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 المستخلص:

على مهارتي الــقراءة والكتابة عند طفــل الــصف  91 هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم عن بعد أثناء جائحة كوفـيد

ــات، ماألول والــثاني ابتدائي والــتــعرف على أكثر مــهارات الــلغة تأثراً بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد مــن وجهه نظر الــــمعلــ

ه الدراسة في الــقاء الــضوء على مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف األول والــثاني ابتدائي وتشخيص اهتمت هذ

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بتطبيق استبانة مكونة الضعف في المهارات ودرجة وجودها في الميدان التعليمي 

رحلة مللالصف األول والثاني رئيسة وقد تم تطبيقها على عينة عشوائية من معلمات  ( فقرة مقسمة إلى أربع محاور٣٥من )

في مدينة بريدة، وقد كانت نتائج الدراسة تشير إلى إتقان تالميذ الصف األول والثاني ابتدائي للمد القصير والمد الطويل  االبتدائية

تمييز ة بشكل سليم وضعف التمييز بين ال الشمسية وال القمرية وتدني الوتدني قراءة وكتابة التلميذ للحروف المنونة بأشكاله الثالث

بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء كتابة وقراءة، واستخالصا لما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم عن بعد قد ألقى 

 ن بعد على مهارة الكتابة عند تلميذ الصف األول والثانيبظالله على مهارات القراءة والكتابة وأنه كان التأثير األكبر للتعليم ع

. وقد أوصت الدراسة بوضع برامج تقويــة داخل الــــمدارس مــن خالل حصر الــطالب الــضعاف فـــي مــهارات ابتدائي

مــن الــحصص اإلضافـــيــة وإدراج الــقراءة والــكتابة بــــعد الــعودة الــحضوريــة ووضعهم فـــي مجموعات وتقديـــم الــعديد 

 .تقنيات حديثة فـــي تــعليـــم الــقراءة والــكتابة مــن أجل زيادة رغبة وإقبال الــتالميذ عليها

 .التعليم عن بعد، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، الصفوف األولية :الكلمات المفتاحية
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The impact of distance education on the reading and writing skills during the Covid-19 

pandemic among primary school students from the point of view of teachers. 

Eman Saud AL-Shtaili 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of distance education during the Covid 19 pandemic on the 

reading and writing skills of first and second grade children and to identify the language skills 

most affected by distance education from the teacher’s point of view ,The study used the 

descriptive survey method by applying a questionnaire consisting of (53) items divided into four 

main core components, and it was applied to a random sample of primary school teachers in the 

city of Buraidah. 

The results of the study indicated the mastery of the first and second graders in the short term and 

the long term, and the low level of the student’s reading and writing skill of the letters monawanah 

in its three forms in a proper manner, the weak distinction between the sun and moon “L” , the low 

distinction between the close ta' , open ta’a and the ha’ in writing and reading. 

In conclusion, the research concluded that distance education affected the reading and writing 

skills of the first and second grades, and that the greatest impact of distance education was on the 

writing skill of first and second graders. 

The study recommended the preparation of reinforcement programs within schools by placing 

students with weak reading and writing skills after their return in attendance, placing them in 

groups, providing many additional lessons, and adding modern techniques in teaching and learning 

to increase students’ interest in reading and writing. 

Keywords: Distance education, reading skill, writing skill, primary grades. 
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 :ةمقدمـال. 1

مــن الــحكومــات حول ، أعلنت الــعديد 9449/9441فـــي الــفصل الــثاني مــن عام  91فـــي ظل انتشار فيروس كوفـــيد 

س رالــعالــــم إغالق الــــمؤسسات الــتــعليـــمية بــــعد انتشار الــوباء، ممــا تسبب فـــي انقطاع ماليين الــطالب عــن الـمدا

وحزم  اث باقاتوالــجامعات، مما أدى إلى حاجة الدول لتوسيع الــتــعليـــم واستخدام نمط التعليم عن بـــعد، والحرص على استحد

 (1219تــعليـــمية تتكيف مع الــظروف الــجديدة. )ابوعباة،

يقوم بتقديم فرص تعليمية لمن ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم النظامي، وهو الذي يكون  91 حيث كان التعليم عن بعد قبل كوفيد

 (faith,2009المعلمون والمتعلمون مفصولين جسدياً ويتواصلون بوسائل اتصال متنوعة. )

لذلك، فإن الــــمملكة الــعربية الــسعودية والــوزارات الــــمعنية التي شعرت بقلق بالــغ تجاه هذه األزمة الحقيقية وشددت أنه 

فـــي ظل انتشار هذا الــفـــيروس على نطاق واسع، مــن الــضروري إغالق الـمدارس وتحويل الـتــعليـم إلــى تـعليـم عن بــعد، 

اد على خيارات انتقال مختلفة، مــن خالل األجهزة اإللكترونية الـمتداولــة والمتاحة، والــتي هــي قطاع الــتــعليـم بأكمله، مباالعت

 (1219سواء الخاص أو العام. )عز الــدين،

ول يات األمريكية المختلفة حواستطلع تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايـــمز الـعديد مــن الـطالب فـــي الـعديد مــن الــوال

تصوراتهم لنظام الــتــعليـم عن بــعد، وقال بــعضهم إنهم استمتــعوا بالــتجربة الجديدة، ال سيـما إمكانية وضع جدول زمــني 

 ب للتـعليـم عن بــعد. كما تم تحريرهم مــن "الــبيئة المدرسية المليئة بالــضغوط". سمـنا

أن األطفال فـــي المراحل األولى مــن الــتــعليـــم الذين يحتاجون إلــى إشراف أبوي مستمر، حيث يحتاج  وأضاف الــتقرير أيًضا

الــطالب األصغر سنًا إلــى الــــمساعدة فـــي تــعليـــمــهم عبر اإلنترنت، ومساعدتهم على تشغيل األجهزة اإللكترونية وتسجيل 

خبراء الــتوعية بالــقلق مــن مخاطر الــتــعلم عن بــعد، حيث يشكل  ــة تــعلـمـهم. ويشعرالــدخول إلــى الــتطبيقات لمواصل

اإلغالق الـكامل تهديًدا خطيًرا للتقدم األكاديـمي لألطفال والــسالمة الــنفسية والحياة االجتماعية، ويؤثر بشكل غير متناسب على 

 (1212الخاصة. )مــأمون،  الـطالب ذوي الـدخل المــنخفض وذوي االحتياجات

وكان تأثير الــتـعليـم عن بــعد على مرحلة الــطفولــة المبكرة كبيراً حيث ال يتــعين على الـطفــل الـذهاب إلــى المدرسة لمجرد 

ـناسبة وثرية ـأن يكون فـــي بيئة تــعليـمية، ولكن وجود الـطفل هو فرصة للتفاعل مع أقرانه فـــي بيئة ذات خصائص تــعليمية م

ـرئيسية فـــي حياة الطفـل. لا فـــي ذلك عملية الــقراءة والــكتابة، والــتي تــعد أحد محاور الــلغة املدعم جوانب مــن نموه، ب

 (1219)عز الــدين،

ـن الــطبيعي والــتفكير، فمـفإن اللغة التي تمثل جزء أصيالً مــن الحياة فهــي تحتاج إلــى اإلدراك والــتذكر واإلصغاء واالستيعاب 

 (1292أن يواجه األطفال ويعانون مــن مشكالت فـــي لغتهم عقبات الــتــعليـــم عند بــــعد خالل جائحة كورونا. )الــوقفـــي،
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ع والــتحدث فإنها فالــلغة هــي عبارة عن الــعديد مــن المــهارات الــتي تــعين الــطفــل على الــكتابة والــقراءة واالستمــا

بمختلف أشكالــها تــعتبر أحد جوانب الرئيسـة الـمـهمـة للنمو العقلي وبخاصة فـــي مراحل الطفولــة األولى لذلك كان تركيز علم 

يبيــة راً على أهميــة الــلغة فـــي الــتواصل الــشفوي والــتــعبيري مــن خالل استخدام برامج تدبـنمو مــنصلاللغة وعلم نفس ا

 (1219لتنميــة هذه المــهارات وزيادة مستوى الــتطور المعرفـــي. )حواس وبشالغم،

وإن مــن الجدير بالــذكر أن االهتمام بالــقراءة والــتركيز عليها والحرص على اتقانها يؤدي بطبيعة الحال إلــى تبسيط وسهولــة 

ة تحتاج إلــى قدرات عدة مــنها الــحركيــة والــبصريــة وغيرها، فمــن خالل ـا مكمل لآلخر، فالكتابماتقان الـكتابة فكل مــنه

 (1219ـه مــن معلميه. )عزالــدين،مالكتابة يستطيع الطالــب الــتــعبير عن كل مــا تــعل

أي ضعف رتباط بينهما وثيق وذين لــم يتقنوا الــقراءة يواجهون صعوبة فـــي الكتابة، فااللوفـــي أحيان كثيرة نجد أن األطفال ا

 فـــي أي مــن الــقراءة والــكتابة قد يسبب فجوة كبيرة تمتد مع الــطفــل فـــي باقي حياته.

ـبحث أن تسلط الضوء وتلتمس واقع مهارات القراءة والكتابة أثناء فترة الــتــعليـم عن بــعد لدى تالميذ لولعل الــباحثة فـــي هذا ا

 يــة مــن خالل الميدان الــتـعليـمي. الــصفوف االول

 :ةمشكلة الدراس. 1.1

تحتل الــلغة أهميــة كبيرة فـــي حياة األطفال، حيث تستخدم فـــي مختلف مواقف حياتهم ألغراض الــتحدث مع اآلخرين، 

ت الرسائل بين األفراد، وتبادل المعلومــا والــتفكير، والــتــعلــم، والــترفـــيه، والــتحيــة، كمــا تستخدم الــلغة فـــي تبادل

 (1222والمعارف، والحصول على األخبار، والـوقوف على طبيعة حياة اإلنسان بصورة عامــة. )الــشخص، 

 رائص نموه الحركة والــتنقل والــتواصل المباشصومــن الـمهم معرفة أن الــطفــل الــذي يعتبر محور العملية الــتـعليـمية مــن خ

الحضوري مع زمالئه ومعلــميه وحبه الكتشاف المعلومــات والمفاهــيـــم لصقل شخصيته المعرفـــيــة واالجتمــاعيــة 

 ـه بشكل أفضل ويتسع تواصله مع العالـم الخارجي. موتــعزيزها، إذ أن وجوده خالل العمليــة الــتــعليـميــة تزيد مــن فرص تــعل

الــتــعليـــم عن بــعد أمام شاشة ملونة تأتي إلــيـة بالــمعلومات والمفاهــيـــم األساسيــة بنفس الــوقت  كن وضعه خاللمفكيف يــ

الــذي تتداخل عليه الكثير مــن المثيرات المختلفة والمتنوعة الــتي تشوش تركيزه وانتباهه عن المحتوى الــتــعليـــمي المقدم له، 

 الــثقل والــجهد على الــطفــل ويؤثر على الــنمو الــسليـــم الــــمتكامل لديه.وهذا يضفـــي الكثير مــن 

ممــا يؤدي إلــى استنزاف كبير لطاقة الــطفــل وقدرته على الــتركيز والــتحليل عن بــــعد مــن خلف شاشة فـــي سبيل كسب 

ذي كان يعتمد مسبقاً على الــتفاعل الــحي فـــي الــقاعات والــصفوف. الــــمعلومــة أو المفهوم الــتــعليــمي والــتربوي، والــ

 (1219)عز الــدين،
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ـة ـفمــن خالل المشاهدة وسمــاع تــعليقات المجتمع فـــي مواقع الــتواصل االجتمــاعي عن الــتــعليـــم عن بــــعد وآثارها الــسلبي

ألولى، وصعوبة وصول المعلومــة إلــى األطفال فـــي هذه المرحلــة ال سيـما على لغة الــطفــل خاصة مرحلــة الــصفوف ا

 وإنها مرحلــة الــتأسيس فهــي مرحلــة تــعلــم األحرف وتركيب الــكلمات وأساسيات الــعد وغيرها.

ى هذا الــــموضوع وتشخيص وقد الحظت الــباحثة مــن خالل المجتمع المحيط مشكلــة الــبحث وأهميــة الــقاء الــضوء عل

الــضعف فـــي مــهارات الــلغة لدى طفــل الــصف االول والــثاني ووضع الــحلول الــعاجلــة حتى ال يؤدي إلــى تخلفهم 

 وتأخرهم عن اقرانهم والــعديد مــن المشكالت فـــي الــتوافق الــشخصي واالجتمــاعي.

