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 وفاعمية الذات  قرائيالالفيم ا في تنمية ميارات ي  ر  ي  استراتيجية التفكير ج  استخدام 
 لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  

 د / سيد محمد السيد سنجي                                                                 

  المقدمة واإلحساس بالمشكمة :
صمى اهلل  –ا محمد ــريم عمى سيدنـي الكحْ ل بيا الو  زّ ن  األولى التي ت  راءة ىي الكممة اإلليية ـالق     
ڈ  ڈ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ      ڑ  ڇ  ڇ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌچ      ٹ ٹ -و وسمم ــعمي

القراءة ىي ـراءة في ىذه اآليات دلـيل عمى أ ّن ــر بالقـ، واألم[ ٘ –ٔالع م ق:] چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
رفة ـــالمعى ـــان إلــف منيا اإلنســذ األساسية التي يدلـــدى النوافـــوىي إح ،اةـــالحيْون و ــــاح الك  ــفتم

: إلى توجيو ندائيم نــع التربوييــدف ذا ماـل ىــ؛ ولعراث أمتوــال بتــبرات واالتصــساب الخواكت والثقافة
ينضب ر الذي ال ــالمعرفة الذي ال ُيْغم ق، وباب الفككم بالقراءة، وعميكم بالقراءة،.. فيي باب " عمي
م ت في الم ْجدة ّـ ا ُأمـوم ،ذي ال ينتييـاب الُحب الـ،وب  ،ياــوسيمت قراءةــــ، إاّل كانت ال، وارتفع شأنياع 

  .(0222،02)يونس،"،ويتبوأ مكانة عالية،إاّل بالقراءة،والحرص عميياوما ِمْن فرد استطاع أ ْن ي ْرق ى
ذا كانت الق      الفيم  نّ ؛ فإِ : التعرف، والنطق، والفيم، ىيبلث ميارات رئيسةـون ِمْن ثــءة تتكراــوا 

ل ــفتعميم القراءة يستيدف في جميع المراح،وأىم أىداف تعميميا.ات القراءةالقرائي يعد من أىم ميار 
ة المقترنة قراءة الحقيقية ىي القراءويو المادة المطبوعة.والـيم ما تحــدرة عمى فــوالمستويات تنمية الق

ذا كــراءة بمفيوميا الصحيـــدو قــيم ال تعــراءة ببل فـــ، فقمــبالفي راءة عممية عقمية معقدة ــانت القــح. وا 
وليا كل العمميات ــــور حــــرى التي تتمحــــمية الكبــو العمــيم ىـــّن الفإِ رعية،فـــــميات فــدة عمــمن عــتتض

اس ـــء في القراءة يتوقف عمى فيم القارئ لما يقرأ، بل ِإّن الفيم عامل أساألخرى. فاالنطبلق والبط
 (.2،47،م0222)موسى،في السيطرة عمى فنون المغة كميا 

في أنو يؤثر عمى صورة الذات لدى المتعمم،وعمى شعوره بالكفاءة يم القرائي ـأىمية الف وتكمن     
  .العبلقة بين الفيم القرائي ومفيوم الذات من ثم تتضحو ،(2776،23)الزيات، الذاتيةأو الفاعمية 

من أىـم مكونــات القــــوى الشخصية ألنيا تمـثل مركـًزا ميًما في دافعية  ذاتـــاعمية الـــبر فــوتعت     
 المتعمم لمقيام بأي نشاط دراسي ، فيي تساعده عمى مواجية الضغوط األكاديمية المختمفة

.(Bandura,1986,596) 



اديمية، والذات غير األكاديمية. وُتع ّبر ــذات األكـــا: الــوعين، ىمــى نـإل ذاتــاعمية الــوتنقسم ف      
 (.0223،257)األىواني ،فاعمية الذات األكاديمية عن إدراك المتعمم لكفاءتو في المجال المدرسي

، والذات األكاديمية من عدة أبعاد رئيسة،ىي: الذات المغوية، والذات الرياضية ذاتـوتتكون ال     
ذات المغوية إلى و ْعي المتعمم بمياراتو المغوية ـوتشير ال.(2772،خزام)ممية ــذات العــ، والــيةالتاريخ

 م فإنـن ثـوم. (Marsh.1993,63) وي ــدالل المغـــوي واالستــير المغــة والتعبـــراءة والكتابـــــي القــف
 الذات القرائية ىي أحد المجاالت الفرعية لمفيوم الذات الممغوية. 

