درجة استخدام ال71.2العش ي  مريع حسدان  سعادة  جودت أحسد. ) -

س مْ وجَة شرر معمسر المغة  ل و عوبات استخدامَا ار عسمية التدري ار مدارس دولة الكوي
. ..7-20.و  7) 0السجمة التربوية األردشية  العربية ار ضوم ا تجاهات التربوية السعا رة. 
rch.mandumah.com/Record/993899http://sea 

ل. ) - م َسات الم غاة العربي ة شحو استخدام التَ قْشَي ات الحداثة .717العش ي  شورة غري و. اتجاهات م عا
س الم غاة العربي ة بالسرحمة ا  تدا ي ة ار مداشة عرعر.   02مجمة ممي ة التربية بئسيوط  ار تدري

 http://search.mandumah.com/Record/1203518. 722-.77و  ..)
دمحم  جسيمة مداعد. ) - ل حااظ  وا ْ  زر  واام  ش زية دمج التقشية الحداثة ار و. 7171العوي ي

رفوف األولية ار السسمكة العربية الدعودية مجمة الافولة . تعميع المغة العربية لستعمسر ال
. 27.-60.و  27) 7.  والتربية باألس شدرية

http://search.mandumah.com/Record/1081271 
ل شا ر  والدوسري  - دمحم  ْ مفما. )العويويد  هيا  ش دليل مقترح لسعمسة السرحمة و. 71.2  

س التربية الفشيةا  تدا ية لدمج التعمع االكتروشر    مجمة العموم التربوية والشفدية بغ ة. ار تدري
 http://search.mandumah.com/Record/1037390. 01.-2..و  72) 0

http://search.mandumah.com/Record/1042491
http://search.mandumah.com/Record/1042491
https://search.mandumah.com/Record/782709
https://2u.pw/4aKuS
http://search.mandumah.com/Record/993899
http://search.mandumah.com/Record/993899
http://search.mandumah.com/Record/1203518
http://search.mandumah.com/Record/1081271
http://search.mandumah.com/Record/1081271
http://search.mandumah.com/Record/1037390
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دمحم. ) - ل  رددددة  شدددد س تكشولوجيددددا التعمدددديع األو. 7171العييددددد  أاشددددان ع ددددد الددددرحسْ  والذددددايع  ح سدددد
 .. م تنة الرفد شافرون والتا يقات

ي  أحسدددد  دددْ ضددداار. ) - َيدددد وايدددع اسدددتخدام السددددتحد ات التكشولوجيدددة ادددر مخت دددرات و. 71.5الف
]رسدالة ماجددتير  الفي يام بالسرحمة الثاشويدة ادر مداشدة  ريددة مدْ وجَدة شردر السذدرايْ والسعمسديْ

 جامعة أم القرى. .غير مشذورة[
رادر 7171ربيع. )القحااشر  شفل  والقحااشر   - و. استخدام التقشيات التعميسية الستاحة ار م

رورات معمسر المغة العربية.  مجمة العموم التعمع ار محاارة  يذة بالسسمكة العربية الدعودية: ت
. 22.-26.و  7.) 2 التربوية والشفدية 

ndumah.com/Record/1046926http://search.ma 
رددراوي  عسدداد فددوير. ) - رددر الكوم يددة و71.2الق س اددر ع بحددوث معا ددرة اددر تعمدديع  -. التدددري

ل. الرياضيات.  عالع الكت
ن. ) -  . دار الثقااة لمشذر والتوزيع.تقشيات التعمع والتعميع الحداثة و.71.6يايا  غدان اوس
هللا. ) - ردددالتقشيدددات التعمدددو. .717القسيددد ي  حسدددد  دددْ ع دددد .  دار روابدددا لمشذدددر يع ومَدددارات ا ت

 والتوزيع.
رفوف و. 71.5الكداسنة  هسام محسود. ) - س مَارتر القرامة والكتابة لامنة ال  عوبات تدري

ن ار مدارس تربية مشاقة الكرك ر ]رسالة ماجدتير  الث  ة األولع مْ وجَة شرر معمسات ال
[. ياعدة  ياشات دار السشرومة. جامعة م تةمشذورة  

http://search.mandumah.com/Record/786446 
ِ السددددتحد ات و. 71.2محسدددود  فدددوير حدددداشر. ) - تقشيدددات وتكشولوجيدددا التعمددديع )معدددااير توديددد

ل والشذر. التكشولوجية وتاوير السشاهجو.  السجسوعة العربية لمتدري
َيع. ) - رافع  ا ل العربر  أشذاة ومَارات القرامة ار السدرسة ا  تدا ية.و. 71.0م الس ت

 لمسعارف.
دمحم. ) - زدددددر  حشدددددان  السددددددتحد ات التكشولوجيدددددة والشددددداشو و. 71.2السددددد ح  تدددددامر السغددددداورى  و 

 . دار الدحاب لمشذر والتوزيع. تكشولوجر
س. ) - غة العربية وتعمسَا  تعميع المو. 01-77  اشاار  7177م تسر المغة العربية الدولر الخام

السرم  الدولر لمغة العربية لدول الخميج   تامع شحو السدتق ل )الستامنات  والفرص والتحدياتو.
 الذارية  اامارات العربية الستحدة.

س المغة العربيةو.  .717الشسري  حشان سرحان. ) - رول ار تدري  . متجر تكويْ.ا

http://search.mandumah.com/Record/1046926
http://search.mandumah.com/Record/1046926
http://search.mandumah.com/Record/786446
http://search.mandumah.com/Record/786446


 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
666 

 

ل. ) - رر لسجال تعمع المغة العربية.ااو. 71.2هي ة تقويع التعميع والتدري ر م تنة  طار التخ
َد الوطشية بالرياض.  ع ا  https://2u.pw/f1Mioالسم

ي لمسعمع.و. 7177وزارة التعميع. ) -  ه.220. العودة إلع السدارس الدليل اارفاد
- https://2u.pw/KOufr 
ن. ) - ن  مشع اوس م َسات الم غاة العربي ة بسرحمة التعميع 71.2اوس م َسر وم عا و. اتجاهات م عا

َع.  ة الدراسات العميا  األساسر شحو التعميع االكتروشر والسذ  ت التر تواجَ و  60) 2.مجم 
.52-.22. .mandumah.com/Record/1006634http://search 
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