ر وضع الــتــعليـــم بهذا الــنمط وصعوبة تلبيــة الــحاجات والــــمتطلبات الــتــعليـــمـيـة وتشير الـدراسات الــى أنه إذا استم

مــنهم على تــعلــم المــهارات  1202مليون في عام  412مليار طفــل  9.4لألطفال عبر الــعالــــم، فاحتمال اال يقدر مــن بين 

( فـــي مرحلــة الــطفولــة المبكرة وبالــتالــي خسارة فرصة الــوجود فـــي بيئة األساسيــة )الــقراءة، الــكتابة، الــحساب

 (1212اجتمــاعيــة تفاعليــة محفزة على تــعلــم الــتواصل الــجيد والــفعال خاصة فـــي مراحل الــطفولــة األولى. )الــيونسيف،

 :ةأسئلة الدراس. 1.1

الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد اثناء جائحة كورونا على مــهارة الــقراءة والــكتابة مــن سعت الــدراســة الــى 

 وجه نظر المعلـمات مــن خالل اإلجابة على االسئلــة الــتالــيــة:

لدى تالميذ الــصفوف األوليــة مــن  91كوفـــيد ـتـعليـم عن بــــعد على مــهارتي الــقراءة والــكتابة أثناء جائحة لمــا أثر ا• 

 اتموجهة نظر المعل

 ويتفرع مــنه األسئلــة الــتالــيــة:

  على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف األول ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني ابتدائي؟ 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

  لــثاني ابتدائي؟على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف ا 91كوفـــيد مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل 

مــن وجهة نظر  91كوفـــيد مــا أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة • 

 المعلــمــات؟

 :ـدراسـةاهداف ال. 1.1

على مــهارة الــقراءة والكتابة عند طفــل الــصف االول  91كوفـــيد الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة  •

 مــن وجهه نظر المعلــمــات.
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على مــهارة القراءة والــكتابة عند طفــل الــصف الــثاني  91كوفـــيد الــتــعرف على أثر الــتــعليـــم عن بــــعد أثناء جائحة  •

 ابتدائي مــن وجهه نظر المعلــمــات.

مــن وجهه نظر  91كوفـــيد عرف على أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن بــــعد خالل الــتــ •

 المعلـمات.

 :ةأهمية الدراس. 1.1

 تتبلور أهميــة الــدراســة الــحالــيــة فـــيـــمــا يأتي:

يـــمكن أن تفـــيد هذه الــدراســة معلــمي الــصفوف األوليــة وكذلك مشرفـــيهم مــن خالل تشخيص ضعف مــهارات  •

 الــقراءة والــكتابة موضوع الــدراســة ودرجة وجودها بالميدان الــتــعليـــمي. 

ن خالل معرفة نقاط الــضعف فـــي مــهارات تقديـــم توصيات يــمكن أن تسهم فـــي مساعدة أطفال هذه المرحلــة مــ •

 الــقراءة والــكتابة.

 الــقاء الــضوء على أهميــة مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف االول والــثاني ابتدائي. •

تــعليـــم عن بــــعد على مراحل مزيد مــن األبحاث حول تأثير الــلقد تفتح هذه الــدراســة المجال امــام الــباحثين إلجراء ا •

 وتخصصات أخرى.

 :ةدراسحدود الـ. 1.1

 اقتصرت الــدراســة على:

على مــهارة الــقراءة والــكتابة لدى طفــل الــصف  91كوفـــيد تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد خالل  الــحدود الــــموضوعيــة:

 األول والــثاني ابتدائي مــن وجهة نظر الــــمعلــمــات.

 معلــمــات الــصف األول والــثاني ابتدائي لمــادة لغتي. الــحدود الــبشريــة:

 هـ 9444 - 9440اسي الــفصل الــدراسي الــثاني مــن الــعام الــدر الــحدود الــزمــانيــة:

 المدراس الحكوميــة فـــي المرحلــة االبتدائيــة الــتابــــعة لمــنطقة بريدة. الــحدود الــــمكانيــة:

 :ةمصطلحات الـدراسـ. 1.1

ـــمية ويتضمــن استخدام جملــة مــن األدوات الــتــعلي يتم عبر الـشبكة اإللكترونية،بأنه الــتــعليـــم الــذي  عد:لـم عن بعيعرف الـتـ

عنى بنقل مختلف بالعمليات الـتي ت Online Learningالمتطورة الــتي تضيف إلــى الــتــعليـــم قيـــمة ذات معنى، ويهتم الـــ 

شبكات بلــــمعلومــات الــــمتمثلــة اأنواع الــعلوم والــــمعرفة وتوصيلها إلــى الــدارسين بمختلف أنحاء الــعالــــم باستخدام تقنية 

 عد. مؤتمرات عن بدمجة، وعقد الماإلنترنت، واألقراص ال
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ليـــم لطلبته، مع استخدام مــناهج ومحتوى تــعليـــمي مــنتقاة خيارات متنوعة مــن الــتــع Online Learningكمــا يؤمــن 

كلفة ــتمــن الــجامعات الــعالــــمية المعترف بها دولياً، ويسعى هذا الــتــعليـــم إلــى اإلتقان والــجودة بأقل قدر مــن الــجهد وال

 (1291والــوقت. )الــدليـــمي،

ــنظور بقوله، الــــمــهارة: الــحذق فـــي الــشيء، والــــمــاهر: الــحاذق بكل عمل وأكثر. )ابن يعرفها ابن م الــــمــهارة لغة:

 مــنظور، دت(.

تــعني الــدقة والــسهولــة فـــي إجراء عمل مــن األعمــال، أو هــي قدرة الــفرد على الــقيام بسلوك مــهاري فـــي  اصطالحاً:

المــهارة الــلغويــة هــي أداء لغوي صوتي أو غير صوتي يتميز باإلتقان والــسرعة والدقة والــكفاءة أداء مــهمــة معينة، و

 (1294فالمــهارة هــي أداء صوتي وغير صوتي يستوجب مــن هذا األداء أن يتميز بالدقة والسالمــة الــلغويــة. )الــيوسفـــي، 

: "عمليــة تفاعل متكاملــة فـــيها يدرك الــقاري الـكلمات بالــعين ثم يفكر ويفسرها حسب ويعرفها تايلور بأنها مــهارة الــقراءة:

خلفـــيته وتجاربه ويخرج فـــيها بأفكار وتــعميـــمــات وتطبيقات عمليــة، وهــي أيضا عمليــة اتصال واستجابة لرموز مكتوبة 

 ( 1221وترجمتها إلــى كالم وفهم معناه". )حبيب الــله، 

لى ع وفـــي معجم الــــمصطلحات ومفاهــيـــم الــتــعليـــم والــتــعلــم الــقراءة هــي: إمكانية الــتــعرف على الــكالم الــمدونة

 (1221الــكتب وفهمها، فهــي مهارة تواصل بين الــقاري والــكاتب تتمثل في إدراك الــحروف والــكلــمــات. )أمجدي، 

إعادة ترميز الــلغة المــنطوقة فـــي شكل خطي على الــورق مــن خالل أشكال ترتبط ببــــعضها وفق نظام  ــكتابة:مــهارة ال

حروف اصطلح عليه أصحاب الــلغة فـــي وقت مــا، بحيث يعد شكالً مــن هذه األشكال مقابالً لصوت لغوي يدل عليه". )رسالن، 

1222.) 

الــــمرحلــة الــعمريــة الــتي تبدأ مــن سن الــست سنوات إلــى عمر الــثامــنة، وتبدأ مــن الــصف وهــي  الــصفوف األوليــة:

ة، ـاألول وتنتهــي مع الــصف الــثالــث االبتدائي، يتم فـــيها تأسيس الــطالب فـــي جميع المواد األساسيــة مثل: الــلغة الــعربيـ

ــى المواد األخرى الــتي تدرس فـــيها كمواد الــعلوم واالجتمــاعيات، كمــا يتم تــعليـــم الــأطفال والــرياضيات، بالــإضافة إل

 (1292فـــي هذه الــصفوف بــــعض اآلداب الــعامــة وزيادة قوة شخصيــة الــطفــل. )الــبطوش،

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 الــتــعليـــم عن بــــعد:

فـــي أنحاء الــعالــــم وبدون سابق إنذار أصبحنا بحاجة إلــى الــبحث عن نمط تــعليـــم  91كوفـــيد فـــي ظل االنتشار الــكبير ل

يؤدي  ال ىيتوافق مع هذا الــوباء فتم استحداث أنظمــة الــتــعليـــم عن بــــعد الــــمتــعددة فـــي المملكة الــعربيــة الــسعوديــة حت

 نقطاع أو الــتأخر الــدراسي للعديد مــن االضطرابات فـــي حياة األطفال والــكبار.الا
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وقد صاحب هذا االمر الــعديد مــن الــجهود والــتحديات الــتي واجهت الــطلبة والــــمعلــمين وأولياء الــأمور فإن عمليــة 

 د مــن االثار الــسلبيــة على الـنمو الـنفسي واالجتمــاعي للطفــل.الــفصل بين المتــعلــم والمعلــم لها الــعدي

ريسيــة دحيث يـــمكن تــعريف الــتــعليـــم عن بــــعد بأنه: "الــتــعليـــم الــذي يتميز بـعدم الــتواصل المباشر بين الــهــيئة الــت

م تقنيــة باستخدا نترنت(الشبكة المحليــة او الــعالــــميــة )الة مــن خالل اوالمتــعلــمين حيث يتم تقديـــم المــادة الـتــعليـميــ

 (.1294الــتــعليـــم واالتصال". )الــشهران،

وعرفه "ويلز" بأنه: التعليم الذي يتم عندما تفصل المسافة الطبيعية بين المعلم والمتعلم، ويتم استخدام المواد التعليمية المطبوعة 

 (Willis,2008ا لوجه لسد الفجوة في العملية التعليمية. )المرئية، باإلضافة إلى عملية االتصال التي قد تتم وجهً والمسموعة و

(، بالــتعاون مع جامعة هارفارد في الــواليات الــمتحدة، دراسة حول OECDونشرت مــنظمة الــتعاون الــاقتصادي والــتنمية )

. في مجلتها. COVID-19( دولــة للتعليم. خاللــ جائحة 03ــعربية الــسعودية، ودرجة استجابة )الــتعليم عن بعد في الــمملكة ال

 (.1212)الــــمركز الــوطني للتــعليـــم اإللــكتروني، 

ـبحث ( مؤشراً لمتوسط الــجاهزية لهذه الــدول. كما أظهر الـ93( مــن أصل )90وأظهرت نتائج الــدراسة أن الــمملكة تتقدم )

أن الــمعلمين لديهم دعم قوي في الــتغلب على الــعوائق الــتي تحول دون تفعيل الــتعلم اإللــكتروني ، وبصرف الــنظر عن 

وجود استراتيجية واضحة لوزارة الــتربية والــتعليم في الــمملكة إلعادة فتح المدارس وقياس ومعالــجة أي نقص ، فقد أكد 

لمين في المملكة كانوا أكثر استعداد نسبيًا عند إغالق المدارس، وهذا مقارنة بأقرانهم في جميع أنحاء مــنظمة الــبحث على أن المع

الــتعاون االقتصادي والــتنمية، في حين ال ينطبق هذا على التالميذ حيث ال يستطيع الــطالب توفير جهاز كمبيوتر ومكان هادئ 

من اقرانهم، ولكن تحفيز الــطالب على الــتعلم يساعد في مواجهة الــتحديات والــتغلب عليها للدراسة في المــنزل فقد كانوا أقل 

 شعورهم بدعم والــديهم وأسرهم، وهــي العالقة الــتي تسعى المدارس لتــعزيزها والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.ل مــن خال

الــتعليم مــن خالل الــتلفزيون واإلنترنت والوسائل البديلــة لتقديم حزم تعليمية وتظهر الدراسة أن المملكة مستمرة في توفير 

مختلفة، وتتابع الحكومة الملكية بشكل مباشر لمواصلــة عملية الــتعليم ومن الواضح أن وزارة الــتربية والــتعليم حرصت على 

س وتجربة الــمملكة في الــتعليم عن بعد أيًضا الطبيعة توفير فرص الستكمال التعليم بشكل أفضل، ويعكس إغالق الــمدار

الــتعاونية لعمل الدولــة بطريقة فريدة، ومدى مشاركة المدارس وأولياء األمور ومواطني المجتمع المحلي في الــتعليم المستمر. 