: " قدرة الفرد عمى تقويم نفسو في القراءة من من خبلل معرفتو لمستواه تعني الـــذات القـرائيةو      
 .Chapman & Tunmer, 1995))القرائي واحتفاظو بما يقوم بقراءتو" 

 ، ىما : مفيوم فاعمية الذات القرائية ييتم باإلجابة عن سؤالين  ومن ثم فإن     
 ىل يتوقع التمميذ النجاح في عممية القراءة ؟ -
 .(231، 2777)عصر ، ىل يرى التمميذ نفسو مشارًكا نشًطا في ىذه العممية ؟  -

كفاءتو وأدائو لمميام القرائية، وكذلك ر المتعمم بقدرتو القرائية، ومدى ــأن يشع مـن الميــفمإذن      
 Chapman & Tunmer, 1995))دــ،حيث يؤكوح المقروءـيشعر بمواطن الصعوبة وعدم وض

اعمية الذات القرائية يتكون من ثبلثة أبعاد رئيسة، ىي : مدى اإلحساس بالكفاءة في ــــأن مفيوم ف
 نحو القراءة.  القراءة، ومدى اإلحساس بالصعوبة في القراءة، واالتجاىات

د ــأح ، حيث جعمتوفقد حظي باالىتمام من وزارة التربية والتعميم ألىمية الفيم القرائي ونظًرا     
، كما عدتو (0221،75،)وزارة التربية والتعميمالمستويات المعيارية القومية لتعميم ميارة القراءة 

 ، (46،،0226والتعميم،)وزارة التربية ىدًفا رئيًسا من أىداف تعميم القراءة بالمرحمة اإلعدادية 
  أحد نواتج التعمم الفعال. ،(0227،6لضمان جودة التعميم واالعتماد، )الييئة القوميةواعتبرتو 

، دة دراساتــبالبحث والدراسة في المرحمة اإلعدادية، حيث أجريت عكما حظي الفيم القرائي      
(، ودراسة )عبد ٖٕٓٓجاد،(، ودراسة )ٜٜٜٔعطية،(، ودراسة ) ٜٜٓٔمنيا: دراسة )المطاوعة،

(. وكذلك نال دور الفيم القرائي في تحسين فاعمية الذات القرائية اىتمام الباحثين، ٜٕٓٓالباري،
ة ـ(، ودراسPink,1997)من الدراسات في ىذا الصدد، منيا: دراسة فقد أجريت مجموعة 

 (. ٕٕٔٓ(، ودراسة )عبد العظيم،ٕٔٔٓ،عبد اهلل(، ودراسة )ٕٛٓٓأحمد،(



التي ات ـيب واالستراتيجــن أنسب األساليـث عـرائي، البحــــــــــيم القــذا االىتمام بالفـب ىــولقد واك     
 :ن ىذه االستراتيجياتـية، ومــل الدراســـميع المراحــي جــين فـدى المتعممــاراتو لـــية ميـي تنمــم فـــتسي

ًيا  ير   .Thinking Aloud Strategyاستراتيجية التفكير ج 
يْ ـــراتيجية التفكـــــوتعد است      إلى ديثة نسبًيا، والتي ترجع جذورىا ـراتيجيات الحــن االستــِرًيا مـــير ج 
ذي يقوم عمى مبدأ المبلحظة الذاتية، التي تتطمب من الشخص أن يصف ما ــالان ــج االستبطــمني
ر في حل مسألة: ىل يكمم نفسو وىو يفكر؟ ىل يرى صوًرا ذىنية لما ـــــو يفكـوره وىــري في شعــيج

 (. 2746،11)راجح،يفكر فيو؟ وماذا يشعر حين يستعصي عميو حل المسألة؟ 
ْيِرًياـاستراتيجية التفك ومن ثم تعتمد      عمى أن يشرح التمميذ ما تم فيمو من النص المقروء  ير ج 
راتيجية ــذه االستـى مُ د  خْ ت  سْ . وتُ (Lynch,1996,125) نصــمو لمــوى فيــين مستــاٍل ليبــــع  وت ــبص