 (1219)الــخيري،

مليون زيارة وتفاعل  12"بوابة المستقبل"، حققت ات تعليمية: األولى، ص، قدمت المملكة ست مــن91وباء كوفيد  لفمــن خال

مدرس  34222ألــف طالب وطالــبة.  022ألــف اختبار، استفاد مــنها أكثر مــن  402طالبي، وأكملت أكثر مــن مليون مهمة و

كاديمية وقدمت أكثر ساعة لجميع الــمستويات األ 14قناة وهي تقدم بشكل  19ثانوي، وثانيها "القنوات الفضائية" البالغ عددها 

الــاف بث مباشر، حيث بلغت المشاهدات أكثر مــن ستون مليون مشاهد، كما قدمت ثالثها مــنصة "عين" على الــيوتيوب  4مــن 

مليون  39االف ساعة بث مباشر وعدد مشاهداتها  4درس مسجل وأكثر مــن  2422عضوا وقدمت أكثر مــن  ألــف 002

 مشاهدة، 
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 1222االف مــادة تــعليـميــة إثرائيــة وأكثر مــن  42لــرابــــعة بوابة "عين" اإلثرائيــة الــتي تضمــنت أكثر مــن والمــنصة ا

مليون زيارة وتفاعل  21كتاب مدرسي رقمي، والمــنصة الخامســة "مــنظومــة الــتــعليـــم الــــموحد" الــتي شهدت أكثر مــن 

اختبار واستفاد مــن خدمــاتها أكثر مــن مليون طالــب  ألــف 002واجب وأكثر مــن  ألــف 102ثر مــن الــطالب فـــيها بأك

 (1219معلــم ومعلــمــة، والمــنصة الــسادســة "الــروضة الــافتراضيــة". )أبو عباة، ألــف 122وطالــبة و

 الــتــعليـــم عن بــــعد ومبادئ الــتــعليـــم:

 ( أن الــتــعليـــم عن بــعد ال يحقق مبادئ الـتـعلم الــتالـية:1219ي )ذكر زك

 االتصال والــتواصل: •

أهم عيوب الــتـعليـم عن بــعد الــعزلــة حيث أن المتعلمين ينفصلون عن المؤسسة الــدراسية المتمثلة في المدارس والمعلمين 

الل المادة علمين مــن خمليم والــحيوية، ويقتصر االتصال فقط عن بعد مع المتثال للتعوالــتي كانت تشجعهم على الـحفظ واال

 المعروضة.

 الــتطبيق:  •

تم ييقصد به نقل مــا يتــعلــمــه المتــعلــم بالــواقع الـفعلي إذ أن الــتطبيق العملي يؤدي إلــى تقليل األخطاء، ومــن الممكن أن 

مــن مقرر ضتــعلــم إمــا بشكل تدريجي أو بشكل كلي وشامل فقد يكسب المتــعلــم أكثر مــن مـهارة الــتطبيق لمــا يتــعلــمــه الم

 لتــعليـــمي، ولذلك يتم نقل هذه المــهارات الـمتــعددة إمــا بشكل كامل أو يتم تطبيق كل مــهارة فـــي أوقات مختلفة.

 الــتــعزيز: •

الــسلوكيات الحميدة والــبعد عن الـسلوكيات الـسيئة مــن خالل الــتدعيم اإليجابي والمعنوي والمــادي متعلمين على لإي تحفـــيز ا

د عوإيـــمــاءات وتلــميحات المعلــم بل يعد مصافحة المعلــم للتلــميذ أو الرتب على كتف الــتلــميذ نوعاً مــن الــتــعزيز الذي ي

 على الــتــعلــم وتزيد الدافعيــة واالستعداد للتــعلم.مــن أقوى االمور الــتي تشجع 

 الــتغذيــة الــعكسيــة )الــراجعة(: •

ذ تــعد الــتغذيــة الراجعة أو المعلومــات حول أداء المتــعلــمين ذات أهميــة كبيرة فـــي كل مرحلــة مــن مراحل الــتــعلــم، إ

 ائهم أوال بأول؛ حتى ال يبنى عليه مدركاته خطأ تؤدي لمفاهــيـم وتصورات مغلوطة.تساعد المتــعلــمين فـــي تصحيح أخط

 ايجابيات الــتــعليـــم عن بــــعد:

لـعمليــة ان استمرار اضمتي يأتي أوالً حمــايــة حق الــطفــل فـــي الــتــعلــم ولوهنا البد مــن بيان إيجابيات التـعليـم عن بــعد ا

لــى ذلك تــعزيز مبدأ الــتــعلــم الذاتي وسرعة الحصول على إتي نمر بها أضف لـميــة فـــي كل الظروف واألحوال االــتــعليــ

ول إلــيه مــن قبل الطالب فـــي أي وقت وأي صالمعلومــات الذي يترتب عليه المرونة فـــي إيصال المحتوى الــتــعليـــمي والـو

 مكان.
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أيضاً تتــعدد مصادر المعرفة وعدم اقتصارها على الـكتاب المدرسي فقط ونتيجة لذلك تــعد مــن أكبر إيجابيات الــتــعليـــم عن 

 (۲۰۲9بــعد أنه يساعد على توسيع نطاق الــتــعليـــم. )الــعوايشة، 

 سلبيات الــتــعليـــم عن بــــعد:

ـعالـيــة خاصة فـــي الــبدايــة ألن الــتــعليـــم عن بــعد يحتاج إلــى العديد لكلفة المـالــيــة اوفـــي المقابل يرى الـبـعض أن الــت

ال صمــن المعدات وأجهزة ووسائل أتصال وتدريب وشبكة أنترنت مــناسبة حتى يؤدي الــغرض الذي وضع مــن أجله وهــي إي

ل ناجح باإلضافة الــى أن الــتــعليـــم عن بــــعد يؤدي إلــى الملل فـــي بــــعض المفاهــيـــم والمعلومــات إلــى الــطفــل بشك

األحيان نتيجة لعدم وجود تفاعل مباشر بين المعلــم والطفــل ممــا يترتب عليه عدم استيعاب المحتوى الــتــعليـمي المقدم له غير 

مالئه وضعف الــتواصل االجتمــاعي بين االقران وإيجاد صعوبات أن فصل الطفــل اجتمــاعياً يسبب صعوبة تــعرفه على ز

 عي.مافـــي التوافق االجت

مور على المشاركة الــفاعلــة فـــي إلــى سلبيات هذا الــنوع مــن الــتــعلــم أن عدم مقدرة أولياء األ( ۲۰۰۲وأضاف )سامي، 

ال سلوب فـــي إيصأالــصفوف الــثالث األولى حيث يحتاج مــهارة عالــيــة وتــعليـــم أبنائهم خصوصاً األطفال فـــي مرحلــة 

ليس و المعلومــة له وهذا مــا يفتقده الــتــعليـــم عن بــــعد بصفته أن الــطفــل المتــعلــم يتــعرض للعديد مــن المشتتات المختلفة

 مــن الممكن سيطرة المعلــمــة عليها عن بــــعد. 

ــعاً لذلك تجد المعلــمــة صعوبة فـــي تقييـــم الطفــل وذلك بسبب قلــة المصداقيــة واحتمالــيــة الــغش ومساعدة الوالــدين تبــ

ـعد ن بـــعللطفــل كبيرة أثناء تقييـــمــه والــتأكد مــن فهمه وممــا ال شك فـــيه كل ذلك يؤدي إلــى افتقار الــعمليــة الــتــعليـميـة 

للعدالــــة واالنصاف بسبب تفاوت توفر الــوقت والــتحفـــيز ووسائل الــتكنولوجيا الــالزمــة لألطفال واختالف المستوى 

 (۲۰۲9الــتــعليـــمي للوالــدين وفرص الــدعم المقدمــة لنجاح تــعلم الطفــل والمشاركة عن بــــعد. )الــعوايشة، 

 :الــمــهارات الــلغويــة

لغوي فـــي لأن لغة الــطفــل تــعتبر الوسيلــة الرئيسة الــتي تساعدهم على الــتــعبير عن حاجاتهم وأفكارهم وآرائهم، فالــنمو ا

هذه المرحلــة له قيـــمــة كبيرة في كونه يعبر عن الــتوافق الــشخصي واالجتمــاعي، ومــن أهم مطالــب تكيف الــطفــل مع 

اكتساب مــهارات الــقراءة والــكتابة الــذي يساعد على تكوين محصول لغوي كبير لدى أطفال هذه المرحلــة.  الــبيئة هو

 (1220)بوذراع،

ويعد امتالك المــهارات الــلغويــة األربــــعة للغة )االستمــاع، والــتحدث، والــقراءة والــكتابة( مطلب جوهري لتحقيق 

ن إطار شمولي متكامل فإذا وجد ضعف فـــي احداها فإنه يؤثر سلباً فـــي األخرى وأن تنميــة مفعال ضالــتواصل الــلغوي الــ

أي مـهارة تؤثر إيجاباً فـــي المــهارات األخرى وتمثل كل مــهارة مــن المــهارات اللغويــة أهميــة خاصة بذاتها واهميــة 

 (۲۰۲۰بالــنسبة للمهارات األخرى. )الــصوالــحة، 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

مرحلــة الــهامــة والجوهريــة والمعقدة مــهارات الــقراءة والــكتابة فالــقراءة ضروريــة لومــن المــهارات األساسيــة فـــي هذه ا

وهامــة لكل فرد فهــي تساعده على الــتــعليـــم الــذاتي طيلــة سنين عمره وعن طريقها يستطيع الــتواصل مع اآلخر ويتــعامل 

 (1219(. )الــقادر والــبرجس،9معه فإن أول آياته نزوال على رسوله قوله جل فـــي عاله "اقرأ باسم ربك الــذي خلق " )الــعلق 

 وممــا ال شك فـــيه فإن الــكتابة مــن أعظم مــا أنتجه الــعقل الــبشري، وهــي مــن مــهارات الــلغة األساسيــة فـــيتــعلــم

رؤيتهم لكتابة اآلخرين وهــي تقرأ لهم،  لــصغار الــكتابة مــن خالل الــنمــاذج المتكررة الــتي يشاهدونها، ومــن خالاألطفال ال

 (.۲۰۰٥وأيضا مــن خالل إمالء األطفال لمواضيعهم الــخاصة بمساعدة المعلــمــة. )خليل وعاشور، 

 كن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة:موهكذا يـ

قبل الــسادســة مــن الــعمر وهــي الــطريقة الــفطريــة الــتي يكشف الــطفــل فـــيها الــقواعد الــلغويــة ويطبقها مــن  ولى:األ

 دون معرفة واعيــة بها.

تبدأ بــــعد الــسادســة مــن الــعمر، وهــي الــطريقة المعرفـــيــة الــواعيــة والــتي ال بد فـــيها مــن كشف الــقاعدة  الــثانيــة:

 (1223للمتــعلم وتدريبه على ممــارستها تدريباً مقصوداً ضمن خطة مــنهجيــة مستمرة. )الــرقاد،

 :مــهارة الــقراءة

جزاء الــلغة، وإذا كانت الــلغة هــي وسيلــة لفهم الــعالــــم المحيط والــتــعامل معه فإن الــقراءة أحد أن الــقراءة أحد أهم أ

مكونات الــلغة الــتي ال غنى عنها، فالــلغة تتكون مــن حروف وأرقام ورموز وتتكون مــن قراءة وكتابة وقواعد جميعها جوانب 

 (.1299دة مــنها بكل مــا تحمل معانيها. )عواد، الــسرطاوي، أساسيــة لجمــال الــلغة واالستفا

( أن الــقراءة هــي عمل فكري، تحدد باإلدراك الــبصري، وتترجم الــرموز إلــى دالالت، 1222يذكر الـساموك والــشمري )

 كي يحصل تفاعل بين الــقارئ والــنص المقروء، وأيضا تستخدم لالنتفاع فـــي مواقف عدة.

 ةيـــمكن الــقول إن الــقراءة لها أهميــة للطفــل فـــي مــهمــة للتحصيل ونقل مــا بداخل الــفرد ونشر ثقافات عدة وهذه األهميــو

ال تتوقف على مــا ذكر، وأيضا تساعد الــفرد على طالقة الــلسان واالستفادة مــن اآلخرين فـــي شتى المجاالت، وكمــا تساعد 

مدارك واألفاق، وعامل مــهم فـــي الــتحصيل واالستيعاب، ووسيلــة الرتباط الــفرد بالمجتمع، فالقراءة أساس لع افـــي توسي

 (.۲۰۰۲بركات وحافظ، ( )۲۰۰۲لكل عمليــة، وبها تنهض أمم، وتستطيع مــن خاللــها مواكبة كل جديد. )الــدراوشة، 

 :تدائيــةأهداف تدريس الــقراءة فـــي المرحلــة االب

 (:1223مــن األهداف الــتي تحقق مستوى عالــياً مــن الــتمكن مــن هذه الــــمــهارة مــا يأتي )نصيرات، 

 معرفة نظام الــلغة فـــي مستويات مختلفة نحويــة أو صرفـــيــة أو خطابيــة أو صوتيــة. •

 كيب والــــمفردات.الــتمكن مــن اللغة ذاتها مــن حيث الــبنيــة والــتر •
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تمكين المتــعلــم مــن قراءة نصوص عامــة مختلفة فـــي أسالــيبها بين قصصيــة وروائيــة ونثريــة أدبيــة أو علــميــة  •

 عامــة.