ا يتابع فييحيث القارئ وطرقو الفردية لموصول إلى الفيم األمثل لمحتوى القراءة، يد ــاء جــالستقص
اٍن ودالالت حتى يتمكن من فيم ــامة، ويبحث ع ّما يتضمنو النص من معــرية تــــراءة بحــــالق التمميذ

 بمفاتيح الفيم واإلدراك البلزمة لتحميل محتوى النصأعمق لممحتوى، مستعيًنا في ذلك 
 (  0220،03)جاب اهلل،.                                                                     

يْ ير ــية التفكــاستراتيجأن ( Lynch,1996,125)ويؤكد       ل ــى التوصــيًرا عمــد كثـــِرًيا تساعــــج 
رشادات الفيم واالستماع؛ مما يمكن المتعم   م من عرض ما فيمو من أفكار ومعان.إلى مفاتيح وا 

يْ ــة التفكيـية استراتيجيــألىمونظًرا       ِرًيا في تنمية ميارات الفيم القرائي؛ فقد تحققت دراسات ـر ج 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــودراس (Brimmer,K.M,2004) ،ةـــــــــــا: دراســـــة، منيــذه االستراتيجيـــة ىــدة من فعاليـــــــــع
(Mckeown,R.G & Gentilucci,J.L,2007( ودراسة ،)Morrison,L,2009.) 

تدنًيا في ؛ إال أن ىناك ة من اىتمامــذه األىميـل ىـــا يقابـرائي، ومـــم القــوبالرغم من أىمية الفي     
(. ٕٔٔ-ٔٔٔ،ٜٜٙٔشحاتة،دادية من ميارات الفيم القرائي )ـمة اإلعـــذ المرحــن تبلميــمستوى تمك

دريس القراءة، ـي تـبعة فـــميدية المتــة التقــالطريق ذا التدني إلىـاب ىــات أسبــالدراسبعض ت ــ  زوقد ع  
افي لدروس ـــوى الثقــى المحتــين عمــيز المعممـــــ( إلى تركٚ٘ٔ،ٕٛٓٓ،افظــحة )ـــارت دراســـحيث أش

( ٜٗ،ٜٕٓٓرائي، وأكدت دراسة )حسن،ـالقراءة دون تدريب التبلميذ عمى أٍي من ميارات الفيم الق
يم ـــبلقة ليا بالفــــي ال عــية التـات السطحــين والمناقشـــى التمقـرت عمـب المستخدمة اقتصــاألساليأن 

  التفكير.القرائي الجيد وبعمميات 



ي تنمية ــم فيـديثة تســيات حــن استراتيجــث عـرورة البحــبض اتـبعض الدراست ــد أوصــولذا فق     
م القرائي، بحيث تمكن التمميذ من أن يكون قارًئا نشًطا وىادًفا ومقوًما وعميق التفكير ــارات الفيــمي

ْيِرًيا تساع (،ٕٓٔٓ، زايد،ٜٕٓٓتًجا )سعودي،واستراتيجًيا ومثابًرا ومن د ـولعل استراتيجية التفكير ج 
ا تعد من االتجاىات الحديثة في تعميم ميارات القراءة ــباعتبارى ؛ودــدف المنشــذا اليــيق ىــعمى تحق

 (. ومن ىنا نبعت فكرة الدراسة الحالية. ٕٗٓٓ، بيمول،ٕٕٓٓ)جاب اهلل،
  تحديد المشكمة :

دنى مستوى تمكن تبلميذ المرحمة اإلعدادية من ميارات ـي تــالية فــة الحـــكمة الدراســتتحدد مش     
ة ليم؛ مما يحتم تنمية ىذه الميارات باستخدام استراتيجيات حديثة. ولمتصدي ــرائي البلزمـــالفيم الق

 ليذه المشكمة يحاول الباحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
 ميارات الفيم القرائي البلزمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ؟ما  – ٔ
 ؟ما أبعاد فاعمية الذات القرائية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية  – ٕ
يْ ــة التفكــس استرتيجيـــما أس – ٖ  الذات القرائية لدى فاعمية ارات الفيم القرائي و ــية ميــِرًيا لتنمـــير ج 

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية ؟     
ْيِرًيا في  – ٗ   ىؤالء التبلميذ ؟ لدىتنمية ميارات الفيم القرائي ما فاعمية استرتيجية التفكير ج 
ْيِرًيا في تنمية فاعمية الذات القرائية لدى ىؤالء التبلميذ ؟ - ٘  ما فاعمية استرتيجية التفكير ج 
 وجبة بين تنمية ميارات الفيم القرائي وتحسين فاعمية الذات القرائية لدى ــة مـــد عبلقــــىل توج – ٙ

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية ؟     
 حدود الدراسة :

 تقتصر الدراسة الحالية عمى :
 ألنيم يصمون إلى مستوى من النضج العقمي والمغوي يمكنيم ؛ تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

برات ـــمسموع في أثناء القراءة،وتوظيف ما اكتسبوه من خ من ممارسة عمميات التفكير بصوت
  في الصف األول في تطوير ميارات الفيم القرائي لديم، ويؤىميم لتوظيفيا في الصف التالي.  

  ( من مواقف القراءة ٜٓخدم فييا تزيد عمى )ـف التي تستـــألن نسبة المواقالقراءة الصامتة؛%
رأ قدًرا أكبر، ويمم بأفكاره في زمن أقل، وتعينو عمى ـارئ أن يقـــلمقما أنيا تتيح ـة، كــبصفة عام

 الدقة في الفيم، وتعوده االستقبلل في القراءة، واالعتماد عمى النفس.



 اب ـواردة في كتـــال –د والتراكيب المغوية ـقواعـوص والــدون النص -طــفقراءة ــــموضوعات الق
 م؛ ألن ٕ٘ٔٓ/ٗٔف الثاني طبعة ـيذ الصــرر عمى تبلمـــياتي ( المقــــتي حـــربية ) لغـــة العــالمغ

 موضوعات القراءة ىي المنوط بيا تنمية ميارات الفيم القرائي.
 راسة ارات في دـع الميــية جميــان تنمــــبمك وبةــن الصعـو مـــألنرائي؛ ــــيم القـارات الفـــبعض مي

 معياًرا الختيار الميارات.واحدة، لذا سيكون الوزن النسبي 
 محات :طتحديد المص 
 ي  ــة التفكـجيياسترات ًياـير ج  مجموعة من اإلجراءات العقمية والمعرفية التي تقوم عمى التفكير : ر 

حيث يطمب ثاني اإلعدادي لموضوعات القراءة،بصوت عاٍل في أثناء دراسة تبلميذ الصف ال
ج وأدلة وقيم  المعمم من تبلميذه عرض ما تضمنو النص من معان وأفكار وحقائق وآراء وُحج 

ِدِدين لمفنيات المستخدمة لتحقيق ذل ك، مثل: واتجاىات، وذلك بصوت مسموع لآلخرين ، وُمح 
والتأمل، واالكتشاف، والتصور الذىني، تحديد الغرض من القراءة،والتنبؤ، والمعمومات السابقة،

 ستوى فيميم لممقروء.من الحكم عمى م موالتمخيص؛ األمر الذي يمكني
 اعميم مع ــاء تفـأثن بلميذ الصف الثاني اإلعدادي فيـاألداءات التي يمارسيا ترائي: ــم القــالفي

بدو ىذه األداءات في تحديد داللة الكممة من خبلل السياق، واختيار العنوان ـوترائي،ــالنص الق
والفرعية، واستنتاج ىدف الكاتب، والحكم يز بين األفكار الرئيسة وع، والتميـبر عن الموضـالمع

، وتقاس ىذه األداءات من خبلل اختبار  ، واإلفادة منو وتطبيقوروء، ونقده ، وتذوقوــعمى المق
 .ليذا الغرض د  ع  يُ الفيم القرائي الذي س  

 ّما يمتمكو من ميارات في التعامل مع النـقدات التممـمعترائية: ــــذات القــة الــفاعمي صوص يذ ع 
راءة، ومشاعره تجاه ما يقرأ، وتوقعو لما ـناء القـفو في أثــوتو أو ضعـــوانب قــو بجــرائية، ووعيــالق
ى ذلك من خبلل الدرجات التي يحصل ـتدل عمــراءة، ويســــات في ىذه القــواجيو من صعوبــسي

 .عمييا التمميذ في مقياس ُمع د ليذا الغرض
جراءاتيا   :خطوات الدراسة وا 

 لمجموعة من الخطوات واإلجراءات، تتمثل في: اقً فْ تسير الدراسة و       
 ذلك من خالل:و أواًل: تحديد ميارات الفيم القرائي الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 