ك اتمكين المتــعلــم مــن تطوير استراتيجيات وأسالـيب تتالءم مع طبيعة الــنص المقروء، فهناك القراءة السريعة، وهن •

 الــقراءة الــتفصيليــة.

 بناء خلفـــيــة معرفـــيــة ليستفـــيد مــنها الحقا. •

 تطوير عقليــة ناقدة للنصوص المقروءة، بحيث يصبح المتــعلــم قادراً على الــتحليل والــتركيب والمقارنة. •

 ضعف مــهارة الــقراءة:

(، أن مــن أهم صعوبات هذه المــهارات فـــي smith، 9120سميث ) للقراءة مــهارات كثيرة ومتداخلــة، ومــا أورده

 المرحلــة االبتدائيــة مــا يلي: 

ضعف قدرة الطفــل على الربط بين المعاني والسياق لفهم الكلمة، وكذلك استيعاب الوحدة الــفكريــة، وبيان الــزيادة أو 

ك أهداف الــنص، وضعف الــقدرة على تطبيق األفكار، والــقدرة على الــنقص، والقدرة على تحديد أسلوب الــكاتب، وإدرا

 إضافة وتوليد أفكار جديدة.

 :أسالــيب تشخيص الــضعف فـــي الــقراءة

فـــي الــواقع يكمــن تشخيص ضعف مــهارة الــقراءة فـــي مالحظة الــــمعلــم للطفــل عند قراءته للنص ومقارنة ذلك مع 

الصف واستخدام اختبار لقياس الــقدرة على الــقراءة، ومالحظة عمليات الــنمو، والــنضج لدى الــطفــل  أقرانه في نص

"الــنضج الــجسمي واالنفعالــي والــعقلي"، ومالحظة أداء األطفال فـــي تركيب الجملــة وطريق الــقراءة. )الــــموسى، 

1220.) 

م الــطفــل مــهارات الــقراءة والــكتابة فـــي المرحلــة االبتدائيــة، ضرورة ملحة لكي ا أوضحت حتما وبدون شك إن تــعلــكمف

يتوافق في دراسته ومع مجمعه، ولهذا فالبد من معرفة نقاط الضعف لدى األبناء في مهارات الــقراءة والــكتابة، ومظاهر 

صبح مشكلــة تؤدي إلــى تشكل تهديداً القتصاد المجتمع، وجهوده تــعثرهم، لوضع البرامج المــناسبة لعالجهم قبل أن تزداد، وت

 (1292الــتربويــة، وثروته الـبشريــة مــن األجيال الــقادمــة. )مــاضي،

 :الــكتابةمهارة 

 ن الخطأ فـــي رسمما يكو إن مـهارة الــكتابة مهمة فـــي حياة الــطفــل فـــي مرحلــة الــصفوف األوليــة االبتدائيــة، وكثيراً 

وكتابة الكلمــة سبباً فـــي عدم مقدرته على قراءتها مع تغيير معناها، ولذا فإن الكتابة هدف عام وضعه المربون واللغويون 

 (.1221وعملوا جاهدين على أن يتقنه الطلبة بصورة جيدة. )أبو الــهــيجاء، 
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 ا فـــي حالـةمتوبة فـــي حالــــة اإلمالء االختباري، أو نقل الــرموز كفإن الــكتابة: "عمليــة تحويل األصوات إلــى رموز مك

 (.1220الــتقليد واإلمالء المــنظور". )أبو الــضبــــعات، 

( اإلمالء بأنه: "الكتابة الـسليـمة مــن حيث هجاء الــكلــمــة مع وضع عالقات الــترقيـــم فـــي 1221وعرف أبو الــهــيجاء )

 نها الــصحيحة، مع االهتمــام بالخط الــواضح المرتب".أمــاك

( الــكتابة بأنها: "عبارة عن رموز، وهــي مــن األسالــيب والــطرق الــتي يعبر بها اإلنسان عمــا 1221وقد عرف الــغول )

 خرون إدراكه" يجول فـــي فكره ووجدانه، فهــي الــتي تترجم فكر اإلنسان إلــى واقع ملــموس، يستطيع اآل

فالــكتابة هــي: "مــهارة عقليــة وجدانيــة أو شعوريــة تتصل بتكوين األفكار عن موضوع أو قضيــة مــا، ومــهارة عقليــة 

يدويــة تتصل بوضع األفكار على الــصفحة الــبيضاء وفق قواعد معينة للسالمــة والــتنظيـــم والــوضوح والجمــال، وهذا مــا 

 ( 1292ه بالــتــعبير الــتحريري". )مدكور، نسمي

 :أهداف تدريس الــكتابة فـــي الــــمرحلــة االبتدائيــة

تختلف أهداف الكتابة باختالف الــصف الــدراسي للطفــل، ففـــي الصفوف الــثالث األولى مــن المرحلــة االبتدائيــة يعني 

اهتمــام المعلــمــة بتنميــة عضالت الــطفــل الــدقيقة، وتنميــة قدراته على مسك الــقلــم، بالجانب الــتقليدي فـــي الكتابة، بمعنى 

ـة الــدقيقة، ودقة الــتقليد، ومــن أهم المــهارات الـكتابيــة الــتي تهدف إلــيها هذه المرحلــة موالــتمعن فـــي الــنظر إلــى الـكلـ

 (:1220 مــا يأتي: )أبو الــضبــــعات،

 تدريب أعضاء الــطفــل الــحسيــة الــــمتصلــة بالــكتابة على الــيقظة واالنتباه الــدائم للعين واألذن. .9

 تنميــة قدرة الــطالــب على رسم الكلمات، وتحسين قدرته على مسك الــقلــم والحركات الدقيقة. .1

 ات وكتابتها.ممراعاة الدقة والــنظام فـــي عمليــة نقل الكل .0

 قراءة الالم الــشمسيــة والــقمريــة والــتفريق بينهما بالكتابة. .4

 اكنة وحاالتها المختلفة.سمعرفة االختالف بين كتابة الــتنوين والــنون ال .2

 بالقراءة. مييز بينهامعرفة الــفروق بين حاالت كتابة حركات الكلمات الــثالثة: الضمــة، والفتحة، والكسرة، والسكون والــت .3

( إلــى أهداف تدريس اإلمالء والكتابة فـــي المرحلــة االبتدائيــة، ومــن أهم هذه األهداف مــا 1221كما أشار أبو الــهــيجاء )

 يأتي:

 صحيحة.لصحيحاً وفق أصول الــلغة ا ات والحروف رسمـاً متدريب األطفال على رسم الــكل •

 كالها وحركاتها المتــعددة.شبخط مقروء وواضح ويشمل ذلك أحوال الحروف وأرسم وكتابة الكلمات  •

تصال بغيرهم عن الممــارســة األطفال واالعتياد على الــنظافة والنظام واالنتباه والــدقة وقوة المالحظة ويتمكنوا مــن ا •

 طريق الكتابة.
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 لمات الصحيحة فـــي أذهانهم وعقولهم بكتابتها مــن الذاكرة.تنميــة الــتآزر الحركي البصري والعمل على غرس صور الك •

 ات األطفال فـــي كتابة ورسم الكلـمات ومعرفة مواضع الــضعف وتشخيصها لمعالجتها وتنميتها.ماختبار معلو •

 تمرينهم على كتابة مــا يسمعون أو يقرأون كتابة صحيحة وسريعة وواضحة. •

الكلمــة والجملــة وتكوينها وسمــاعهم جيد للتراكيب الــلغويــة، وذلك ممــا يساعدهم على الكتابة  توجيه انتباههم الــى أجزاء •

 الجيد وتوسيع دائرة معلومــاتهم.

 تنميــة الــتذوق الجمــالــي الـفني لدى الطفــل. •

 تنميــة المحصول والــثروة الــلغويــة لدى األطفال وتوسيع خبراتهم. •

 ضالت الــيدين على الحركات الــدقيقة المتناسقة والـسريعة.تدريب ع •

ختلفة ها الملتمرين وتدريب حاستي الــسمع والــبصر عند الــطفــل بمــا يساعد على تمييز مقاطع الكلمات والحروف وأشكا •

 بكفاءة عالــيــة.

ـعمل المدرسي يتركز فـــي العنايــة بأمور ثالثة ( أن تدريب الــطلبة على الكتابة فـــي الـ1220ويرى عاشور والحوامدة )

 هــي:

 قدرة الــطلبة على الــكتابة الــصحيحة. •

 إجادة الــخط. •

 الــتــعبير عن أفكارهم. •

 الــضعف فـــي مــهارة الــكتابة:

 مظهرين: تتضح المشكلــة هنا مــن خالل

 خط يد بعض األطفال. .9

لدى بعض األطفال، قد يعتبر بعض المعلمين اإلشكال األول مشكلة ثانوية وليست أولوية. بعض نقاط الضعف اإلمالئية  .1

 (.1222وتكمن المشكلة في تهجئة الكلمات والجمع وكتابتها وكتابة المقاطع أو الحروف خطأ. )زايد، 

 تقييـــم وتشخيص صعوبات الــكتابة:

تابة لدى الطالب عندما يجدون أن الطالب غير قادرين على الكتابة فغالبًا ما يبدأ المعلمون في تقييم وتشخيص صعوبات الك

بوضوح مقارنة بأقرانهم. وكباقي الــصعوبات األخرى فانه ال قيـــمــة تذكر لعمليــة الــتقييـــم إذا لــم تؤد إلــى الــعالج. 

 (1224)أمين،
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 :مــهارات الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالث األولى

ام بكافة الحروف الخاصة بالهجاء واألصوات واألسماء واألشكال والحركات القصيرة مثل الفتحة مهذه المرحلــة على اإللـ ترتكز

والكسرة والضمة والحركات الطويلة مثل المد باأللف والمد بالياء والمد بالواو والسكون وتركيب كلمات بسيطة من ثالث حروف 

ية ثم أكثر والشدة مع الحركات الثالث نطقًا وكتابة والتمييز بين الالم الشمسية والالم القمرية ثم أكثر وتحليل كلمات بسيطة ثالث

والتاء المفتوحة والتاء المربوطة وذلك نطقًا وكتابةً والتحليل والتركيب الخاص بهمزة الوصل سواء كانت تلك منفردة أو مسبوقة 

أول الكلمة والتمييز الذي يحدث بين التاء المربوطة والهاء وذلك من بحرف جر أو حرف عطف والهمزة التي تمتد باأللف في 

 (.1222خالل رسم كلمات فيها بعض االحرف التي تكتب وال تنطق وتاء التأنيث المتصلة بالفعل وجمع المؤنث. )شحاتة، 

ـكتابة عند الــطفــل مــنذ صغره، مــن ام واالهتمــام الخاص بكالً من مهارة الــقراءة والـملذا فـــي واقع االمر يجب علينا اإلل

أجل أن القدرة على إعداد جيل يكتب ويقرأ بشكل جيد فيقوم باإلبداع واإلنجاز فالقراءة والكتابة هي العنصر األساسي لألطفال 

 (1292األمــة. )مــاضي،ساسيــة فـــي نجاح ألوهي المستقبل المزهز لجيل أفضل، فالــقراءة والــكتابة هــي الــبذرة الــأولى وا

 الــدراسات الــسابقة: . 1.1

أن أي دراسة علمية ال يمكنها أن تنطلق من فراغ فالبد من االعتماد على الدراسات السابقة سواء باالنطالق من نتائجها أو ما 

الحالية.ومــن الــجدير توصلت إليه وفي هذا الجانب تعرض الباحثة الــعديد مــن الــدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 تبالــذكر أنه تم عرضها مــن األحدث إلــى األقدم مبتدئه بالــدراسات الــتي تناولت متغير الــتــعليـــم عن بــــعد تليها الدراسا

 الــتي تحدثت عن ضعف مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تلــميذ الــصفوف الــأوليــة:

( إلــى دراســة تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على االتصال بين المعلــم والــطالــب فـــي المرحلــة 1219هدفت دراســة عابد )

االبتدائيــة ومدى تأثير الــتــعلــم عبر اإلنترنت على إنتاجيــة الــطالــب مــن وجهة نظر أولياء األمور. إضافة إلــى معرفة 

ت وتوصيات لتحسين االتصال الــفعال بين المعلــم والــطالــب أثناء عمليــة الــتــعليـــم عن معوقات االتصال وتقديـــم اقتراحا

زوج مــن الوالدين وأشارت الــنتائج  99بــعد. وكان المــنهج المستخدم المــنهج الوصفـي واداة االستبانة وتكونت الــعينة مــن 

بشكل عام على تجربة أبناءهم الــتــعليـــميــة عبر مــنصة مدرستي خالل فترة غم مــن رضا أولياء األمور رالــى أنه على ال

 جائحة كورونا، اال أنهم يفضلون الــتــعليـــم المباشر بدالً مــن الــتــعلــم عن بـعد، كما سلطوا الــضوء على عدد مــن المشكالت

المشكالت عدم الــقدرة على فهم المواد بشكل جيد، عدم وجود تقييـــم الــتي واجهها أبناءهم عند استخدام المــنصة وقد شملت هذه 

كافـــي مــن المعلــمين، قلــة مشاركة الــطالب خالل الــفصول االفتراضيــة، وعدم قدرة الــطالب على رؤيــة الــــمعلــمين 

الــبحث أن الــتواصل بين الــــمعلــمين والــطالب يتأثر  لــى تشتت انتباه الــطالب عن الــدروس. لذا فقد أظهرإ ممــا أدى غالــباً 

 سلباً بالــتــعلــم عن بــــعد.