 البحوث السابقة التي تناولت الفيم القرائي في المرحمة اإلعدادية. دراسة -



 بالفيم القرائي.مراجعة األدبيات المرتبطة  -
 أىداف تعميم القراءة في المرحمة اإلعدادية. -
 المستويات المعيارية لمقراءة عامة والفيم القرائي خاصة. -
 طبيعة تبلميذ المرحمة اإلعدادية. -
 آراء الخبراء والمتخصصين. -
 إعداد قائمة بميارات الفيم القرائي، وعرضيا عمى بعض المحكمين، وتعديميا في ضوء آرائيم.  -

 وذلك من خالل: رائية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي،ــتحديد أبعاد فاعمية الذات الق : ثانًيا
 العربية واألجنبية التي تناولت فاعمية الذات.البحوث السابقة  دراسة -
 ئية.ااألدبيات المرتبطة بالذات القر مراجعة  -
 وعرضيا عمى بعض المحكمين، وتعديميا وضبطيا. إعداد قائمة بأبعاد فاعمية الذات القرائية، -

ًيا ي ر   ذلك من خالل :و  ،ثالثًا: تحديد أسس استراتيجية التفكير ج 
ْيِرًيا.استراتيجية التفكير  البحوث السابقة العربية واألجنبية التي تناولت دراسة -  ج 
ْيِرًيا. -  مراجعة األدبيات المرتبطة باستراتيجية التفكير ج 
 طبيعة الفيم القرائي. -
 الخصائص النمائية لمتبلميذ في مرحمة المراىقة المبكرة. -

ي  ــان أثــرابًعا: بي ًيا في تنمـــر استخدام استراتيجية التفكير ج   رائي وفاعمية ـم القـارات الفيــية ميــر 
 رائية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وذلك من خالل:ــــذات القــال     
 إعداد اختبار الفيم القرائي لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادى، والتأكد من صدقو وثباتو. -
 إعداد مقياس فاعمية الذات القرائية، والتأكد من صدقو وثباتو. -
ْيِرًيا.  إعداد دليل المعمم لمتدريب عمى -  استراتيجية التفكير ج 
 داىما:تجريبية،ــاختيار عينة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتقسيميا إلى مجموعيتين، إح -
 واألخرى: ضابطة.   
 عمى تبلميذ المجموعتين. تطبيق اختبار الفيم القرائي ومقياس أبعاد فاعمية الذات القرائية قبمًيا -
ْيِرًيا.   -     تدريس موضوعات القراءة لتبلميذ المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التفكير ج 
 تدريس موضوعات القراءة لتبلميذ المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة. -
 تطبيق اختبار الفيم القرائي ومقياس فاعمية الذات بعدًيا عمى مجموعتي الدراسة. -



 عالجتيا إحصائًيا.رصد النتائج وم -
 تحميل النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا. -

 خامًسا: تقديم التوصيات والمقترحات.
 أىمية الدراسة :

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يمكن أن تسيم بو في:      
o البلزمةبقائمة ميارات الفيم القرائي  مك بإمدادىمـوذ ربية؛ــــة العــج المغــــادة مخططي مناىــــإف  

  ات القراءة المقدمة ليؤالءـــار موضوعــوئيا اختيــفي ضن ـدادي يمكــلتبلميذ الصف الثاني اإلع
 التبلميذ.

o بتزويدىم بدليل عممي  وذلك ديد أدائيم التدريسي؛ـربية عمى تجـــعة الــمي المغـــدة معمـــمساع
ْيِرًياإرشادي لتدريس موضوعات القراءة باستخدام استراتيجية   .التفكير ج 

o وذلك بتنمية ميارات الفيم القرائي ، وتحسين فاعمية الميذ الصف الثاني اإلعدادي؛ ـــانة تـــإع
 .الذات القرائية لدييم، مما يؤدي إلى زيادة دوافعيم ورفع مستوى تحصيميم األكاديمي

o ي ــــــــين فــــاحثـــو البــــوذلك بتوجي ؛المستقبميةات ـــــزيـد م ن  الدراســــراء مـــــرص إلجــــــة الفــــإتاح
ل ربية إلى تنمية ميارات الفيم القرائي وفاعمية الذات القرائية في مراحـــة العــيم المغـــال  تعمـــمج