( عن الــعالقة بين الممــارسات الــتربويــة للوالــدين فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد بأبــــعادها 1219كشفت دراســة الــاشي )

ارة الــوقت والــجهد بمراحله المختلفة، وتم استخدام المــنهج الــوصفـــي، وتم استخدام مرحلــة االبتدائيــة وكفاءة إدلالمختلفة ل

ين داألدوات الــبحثيــة الــتي مــن إعداد الــباحثة وهــي )استمــارة الــبيانات الــعامــة مقياس الممــارسات الــتربويــة للوالــ
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( مــن أفراد عينة الــبحث ال %0441ة الــوقت والــجهد(، وكان مــن أهم الــنتائج أن )مقياس كفاءة إدار-بأبــــعادها الــــمختلفة

ــبحث ل( مــن أفراد عينة ا%1242ـتعليـم الــتقليدي للمرحلــة االبتدائيــة بينمــا )ليرون أن الــتــعليـــم عن بــعد أفضل مــن ا

 يم الــتقليدي للمرحلــة االبتدائيــة.يرون أن الــتــعليـــم عن بـعد أفضل مــن التـعل

( الــتي كشفت عن الــعوامل الــــمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة 1219دراســة الــزبيد )

 لتحقيق هدف الــدراســة تممــن وجهة نظر المعلــمين واستقصاء أثر متغيري )الــخبرة فـــي الــتدريس، الــــمؤهل الــعلــمي( و

بناء استبانة ، وكمــا استخدمت المــنهج الوصفـــي، وتوصلت نتائج الــدراســة الــى أن الــعوامل المؤثرة فـــي ضعف الــقراءة 

وامل الــع والــكتابة لدى تالميذ الصفوف األوليــة مــن وجهة نظر المعلــمين جاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء المحور الــثاني "

ريقة طالمتــعلقة بالــتلــميذ " فـــي المرتبة األولى وجاء فـــي المرتبة الــثانيــة المحور الــرابــــع "الــعوامل الــــمتــعلقة ب

 ـثالــث "الــتدريس " ثم جاء المحور األول " الــعوامل المتــعلقة بالمعلــم " فـــي المرتبة الــثالــثة وأخيرا جاء المحور الـ

وف دراســة: زيادة االهتمــام بمعلـمين الـصفلالــعوامل المتــعلقة بالمقرر الدراسي " فـــي المرتبة الرابــعة وكانت ابرز توصيات ا

األوليــة وتقديـم الحوافز المــاديــة والمعنويــة، والــعمل على تخفـــيف الــنصاب الـيومي مــن الحصص لمعلــمي الصفوف 

 وليــة.األ

( هدفت الــدراســة إلــى معرفة واقع مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف 1219دراســة الــبرجس والــقادر )

 األوليــة فـــي مدارس سكاكا والــعمل على تحديد الــسلبيات الــــموجودة ومعالــجتها وتحديد اإليجابيات وتــعزيزها فـــي المملكة

فـي الــتحليلي واداة االستبيان صبيــة السعوديــة مــن وجهة نظر قادة المدارس والمعلــمين، كمــا استخدمت المــنهج الوالعر

وأشارت الــنتائج الــى وجود فروق ذات داللـة إحصائيا على واقع الــتحصيل الــدراسي فـــي المــهارات الــقرائيــة والــكتابيــة 

وليــة تــعزي لمتغير الــعمل ولصالــح المعلــم، وأظهرت الــنتائج بأنه ال توجد فروق دالـة إحصائيــة فوف األلدى تالميذ الــص

على واقع الــتحصيل الدراسي فـــي المــهارات الــقرائيــة والكتابيــة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة تــعزي لمتغير المؤهل 

ســة تم اقتراح بــعض الــتوصيات مــنها: الــشراكة مع المكتبات الحكوميــة والخاصة لتنفـــيذ ي، وبناء على نتائج الدرامالعلـ

برامج تؤهل الطالــب لممــارســة الــقراءة، وتقديـــم برامج للصفوف األوليــة تقوم على أساس رفع المــهارات الــقرائيــة 

 والكتابيــة.

كشفت عن الــضعف الــقرائي والــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة فـــي المملكة العربيــة ( الــتي 1293دراســة الــبيشي )

سعوديــة مــن وجهة نظر المعلــمين فـــي مدينة الــقريات الــسعوديــة، واستخدم الــباحث المــنهج الــوصفـــي الــتحليلي، لا

استبانة، وقد توصلت الــدراســة الــى أن هناك مجموعة مــن األسباب للضعف  ولتحقيق أهداف الــدراســة قام الــباحث بإعداد

الــقرائي و الــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة مــن وجهة نظر المعلــمين، حيث جاءت األسباب الــتي تــعود للطالــب 

معلــم بالــــمرتبة لة الــثانيــة ثم جاءت األسباب الــتي تــعود لبالمرتبة األولى تلتها األسباب الــتي تــعود لطرائق الــتدريس بالمرتب

ى صالــثالــثة وأخيرا جاءت األسباب الــتي تــعود إلــى طبيعة الــلغة الــعربيــة ومــنهاجها الــدراسي بالمرتبة الــرابــــعة وأو

كتابة ة االستعدادات والقدرات لدي الطلبة لتعلم مهارتي القراءة والالــباحث  باالهتمام ببناء االختبارات التشخيصية وذلك لتحديد كاف

 وإعداء البرنامج الخاصة بالمعالجة لضعف األطفال في القراءة  والكتابة.
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( الــتي كشفت عن صعوبات تدريس لكال من مهارة الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالثة األولى  1293دراســة الــكساسبة )

ردن، وتم استخدام الوجهة نظر كال من  معلمين  الــصف فـــي مديريــة الــتربيــة فـــي مــنطقة الــكرك فـــي اوذلك مــن 

الــــمــنهج الــوصفـــي، وكانت األداة المستخدمــة االستبانة، وقد اشارت نتائج الــدراســة: أن الــصعوبات الــخاصة بالــوسائل 

كانات المتاحة قد تصدرت المرتبة األولى وجاءت الــصعوبات الخاصة بالــطالــب بالمرتبة الــثانيــة الــتــعليـــميــة واإلم

المركز الــثالــث والــصعوبات الخاصة باألهداف الــتدريسيــة بالمرتبة الــرابــــعة وأخيرا جاءت بوالـصعوبات الخاصة بالمعلــم 

 لمرتبة الخامســة.الــصعوبات الخاصة بالمحتوى الدراسي با

 الــتــعقيب على الــدراسات الــسابقة:

ميذ نجد أن الــدراســة الــحالــيــة اتفقت مع الــدراسات الــسابقة فـــي الــقاء الــضوء على مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى تال

( الــتي هدفت إلــى الــتــعرف على الــضعف فـــي 1219( والــزبيد )1293الــصفوف الــأوليــة كمــا فـــي دراســة الــبيشي )

 مــهارات الــلغة مــن وجهة نظر الــــمعلــمين.

 فبالــإضافة إلــى اتفاقها مع الــعديد مــن الــدراسات الــتي تناولت متغير الــتــعليـــم عن بــــعد وتأثيره على تالميذ الــصفو

( الــتي كشفت أن أولياء الــأمور ال 1219( وعابد )1219األمور كمــا فـــي دراســة الــالشي )األوليــة مــن وجهة نظر أولياء 

 ة.ـيفضلون الــتــعليـــم عن بــــعد للــمرحلــة االبتدائيــة لــمــا يشوبه مــن الــصعوبات الــــمتــعددة ألطفال هذه الــــمرحلـ

 ــمــنهجيــة الــــمستخدمــة اال وهــي الــــمــنهج الــوصفـــي وأداة الــبحث االستبانة.وتشابهت جميع الــدراسات مــن حيث الــ

فنالحظ مــن خالل استــعراض الــدراسات الــسابقة أنه يـــمكن الــقول إن تلك الــدراسات تشكل إطاراً يساعد الــباحثة وينير لها 

ولكن تختلف الــدراســة الــحالــيــة عن الــدراسات الــسابقة الــتي تم  الــبحث. الــدرب للوصول للغايــة الــــمــنشودة مــن

تابة كرصدها )فـــي حدود علــم الــباحثة( مــن حيث تناولها لــمعرفة أثر متغير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارات الــقراءة والــ

رى اقتصارها على الــصف األول والــثاني ابتدائي على عكس الــدراسات الــسابقة ومــن جهة أخ وليــة.لدى تلــميذ الــصفوف األ

 الــتي شملت الــصف الــثالــث ابتدائي.

ة ءحيث جاءت الــدراســة الــحالــيــة استكمــاالً للدراسات الــسابقة ولتحاول إضافة شيئاً جديداً فـــي هذا الــــمجال ألن الــقرا

 لــصغر كالــنقش على الــحجر وألهميتها فـــي هذه الــــمرحلــة وأنه يبنى عليها فـــيـــمــا بــــعد.والــكتابة با

 جراءاتة واإليالمنهج. 1

 ة:منهج الـدراس. 1.1

لوصف  تتكاملاتبــــعت الــدراســة الــــمــنهج الــوصفـــي الــتحليلي الذي يعرف على أنه "مجموعة من اإلجراءات البحثية التي 

الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحلياًل كافياً ودقيقاً الستخالص والوصول 

 (1222إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث". )الرشدي،
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اتبــــعت األسلوب الــــمسحي، مــن خالل الــكشف عن مــهارات وهو الــقائم على وصف الــظاهرة كمــا هــي فـــي الــواقع، و

ــة يالــقراءة والــكتابة بــــعد الــعودة الــحضوريــة للــمدارس لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي المملكة الــعربيــة الــسعود

 مــن وجهة نظر المعلمات مــن خالل أداة معدة لهذا الــغرض.

 ع الــدراســة وعينتها:مجتم. 1.1

مي الــصفوف األوليــة )أول وثاني ابتدائي( فـــي محافظة بريدة فـــي المملكة الــعربيــة لتكون مجتمع الــدراســة مــن مع

ة ( معلــمــة ممــن يدرسون الــصف األول والــثاني. )هيئ122، والــبالــغ عددهن )9440/9444الــسعوديــة للعام الــدراسي 

 (1211اإلحصاء،

( معلــمــة اختيرت بالــطريقة الــعشوائيــة الــبسيطة مــن مجتمع الــدراســة وهم يشكلون 12وتكونت عينة الــدراســة مــن )

 ( مــن مجتمع الــدراســة.%43نسبة )

 الــثاني.( معلــمــة مــن الــصف 40( معلــمــة مــن الــصف األول ابتدائي و )42وقد اشتملت على )

 أداة الــدراســة:. 1.1

 لتحقيق أهداف الــدراســة الــحالــيــة قامت الــباحثة بتطوير أداة الــدراســة وفق المراحل الــتالــيــة:

 مرحلــة بناء أداة الــدراســة:

والــكتابة المستخدمــة فـــي تقييـــم تالميذ قامت الــباحثة بمراجعة األدب الــنظري والمقاييس المتــعلقة بمــهارات الــقراءة 

الــصفوف األوليــة فـــي مدارس الـتـعليـم الــعام، باإلضافة إلــى مراجعة معايير وزارة الــتربيــة والتـعليـم ذات الصلــة 

 بالموضوع وأعدت أداة الـدراسة االستبانة الموجهة لمعلمات مادة لغتي بصورة أوليــة.

 الــسيكومتريــة ألداة الــدراســة:الــخصائص 

 لمعرفة الخصائص القياسية ألداة الدراسة قامت الباحثة باآلتي:

 صدق الــــمحتوى:

( محكمين تم اختيارهم مــن بين أعضاء 2( فقرة، تم عرضها على )22بــــعد تطوير األداة بصورتها األوليــة الــتي تضمــنت )

مــن صدق األداة، والــوقوف على رأيهم بالــفقرات الــواردة فـــي أداة الــدراســة وألبداء مالحظاتهم هــيئة الــتدريس وذلك للتأكد 

 فـــيـــمــا يتــعلق بصالحيــة الــفقرات لقياس مــا وضعت لقياسه، ومدى وضوحها، ومــناسبتها. 