 تعميمية أخرى باستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة.
 رائي وفاعمية الذات باستخدام ـــــيم القـــالفارات ـــــية ميــــري : تنمـــــــار النظــــــاإلط

ي ا : ي ر   استراتيجية التفكير ج 
رائي، وكذا أبعاد فاعمية الذات، ـيم القــارات الفـــديد ميــدراسة إلى تحــلمري ــار النظـــييدف اإلط     
ْيِريًّا؛ ولتحقيق  تيا لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي باستخدام استراتيجيةــًة لتنميـــت ْوِطئ التفكير ج 

 ىذا اليدف يتم تناول المحاور اآلتية :
  : رائي : ــــــــــيم القــــالفعة ـــطبيالمحور األول 

ديد ميارات الفيم القرائي المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي؛ ــــور تحــذا المحــيستيدف ى    
يتم تناول الفيم القرائي من حيث: مفيومو، وأىميتو، ومستوياتو ومياراتو، في  ولتحقيق ىذا اليدف

  ضوء الطرح الذي قدمتو األدبيات والبحوث والدراسات السابقة، وفيما يمي عرض لذلك : 
 مفيوم الفيم القرائي :  – 2



ْوِدة استعداد في المغة يعني:"الفيم إذا كان       و ر المعنى، وج  )مجمع  الذىن لبلستنباطُحْسن ت ص 
يركز عمى ىذه الغاية، حيث يؤكد البعض  فإن الفيم في االصطبلح، (ٖٛٗ،ٕ٘ٓٓالمغة العربية،

ربط بين ــــأن اليدف من كل قراءة فيم المعنى،والفيم يشمل ال (2،062،ج2775)يونس،الناقة،طعيمة،
يجاد المعنى من السياق، واختيار المعنى  ة، المناسب، وتنظيم األفكار المقــــــــــروءالمعنى والرمز، وا 

  واستخداميا في األنشطة الحاضرة والمستقبمية. األفكار وتذكر ىذه
  ئار ــــــــــأن الفيم القرائي عممية عقمية يقوم فييا الق (2776،31)عبد الحميد،ويؤكد البعض اآلخر     
  كل منرى ـية، كما يــبراتو الثقافـــوء خــيا في ضــدالالتيا بــا وربطــتوبة وتفسيرىـوز المكــرف الرمــبتع

ارئ ـــــتفاعل بين الق تفكير متعددة األبعاد: القرائي عممية أن الفيم (0221،010)شحاتة، النجار،
بلل ــــارئ من خـــاعمية يمارسيا القــوالنص والسياق؛ ومن ثم يعد الفيم القرائي عممية عقمية بنائية تف

بلل ـــن خـمية مـــذه العمـــى ىــتدل عمـوضوع، ويســام لممــــرائي؛ بغية استخبلصو لممعنى العــــمحتوى ق
 (.0222،1212)عبد الباري،ارئ لمجموعة من المؤشرات السموكية المعبرة عن ىذا الفيم ــامتبلك الق

 باستقراء الرؤى السابقة حول ماىية الفيم القرائي، يتضح اآلتي :     
 يقوم فييا القارئ ببناء المعاني المتضمنة في النص المقروء. الفيم القرائي عممية عقمية  -
 الفيم القرائي يحدث نتيجة التفاعل بين خبرات القارئ وخبرات الكاتب المتضمنة في النص. -
 إمكانية قياس الفيم القرائي ومبلحظتو من خبلل سموك القارئ بعد القراءة. -

األداءات التي  مكن تعريف الفيم القـــــرائي إجـــــرائًيا في الدراسة الحالية بأنو:"وفي ضوء ذلك ي     
يمارسيا تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي في أثناء تفاعميم مع النص القـــــــرائي،وتبدو ىذه األداءات 

ن الموضوع، والتمييز بين في تحديد داللـــة الكممة من خبلل السياق، واختيار العـــنــوان المعبــــــــر ع
األفكار الرئيسة والفرعية، واستنتاج ىـدف الكاتب، والحكم عمى المقروء، ونقده ، وتذوقو، واإلفــــــادة 

  ليذا الغرض". د  ع  يُ منو وتطبيقو ، وتقاس ىذه األداءات من خبلل اختبار الفيم القرائي الذي س  

 أىمية الفيم القرائي :  – 0
 : (2774،35)عبيد،تعد الغاية الرئيسة من القراءة ىي الفيم؛ ومن ثم تبدو أىميتو في اآلتي      
   ةً ي  ج  و  رائي مطمب لغوي وتربوي؛ ذلك ألنو يحقق أسمى أىداف القراءة عادًة وتدريًسا، مُ ــالفيم الق -
 كانت أم ُحرًَّة في موقف التعميم.  