الت الــضروريــة على األداة، وبناء عليه تم تــعديل بــــعض وبــــعد معرفة آرائهم ومالحظاتهم قامت الــباحثة بإجراء الــتــعدي

الــفقرات، واستبدال بــــعضها بأخرى، وإضافة فقرات جديدة، وبذلك خرجت أداة الــدراســة بصورتها الــنهائيــة مكونة مــن 

 ( فقرة، موزعة على أربــــعة محاور هــي:20)
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 األول ابتدائي. المحور األول: مهارات الــقراءة للصف• 

 ول ابتدائي.ألالمحور الــثاني: مهارات الكتابة للصف ا• 

 المحور الــثالث: مهارات الــقراءة للصف الــثاني ابتدائي.• 

 المحور الــرابـع: مهارات الكتابة للصف الــثاني ابتدائي.• 

 حساب الــصدق الــداخلي:

على مــهارتي القراءة  91كوفـــيد قامت الــباحثة بالــتحقق مــن االتساق الــداخلي لمقياس أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل 

( معلــمــة مــن مجتمع الــدراســة، ثم قامت الــباحثة 02والـكتابة خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعيــة قوامــها )

ت ارتباط درجة كل فقرة بالــدرجة الــكليــة للمقياس، وكانت معامالت االرتباط كمــا هو موضح فـــي بحساب كل مــن معامال

 (:9الــجدول الــتالــي )

على مــهارتي الــقراءة  11د يكوفـ بيرسون بين فقرات مقياس أثر الـتــعليم عن بـعد خاللمعامالت ارتباط  (:1جدول )

 والكتابة

 

( أن قيـــم معامالت ارتباط فقرات الــــمقياس بدرجة البعد الــذي تنتمي إليه كانت مرتفعة حيث تراوحت 9يتضح مــن الــجدول )

الــقراءة، أمــا بالــنسبة لمحور الــكتابة فقد تراوحت معامالت ارتباط الــفقرات ( بالــنسبة لمحور 24234 – 24322مــا بين )

( ممــا 2429(، وهــي قيـــم دالــــة إحصائيا عند مستوى )24224 – 24029بالــدرجة الــكليــة للــمحور )الــكتابة( مــا بين )

 يشير إلــى تمتــع الــــمقياس بمؤشرات صدق مرتفعة.

 االرتباط بالــدرجة الــكليــة لــمحور الــكتابة الــفقرة االرتباط بالــدرجة الــكليــة لــمحور الــقراءة الــفقرة

1 **42731 1 **42816 

2 **42630 2 **42823 

3 **42807 3 **42841 

4 **42600 4 **42720 

5 **42635 5 **42854 

6 **42773 6 **42831 

7 **42864 7 **42798 

8 **42743 8 **42771 

9 **42844 9 **42793 

10 **42713 10 **42701 

11 **42811 11 **42752 

12 **42789   
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 ألداةثبات ا

قامت الــباحثة بتطبيق مقياس مهارات الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الصفوف األوليــة مــن خالل تطبيق الــــمقياس على عينة 

( معلــمــة مــن مجتمع الــدراســة، ثم قامت الــباحثة بحساب معامالت الــثبات بطريقتي الــفا 02استطالعيــة قوامــها )

 (:1جزئة الــنصفـــيــة وكانت قيـــمــة معامل الــثبات مرتفعة، كمــا يتضح فـــي الــجدول )كرونباخ الــت

على مــهارتي الــقراءة والــكتابة  11أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل كوفـيد قيـم معامالت الــثبات لمقياس  (:1جدول )

 باستخدام طريقتي الــفا كرونباخ والــتجزئة الــنصفـية

 

 إجراءات الــدراســة:. 1.1

 تمت الدراســة الحالــيــة وفق اإلجراءات والخطوات اآلتيــة:

 دق األداة وثباتها.ص دراســة والــتحقق مــنلتطوير أداة ا •

حصر أعداد معلــمي الــصفوف األوليــة )األول والــثاني( فـــي المدارس االبتدائيــة فـــي محافظة بريدة مــن هــيئة  •

 اإلحصاء.

فوف مي الــصاختيار الــعينة بالــطريقة الــعشوائيــة مــن المدارس االبتدائيــة الــتي سيوزع فـــيها الــــمقياس على معلــ •

 Google Driveاألوليــة، وتوزيعها إلكترونياً وفق تقنيــة 

 استرجاع نسخ المقياس مــن المستجيبين ثم فرزها؛ للتأكد مــن اكتمــال الــبيانات وصالحيتها للتحليل اإلحصائي. •

 إجراء الــتحليالت اإلحصائيــة المــناسبة، واستخراج الــنتائج ومــناقشتها. •

 ةالـمعالجات اإلحصائي .1.1

 سئلــة الــدراســة، استخدمت المعالــجات اإلحصائيــة اآلتيــة:ألإلجابة عن 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض أراء افراد العينة على عبارات أداه الدراسة. •

 أداة الدراسة.ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات  •

 معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. •

 الــتجزئة الــنصفــية معامل الــفا كرونباخ المقياس

مــهارات الــقراءة والــكتابة لدى 

 تالميذ الــصفوف الــأوليــة

24113 24224 
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:. 1

على مــهارة الــقراءة عند طفــل  11نتيجة الــسؤال األول والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـم عن بــعد خالل كوفـــيد 

 معلمات؟"الــصف األول مــن وجهة نظر الـ

لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة 

 (.0ما هو موضحاً فـــي الجدول )كالــقراءة عند الــصف األول ابتدائي 

الــعينة على مقياس أثر الـتـعليـم عن بـعد خالل المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات  (:1جدول )

 على مــهارة الــقراءة عند طفــل الـصف األول مــن وجهة نظر المعلمات 11كوفـــيد 

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى  لــترتيب  

r4  الــقصير ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد

 بالــضمــة

 مرتفع الــأول 95542. 3.9000

r6 مرتفع الــثاني 84391. 3.8250 ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــطويل باأللف 

r3  ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــقصير

 بالــفتحة

 مرتفع الــثالــث 93918. 3.8000

r7  الــطويل ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد

 بالــواو

 مرتفع الــرابــــع 89120. 3.7750

r5  ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــقصير

 بالــكسرة

 مرتفع الــخامس 89872. 3.7500

r1 مرتفع الــسادس 1.109 3.73 يعرف الــتلــميذ جميع الــحروف الــهجائيــة 

r2 ينطق الــتلــميذ جميع الــحروف الــهجائيــة 

 مــنفصلــة بصورة سليـــمــة

 مرتفع الــسابــــع 1.09075 3.7000

r10  ًينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمتشابهة شكال

 بطريقة صحيحة

 متوسط الــثامــن 1.02657 3.6500

r8 متوسط الــتاسع 80662. 3.6250 ينطق الــتلــميذ الــحروف بالمد الــطويل بالــياء 

r13  الــتلــميذ مقطع مكون مــن حرفـــين ينطق

 متصلين

 متوسط الــعاشر 1.00480 3.6250

r11  ًالــحادي  1.03497 3.5750 ينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمتشابهة صوتا

 عشر

 متوسط
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r15 الــثاني  90441. 3.5500 يحلل الــتلــميذ الــكلــمــة الــى حروف

 عشر

 متوسط

r14  الــثالــث  1.06096 3.5500 الــتلــميذ كلــمــة مــن حروفيركب

 عشر

 متوسط

r16  يـــميز الــتلــميذ قراءة بين الــ الــشمسيــة والــ

 الــقمريــة

الــرابــــع  1.03775 3.5000

 عشر

 متوسط

r17  يقرأ الــتلــميذ بــــعض كلــمــات كتاب الــصف

 الــأول بشكل سليـــم

الــخامس  96044. 3.4750

 عشر

 متوسط

r9  ينطق الــتلــميذ الــحروف الــساكنة بشكل

 سليـــم

الــسادس  1.08575 3.4750

 عشر

 متوسط

r12 الــسابــــع  1.08486 3.4500 ينطق الــتلــميذ الــحروف الــــمــنونة بالــتنوين

 عشر

 متوسط

 متوسط   985. 3.64 الــــمقياس ككل

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف األول جاء بمستوى 0الــجدول رقم )يتضح مــن 

( 0( أن هناك )4،(، كمــا يتضح مــن الــجدول )122( وانحراف معياري قدره )0434متوسط حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

(. وقد جاءت الفقرة )"ينطق التلميذ 0412-0402ــــمتوسطات الــحسابيــة مــا بين )فقرات أتت بمستوى مرتفع حيث تراوحت ال

 الحروف بالمد القصير بالضمة( بالمرتبة األولى، والفقرة )ينطق التلميذ الحروف بالمد الطويل باأللف( في المرتبة الثانية.

ين األخيرتين طق التلميذ الحروف المنونة بالتنوين( بالمرتبتفي حين جاءت الفقرتين )ينطق التلميذ الحروف الساكنة بشكل سليم وين

 ( على التوالي.0442-0440حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

يتضح من خالل النتائج إتقان تالميذ الصف األول ابتدائي للمد القصير )الفتحة، الضمة، الكسرة( والمد الطويل )االلف، الواو، 

 تعزو الباحثة هذا االرتفاع بكونها المهارات القرائية األولية الياء( فقد أتت بدرجات مرتفعة 

 البسيطة التي يتم تدريسها أوالً ثم أتت مهارات التحليل والتركيب والتـــميز قراءة بين الــ الــشمسيــة والــ الــقمريــة

ية الفات بين كلمات الالم الشمسية والقمربدرجات متوسطة لكونها تحتاج إلى استيعاب األطفال للقاعدة والقدرة على إدراك االخت

 في نهاية الدرس حتى يتمكنوا من إتقانها بشكل سليم.

 ومن جهة أخرى يالحظ وجود صعوبات بالنسبة إلتقان قراءة الحروف الساكنة والحروف المنونة فقد جاءت بدرجات متوسطة.

غالباً بعد إتقان الطفل تعلم نطق الحروف والحركات القصيرة  وتعزو الباحثة هذا التدني بكونها من أعقد المهارات وتأتي تعلمها

 والطويلة بشكل صحيح.
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( التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية 1219يتضح من خالل النتائج أن الدراسة الحالية اتفقت مع نتائج دراسة العوايشة )

طالب التقليدي في إيصال المعلومة للطالب وقدرة إدراك البين المعلمين وأولياء األمور فيما يتعلق بمدى التعليم عن بعد والتعليم 

 لها في مرحلة الصفوف الثالث األولى لصالح التعليم عن بعد.

( التي توصلت إلى أن الــعوامل الــــمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ 1219واتفقت مع نتيجة دراسة الزبيد )

نظر الــــمعلــمين جاءت بدرجة متوسطة فكان محور "الــعوامل الــــمتــعلقة بالــتلــميذ " جاء الــصفوف األوليــة مــن وجهة 

 بالــــمرتبة األولى بأنه أكثر عامل مؤثر بالضعف القرائي والكتابي.

ـكتابة عند طفــل على مـهارة الـ 11نتيجة الــسؤال الــثاني والــذي ينص على: "مــا أثر التــعليـم عن بـعد خالل كوفـيد 

 الــصف األول مــن وجهة نظر المعلمات؟"

لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة 

 (.4الــكتابة عند الــصف األول ابتدائي كما هو موضحاً فـــي الجدول )

 الــحسابيــة واالنحرافات الــــمعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر التــعليـم عن بــــعد خالل المتوسطات (:1جدول )

 تاملعلى مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول مــن وجهة نظر المع 11د يكوفـ

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

w4  يكتب الــتلــميذ الــحروف مــن الــيـــمين

 لليسار

 مرتفع الــأول 94699. 3.7750

w1 مرتفع الــثاني 87669. 3.7250 يـــمسك الــتلــميذ الــقلــم بصورة صحيحة 

w5  يكتب الــتلــميذ الــحروف الــهجائيــة كاملــة

 بشكل صحيح

 متوسط الــثالــث 1.00766 3.6000

w9  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين األصوات

 الــقصيرة الــثالث

 متوسط الــرابــــع 92819. 3.6000

w13 متوسط الــخامس 84391. 3.5750 يكتب الــتلــميذ وينسخ جملــة بصورة متقنة 

w6  يكتب الــتلــميذ الــحروف الــهجائيــة

فـــي الــكلــمــة بشكل بأوضاعها الــــمختلفة 

 سليـــم

 متوسط الــسادس 90547. 3.5250

w7  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــحروف

 الــــمتقاربة فـــي الــصوت

 متوسط الــسابــــع 93370. 3.5000
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w8  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــحروف

 الــــمتقاربة فـــي الــشكل

 متوسط الــثامــن 90582. 3.5000

w3  يكتب الــتلــميذ الــحروف مــن األعلى الــى

 األسفــل

 متوسط الــتاسع 93370. 3.5000

w10 المد و باأللفمد ليـــميز الــتلــميذ كتابة بين ا

 بالــياء والــــمد بالــواو

 متوسط الــعاشر 96044. 3.4750

   w2  ينسخ الــتلــميذ الــحرف وفق اتجاهه

 الــصحيح

الــحادي  95943. 3.4500

 عشر

 متوسط

w11  يكتب الــتلــميذ الــتنوين بأشكالــه الــثالث

 كتابة سليـــمــة

الــثاني  90014. 3.4000

 عشر

 متوسط

w12  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــ الــشمسيــة

 والــ الــقمريــة

الــثالــث  92126. 3.3500

 عشر

 متوسط

 متوسط   923. 3.53 الــــمقياس ككل

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف األول جاء بمستوى متوسط 4يتضح مــن الــجدول )

 ،(.110( وانحراف معياري قدره )0420حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

(، 0400 – 0401فقرتان فقط أتت بمستوى مرتفع حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )( أن هناك 4كما يتضح من الجدول )

وقد جاءت الفقرة )يكتب التلميذ الحروف من اليمين لليسار( بالمرتبة األولى، والفقرة )يمسك التلميذ القلم بصورة صحيحة( في 

ل الشمسية وال بأشكاله الثالث كتابة سليمة ويميز التلميذ كتابة بين االمرتبة الثانية، في حين جاءت الفقرتين )يكتب التلميذ التنوين 

 ( على التوالي.0402، 0442القمرية( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

ى حاجة إل يالحظ من خالل النتائج تدني مهارة الكتابة عند الصف األول بشكل أكبر من مهارة القراءة وتعزو الباحثة هذا الضعف

األطفال الصغار لتعلم الكتابة من خالل النماذج المتكررة التي يشاهدونها مباشرة، ومن خالل رؤيتهم لكتابة اآلخرين، وأيضا من 

 خالل إمالء األطفال لمواضيعهم الخاصة بمساعدة المعلمة وتصويبها للخطأ بشكل مباشر.

لكتابة أكبر من القراءة فقد جاءت بمتوسط حسابي أقل ويظهر كتابة التلميذ ومن زاوية أخرى يظهر أن تأثير التعليم عن بعد على ا

للحروف باالتجاه الصحيح وإمساكه للقلم بصورة سليمة بدرجات مرتفعة وتعزو الباحثة هذا االرتفاع إلى أنها من المهارات التي 

 ابتدائي. يتعلمها الطفل من سن الروضة ويتم استكمالها بشكل أوسع وأكبر في الصف األول

واستمرار تدني وضعف كتابة التلميذ للحروف المنونة بأشكاله الثالثة بشكل سليم وضعف تمييز التلميذ كتابة بين ال الشمسية وال 

 القمرية بشكل كتابي وهو ما كان متدني عند أطفال الصف األول قراءة.
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التواصل الدراسي بين المعلمين والطالب يتأثر سلباً  ( التي أظهرت نتائجها أن1219وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عابد )

 بالتعلم عن بعد من خالل االنترنت.

( التي كشفت عن صعوبات تدريس مهارتي الــقراءة والــكتابة للصفوف الــثالثة األولى وقد تصدرت 1293ودراسة الكساسبة )

 المستخدمة واإلمكانات المتاحة.بالمرتبة األولى الصعوبات الخاصة بالــوسائل الــتــعليـــميــة 

على مــهارة الــقراءة عند طفــل  11نتيجة السؤال الــثالــث والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل كوفـيد 

 الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلمات؟"

واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس مــهارة حسابيــة للإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات ا

 (.2الــقراءة عند الــصف الــثاني ابتدائي كمــا هو موضحاً فـــي الــجدول )

المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل  (:1جدول )

 اتمعلى مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعل 11فـــيد كو

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

r3  يقرأ الــتلــميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف

 مد طويل

 مرتفع الــأول 87765. 3.7027

r1  ينطق الــتلــميذ كلــمــات بها أنواع الــتنوين

 الــــمختلفة

 متوسط الــثاني 82382. 3.6486

r11  يرتب الــتلــميذ األحداث أو األفكار حسب

 الــنص الــــمقروء

 متوسط الــثالــث 1.11433 3.6216

r8 متوسط الــرابــــع 86472. 3.5946 يكون الــتلــميذ جملــة مــن كلــمتين فأكثر 

r10  يجيب الــتلــميذ على أسئلــة شفهــيــة تتصل

 بمــا قرأه

 متوسط الــخامس 1.32373 3.5676

r9  يـــميز الــتلــميذ قراءة بين الــكلــمــات

 الــــمبتدئة بـ الــ الــشمسيــة والــ الــقمريــة

 متوسط الــسادس 93079. 3.5405

r7  الــتلــميذ كلــمــة أو كلــمــات بها مقطع يقرأ

 ساكن

 متوسط الــسابــــع 96017. 3.4595

r6 متوسط الــثامــن 96017. 3.4595 يقرا الــتلــميذ كلــمــات مشددة بشكل سليـــم 

r2  يقرأ الــتلــميذ كلــمــات مــن ثالث حروف

 فأكثر

 متوسط الــتاسع 1.11904 3.4324
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r5  الــتلــميذ جمل مــن كتاب الــصف يقرأ

 الــثاني بشكل سليـــم

 متوسط الــعاشر 95310. 3.3784

r12  يقرأ الــتلــميذ نصوص قصيرة مــن الــقران

 الــكريـــم بشكل سليـــم

الــحادي  94916. 3.3514

 عشر

 متوسط

r4  يـــميز الــتلــميذ بين الــتاء المربوطة والــهاء

 قراءة

الــثاني  1.17020 3.2703

 عشر

 متوسط

 متوسط   1.003 3.50 الــــمقياس ككل
 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــقراءة عند طفــل الــصف الــثاني جاء بمستوى متوسط 2يتضح مــن الــجدول )

 (.94220( وانحراف معياري قدره )0422حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

( أن هناك فقرة واحدة فقط أتت بمستوى مرتفع )يقرأ التلميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف مد طويل( 2كما يتضح من الجدول )

(، وقد جاءت الفقرتين )يقرأ التلميذ نصوص قصيرة من القران الكريم بشكل سليم ويميز 0402حيث بلغ متوسطها الحسابي )

 ( على التوالي.0410، 0.02ءة( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )التلميذ بين التاء المربوطة والهاء قرا

ومن المالحظ أن مهارة القراءة عند الصف الثاني استمرت بإتقان التلميذ قراءة المد القصير والمد الطويل فقد جاءت فقرة )يقرأ 

ما كان مرتفعاً عند تلميذ الصف األول ومما جاء متوسطاً  التلميذ مقاطع بها مد قصير مع حرف مد طويل( بدرجة مرتفعة وهذا

قراءة التلميذ لنصوص قصيرة من القران الكريم بشكل سليم وهذا مؤشر على صعوبات القراءة عند التلميذ وعدم تمييزه بين التاء 

 المربوطة والهاء قراءةً.

كبر من الصف األول وتعزو الباحثة هذا االنخفاض إلى أن يتضح لنا من خالل النتائج تدني مهارة القراءة للصف الثاني بشكل أ

تالميذ الصف الثاني درسوا بطريقة التعليم عن بعد للسنة الثانية على التوالي مما أثر على أتقان التالميذ لمهارة القراءة بشكل سليم 

ألفكار حسب الــنص الــــمقروء ويقرأ وأن المهارات تدرجت وازدات في صعوبتها مثل مهارة أن يرتب الــتلــميذ األحداث أو ا

 نص قصير من القران بشكل سليم.

( التي كشفت عن عدد من المشكالت التي واجهها تالميذ الصفوف االبتدائية عند 1219وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عابد )

 استخدام المنصة وقد شملت هذه المشكالت عدم القدرة على فهم المواد بشكل جيد.

على مــهارة الــكتابة عند  11السؤال الــرابــــع والــذي ينص على: "مــا أثر الــتــعليـــم عن بــــعد خالل كوفـــيد  نتيجة

 طفــل الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلمات؟"

عينة على مقياس مــهارة لإلجابة على هذا الــسؤال تم حساب المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــ

 (.3الــكتابة عند الــصف الــثاني ابتدائي كمــا هو موضحاً فـــي الــجدول )
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 المتوسطات الحسابيــة واالنحرافات المعياريــة الستجابات الــعينة على مقياس أثر الــتــعليـــم عن بــعد خالل (:1جدول )

 الــصف الــثاني مــن وجهة نظر المعلماتعلى مــهارة الــكتابة عند طفــل  11كوفـــيد 

 

( أن تأثير الــتــعليـــم عن بــــعد على مــهارة الــكتابة عند طفــل الــصف الــثاني جاء بمستوى متوسط 3يتضح مــن الــجدول )

 ،(.140( وانحراف معياري قدره )0444حيث بلغ الــــمتوسط الــحسابي )

- 0.31يع فقرات المقياس أتت بمستوى متوسط حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )( أن جم3كما يتضح من الجدول )

(، وقد جاءت الفقرة )يتقن التلميذ كتابة الحروف والكلمات ومحاكاة المكتوب بدقة( بالمرتبة األولى، والفقرة )يكون التلميذ 1410

 كلمات من مجموعة حروف( في المرتبة الثانية،

رقم 

 الــعبارة

الــــمتوسط  الــعبارة

 الــحسابي

الــانحراف 

 الــــمعياري

 الــــمستوى الــترتيب

w11  يتقن الــتلــميذ كتابة الــحروف والــكلــمــات

 الــــمكتوب بدقةومحاكاة 

 متوسط الــأول 1.08912 3.6216

w1 متوسط الــثاني 76524. 3.5676 يكون الــتلــميذ كلــمــات مــن مجموعة حروف 

w4  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين أنواع الــتنوين

 الــــمختلفة

 متوسط الــثالــث 89878. 3.5676

w10  أو جمل بــــعد يستطيع الــطفــل كتابة كلــمــات

 الــنظر الــيها ثم حجبها

 متوسط الــرابــــع 1.01638 3.5405

w5  يكتب الــتلــميذ كلــمــات مع حروف الــــمد

 الــطويل بشكل صحيح

 متوسط الــخامس 83738. 3.4865

w3  يكتب الــتلــميذ كلــمــات بها الــــمد الــقصير

 بشكل صحيح

 متوسط الــسادس 86905. 3.4595

w6 متوسط الــسابــــع 93079. 3.4595 يكتب الــتلــميذ جملــة تامــة مــن عدة كلــمــات 

w9  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــكلــمــات الــــمبدوءة

 بالــ الــشمسيــة والــقمريــة

 متوسط الــثامــن 98715. 3.4324

w8  د الــــمد باأللف والــــميـــميز الــتلــميذ كتابة بين

 بالــياء والــــمد بالــواو

 متوسط الــتاسع 1.09188 3.4054

w2  يـــميز الــتلــميذ كتابة الــحروف الــتي تنطق وال

 تكتب

 متوسط الــعاشر 94916. 3.3514

 w7  يـــميز الــتلــميذ كتابة بين الــتاء الــــمربوطة

 والــهاء بشكل سليـــموالــتاء الــــمفتوحة 

الــحادي  1.27990 2.9730

 عشر

 متوسط

 متوسط   974. 3.44 الــــمقياس ككل
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قرتين )يميز التلميذ كتابة الحروف التي تنطق وال تكتب ويميز التلميذ كتابة بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في حين جاءت الف 

 ( على التوالي.1410-0402والهاء بشكل سليم( بالمرتبتين األخيرتين حيث بلغ متوسطيهما الحسابيين )

متوسطة ولم تأتي أي من العبارات بدرجة مرتفعة مما يدل على ومن جهة أخرى فقد كانت مهارات الكتابة عند الصف الثاني 

وجود صعوبات وتدني واضح فقد استمر ضعف تمييز التلميذ بين كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء كتابةً بشكل سليم 

 ر هذه المهارة بشكل أكبر.وعدم قدرة التلميذ على التمييز بالكتابة بين الحروف التي تنطق وال تكتب مما يدل على تأث

( التي كشفت عن تأثير التعليم عن بعد على االتصال بين المعلم والطالب في المرحلة 1219وتتفق هذه النتائج مع دراسة عابد )

 لاالبتدائية ومدى تأثير التعلم عبر اإلنترنت على إنتاجية الطالب والتي كانت من أبرز نتائجها قلة مشاركة الطالب خالل الفصو

االفتراضية مما يؤدي إلى عدم فهم الدروس وأن عدم قدرة الطالب على رؤية المعلمين خالل التعليم عن بعد أدى غالباً إلى تشتت 

 انتباه الطالب عن الدروس. 

ء بــعد أثنانتيجة السؤال الــخامس والــذي ينص على: "مــا أكثر مــهارات الــلغة تأثراً عند الــطفــل بسبب الــتــعليـــم عن 

 ـات؟"ممــن وجهة نظر المعل 11كوفـــيد جائحة 

( أن مهارة الكتابة أضعف من مهارة القراءة لدى طفل الصف األول والثاني حيث 3( )2( )4( )0يتضح من خالل الجداول )

 ( 0.22( والصف الثاني )0.34بلغ المتوسط الحسابي لمهارة القراءة عند الصف األول )

( مما يبين ضعف مهارة الكتابة وأنها 0.44( والصف الثاني )0.20سط الحسابي لمهارة الكتابة للصف األول )بينما بلغ المتو

 أكثر المهارات تأثراً خالل التعليم عن بعد.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مهارات الكتابة الدقيقة التي تشمل التآزر البصري الحركي والدقة في كتابة الحروف بأوضاعها 

 لمختلفة وأهمية مقروئية الكتابة وإجادة الخط والمظهر الجمالي للخط وخصائصه والقدرة على التعبير عن أفكارهم بالكتابة.ا

واستخالصا لما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن التعليم عن بعد قد ألقى بظالله على مهارات القراءة والكتابة عند الصف األول 

( التي توصلت إلى من أسباب 1293التي توصلت إليها الباحثة التي تتفق مع نتائج دراسة البيشي )والثاني فمن خالل النتائج 

ضعف القراءة والكتابة لدى الصفوف األولية األسباب التي تعود للطالب بالمرتبة األولى مثل التشتت وعدم االنتباه تلتها 

 أنواع طرق التدريس. األسباب التي تعود لطرائق التدريس وكان التعليم عن بعد أحد

( من أولياء األمور ال يرون أن التعليم عن بعد %0441( التي اشارت أن )1219وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الالشي )

( من أولياء األمور يرون أن التعليم عن بعد أفضل من التعليم %1242أفضل من التعليم التقليدي للمرحلة االبتدائية بينما )

 لمرحلة االبتدائية.التقليدي ل
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 توصيات:الـ. 1

يالحظ تدني مــهارة الــكتابة عند تالميذ الــصف األول والــثاني فالــواجب على المعلـمات الــتركيز على االمالء فـــي  .9

 مختلف المواد واالهتمــام به بشكل مكثف.

فـــي مــهارات الــقراءة والــكتابة بـعد العودة وضع برامج تقويــة داخل المدارس مــن خالل حصر الــطالب الضعاف  .1

 الحضوريــة ووضعهم فـــي مجموعات وتقديـــم الــعديد مــن الحصص اإلضافـــيــة.

االهتمــام بدور المعلــم الــكبير مــن خالل متابــــعة الطالب متابــــعة دقيقة والحرص على تصويب األخطاء وتصحيح نمو  .0

 قراءة والكتابة بشكل سليـم.مــهارات الــ

 إدراج تقنيات حديثة فـــي تـعليـم الــقراءة والكتابة مــن أجل زيادة رغبة وإقبال الــتالميذ عليها. .4

 ـمقترحات:ال. 1

 عمل دراسة عن تأثير التعليم عن بعد على المهارات االجتماعية لدى طفل الروضة. .9

 بعد العودة الحضورية في ظل جائحة كورونا. عمل دراسة عن واقع شخصية طفل الروضة .1

 

 مراجع العلمية:ال. 7

 .دار الــفكر للنشر والــتوزيع. عمــان: (.9)ط طرائق تدريس الــلغة الــعربيــة. (.1220) أبو الــضبــــعات، زكريا 

 دار الــــمــناهج للنشر  عمــان: اسالــيب وطرق تدريس الــلغة الــعربيــة. (.1221) الــهــيجاء، فؤاد حسن. ابو

 والــتوزيع.

 تقييـــم تجربة الــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد فـــي ظل  (.1219) عباة، اثير إبراهــيـــم. ابو

-109(.0)11 الــتربويــة والــنفسيــة.مجلــة الــجامعة اإلسالميــة للدراسات  نظر أولياء األمور. وجهجائحة كورونا مــن 
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 .124-109(.90)2 معوقات التعليم عن بعد وسبل مواجهتها. المجلة العربية للتربية النوعية. (.1219) األسود، الزهرة 

 للــمرحلــة  الــــممــارسات الــتربويــة للوالــدين فـــي الــتــعليـــم عن بــــعد .(1219) .الــاشي، الــفت عبدالــعزيز

  .االبتدائيــة وعالقتها بكفاءة إدارة الــوقت والــجهد )دراســة ميدانيــة على عينة مــن الــاسر الــسعوديــة بمحافظة جدة(

 132،122(91). الــــمجلــة الــدوليــة للعلوم الــإنسانيــة والــاجتمــاعيــة

 عالــــم الــكتب للنشر والــتوزيع الــقاهرة: . الــتــعليـــم والــتــعلــم معجم ومفاهــيـــم. (1221) .مجدي، إبراهــيـــم . 

 دار الــهدى للنشر والــتوزيع الــــمــنيا:. برمجيات الــكمبيوتر. (1224) .امين، زينب محمد . 

 الــــمــهارات الــقرائيــة والــكتابيــة واقع الــتحصيل الــدراسي فـــي . (1219). الــبرجس، عبدالــرحمــن الــقادر، مــاجد

 910،900. (0)921 الــتربيــة.مجلــة . لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي مدارس سكاكا

 صعوبات تــعلــم الــقراءة مــن وجهة نظر معلــمي الــصفوف األوليــة فـــي . (1292). الــبطوش، مصلح عبدالــله

 233،241. (91). مجلــة الــبحث الــعلــمي فـــي الــتربيــة. بحائل وسبل عالجهاالــــمدارس االهليــة 
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 ،اسباب الــضعف الــقرائي والــكتابي لدى طالب الــصفوف األوليــة فـــي . (1293). محمد الــبيشي، عائض الــحوامدة

 .]رسالــــة مــاجستير غير مــنشورة[. لــــمعلــمينالــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة وسبل معالــجتها مــن وجهة نظر ا

 . جامعة الــيرموك

 دار عمــار  عمــان:. (0)ط. اسس الــقراءة وفهم الــــمقروء: بين الــنظريــة والــتطبيق. (1221). حبيب الــله، محمد

 . للنشر والــتوزيع

 ،دار الــشروق للنشر  عمــان:. مــناهجها وطرق تدريسها ربيــة:الــلغة الــع. (1220). سعاد الــدليـــمي، طه والــوائلي

 . والــتوزيع

 دار الــثقافة للنشر والــتوزيع الــقاهرة:. (9)ط. تــعليـــم الــلغة الــعربيــة . (1222). رسالن، مصطفى . 

 الــــمجلــة . وباء كورونا الــــمستجددور الــتــعليـــم عن بــــعد فـــي حل إشكالــيات . (1212). رمضان، محمد جابر

 9240،9209. (00). الــتربويــة جامعة سوهاج

 دار الــيازوري  عمــان:. (9)ط. اسالــيب تدريس الــلغة الــعربيــة بين الــــمــهارة والــصعوبة. (1222). زايد، فهد خليل

 . للنشر والــتوزيع

 ـمؤثرة فـــي ضعف الــقراءة والــكتابة لدى تالميذ الــصفوف األوليــة فـــي الــعوامل الـــ. (1219) .الــزبيد، هشام

 34،42. (1)2. مجلــة الــعلوم الــتربويــة والــنفسيــة. محافظة بقعاء مــن وجهة نظر الــــمعلــمين

 ليليــة للعمليــة الــتــعليـــميــة تــعليـــم عن بــــعد ام بــــعد عن الــتــعليـــم: نظرة تح. (1219). زكي، حنان مصطفى

 023-319. (22). الــــمجلــة الــتربويــة. فـــي ظل الــظروف الــراهنة وجائحة كورونا

 دار وائل للنشر  االردن: تدريسها.مــناهج الــلغة الــعربيــة وطرق . (1222). الــساموك، سعدون والــشمري، هدى علي

 . والــتوزيع

  ،مقال مــنشور . الــفرق بين الــتــعليـــم الــتقليدي والــتــعليـــم الــحديث. (1291). ايـــمــانسامي 

 ،تــعليـــم رياض األطفال عن بــــعد صعوبات تصطدم بخصائص . (1219). محمد شافـــيــة، عز الــدين والــضناوي

)أوراق  والــعلوم اإلنسانيــة اآلدابمجلــة . حلــة الــعمريــةالــنمو لــمرحلــة الــطفولــة المبكرة وحاجات الــــمر

 911،922. (92)0. ثقافـــيــة(

 جائحة كورونا وتأثيرها على لغة الــطفــل معاق عقليا مــن وجهة نظر أولياء . (1219). الــشرقاوي، صابر محمود

 131،124. (9)3. مجلــة الــكلــم جامعة احمد بن بله وهران. األمور

 الــتــعليـــم الــــمفتوح والــتــعليـــم عن بــــعد فـــي الــوطن الــعربي نحو الــتطوير . (1294). الــشهران، صالح

الــــمؤتمر الــرابــــع عشر للوزراء المسؤولين عن الــتــعليـــم الــعالــي والــبحث الــعلــمي فـــي الــوطن . واالبداع

 . الــعربي

 االلــتحاق بمرحلــة رياض األطفال او عدمــه فـــي تنميــة مــهارتي الــقراءة والــكتابة  أثر. (1294). الــصومــان، احمد

مجلــة جامعة الــنجاح . لدى طالــبات الــــمرحلــة األساسيــة الــدنيا فـــي مدرســة ام حبيبة األساسيــة فـــي األردن

 204،019. (4)12 . انيــةألبحاث الــعلوم اإلنس
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 تأثير الــتــعلــم عبر االنترنت على الــتواصل بين الــــمعلــمين وطالب الــــمدارس . (1219). عابد، لؤي غازي

الــــمجلــة  . االبتدائيــة خاللــ جائحة كورونا فـــي الــــمملكة الــعربيــة الــسعوديــة مــن وجهة نظر أولياء الــأمور

 929-933. (13) . دوليــة للعلوم اإلنسانيــة واالجتمــاعيــةالــ

 (9)ط. اسالــيب تدريس الــلغة الــعربيــة بين الــنظريــة والــتطبيق. (1220). عاشور، راتب والــحوامدة، محمد فؤاد .

 . دار الــــمسيرة عمــان:

 ستراتيجيات الــتــعليـــم الــــمتمــايز لتنميــة الــــمــهارات برنامج قائم على بــــعض ا. (1219). عبدالــستار، شيـــمــاء

 091-910. (9)42 والــتربيــة.مجلــة الــطفولــة . الــلغويــة لدى طفــل الــروضة

 ند كاديـــمي عالــتــعليـــم عن بــــعد والــتــعليـــم الــتقليدي على الــتحصيل اال أثر. (1219). الــعوايشة، مروان عبدالــله

مجلــة . طلبة الــصفوف الــثالث األولى فـــي مدارس الــعاصمــة عمــان مــن وجهة نظر الــــمعلــمين واولياء األمور

 24،92. (9)42. كليــة الــتربيــة جامعة عين شمس

 دار الــكتاب الــثقافـــي اربد:. مــناهج الــلغة الــعربيــة وطرق وأسالــيب تدريسها. (1221). الــغول، مــنصور . 

 دار الــــمسيرة عمــان:. طرق تدريس الــلغة الــعربيــة. (1292). مدكور، علي . 

 قبل الــــمدرسي عبر  تنميــة الــلغة عند الــطفــل خالل مرحلــة الــتــعليـــم مــا. (1219). مــنصف، فاطمــة الــزهراء

. )عدد خاص(0. الــــمجلــة األردنيــة الــدوليــة اريام للعلوم اإلنسانيــة واالجتمــاعيــة. بةمــهارتي الــقراءة والــكتا

121،102 

 دار الــشروق للنشر والــتوزيع عمــان:. (9)ط. االسالــيب مــناهج ونمــاذج. (1220). الــــموسى، نهاد . 

 دار الــشروق للنشر والــتوزيع عمــان: الــعربيــة.طرق تدريس . (1223). نصيرات، صالــح . 

 (11) الـنوعيـة.مجلــة بحوث الــتربيــة  . ضعف الــتالميذ فـــي الــصفوف األوليــة . (1299). نعيـــم، عبدالــعزيز .

929،902 

 الــــمسيرة للطباعة دار  عمــان:. (4)ط. صعوبات الــتــعلــم الــنظري والــتطبيقي. (1292). الــوقفـــي، راضي

 . والــنشر

 اشكاالت الــتحكم فـــي الــــمــهارات الــلغويــة عند الــــمتــعلــم مــن الــتلقي الــى اإلنتاج. (1294). الــيوسفـــي، سعاد. 

 32-44(93). مجلــة دواة
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