 ينطمق المتعمم من خبلليا إلى تعمم المواد التعممية واستيعابيا.الفيم ىو البنية األساسية التي  -
 ابًيا ـــــــــــــــا إيجـــط ارتباطً ــواد الدراسية المختمفة يرتبـــفي الم وبات التحصيل الدراسيــــالعديد من صع -



 بالضعف في الفيم القرائي.  
 والنقــد؛ ألن فيــــم الظاىرة في العمم يساعــــد ق ــــزة الوصل بين عمميتي النطــــالفيم القرائي يعد ىم -
 بؤ بنتائجيا.عمى تحميميا والتحكم فييا، والتن  
 ميارات الفيم القرائي ومستوياتو : – 1

 قرائي؛ فقد حظي باىتمام التربويين؛ فحددوا مياراتو ومستوياتو وتناولوىا ـــة الفيم الــنظًرا ألىمي     
دة ميارات ــرى تتضمن عـــارة كبــرائي ميـــــم القــتبر الفيــاع نْ اك م  ــ. فينيفــوالتصن يلـبالدرس والتحم

 بدقة، اتباع التعميماتوتصنيفيا،ار من المقروء ـراج األفكــاستخ،مثل: تحــديد غــرض الكــاتب،فرعية
ائصو، التفريق وخص تحديد سمات النصالعبلقات بين األسباب والنتائج، تحديداستخبلص النتائج،

 (.0222،076يونس،،2774،202حاتة،)شبين الحقائق واآلراء، القدرة عمى الموازنة، التمخيص 
 ارات عامة، يندرجــة ميـرائي إلى أربعـــفيم القـارات الــ( ميٖٕٓٓة)جاد،ـمت دراسـين قسـي حـف     

ديد ــومنيا: تحتحتيا عدد من الميارات الفرعية،وتمثمت الميارات العامة في:ميارات الفيم المباشر،
اىا. وميارات ـيم معنـد عمى فــردة ضبًطا صحيًحا يساعـــط المفـنص، ضبـاحية في الــات المفتــالكمم

ارات ـــــسة لكل فقرة. وميالفيم االستنتاجي، ومنيا: وضع عنوان مناسب لممقروء، تحديد الفكرة الرئي
د، ومنيا: التمييز بين األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية. وميارات الفيم التذوقي، ومنيا: ــالفيم الناق

 تحديد التعبيرات المغوية الجميمة في النص.
رائي إلى ــــيم القــارات الفــفت ميــيث صنـ( حٜٕٓٓن،ـة )حســق دراســو السابــــواتفقت مع التوج     

زء إدراك عبلقة الجات العامة في:وتمثمت الميار [ ميارة فرعية،ٚٗ[ ميارة رئيسة،يندرج تحتيا ]ٖٔ]
يص، ــالمقارنة والتباين، التصنيف، التتابع أو التسمسل، االستنتاج واالستنباط، التمخبالكل،الوصف،

   رار.   اإلسياب، الربط والتجميع، اإلثبات، التنبؤ، التعميم، اتخاذ الق
ى ـــ( إلٜٜٜٔة،ـة )عطيــتو دراسـث صنفـات، حيــى مستويـرائي إلـــــنف الفيم القــص نْ وىناك م        
ارات، منيا: تحديد معنى الكممة، ــ[ ميٜ، ويتضمن ]م المباشرـي: مستوى الفيـة مستويات، ىـخمس
رة الرئيسة. ومستوى ـــديد الفكـتحيف الكممات المتشابية في مجموعات، ـد الكممة، تصنـديد مضاــتح
ار ـــرة، استنتاج األفكـــرة الرئيسة لمفقــتاج الفكــارات، منيا: استنـــ[ ميٙي، ويتضمن ]ــيم االستنتاجــالف
ارات، منيا: التمييز بين ـ[ مي٘د، ويتضمن ]ــيم الناقــاتب. ومستوى الفــدف الكـــرعية، استنتاج ىـــالف

ي، ـــــــــيم التذوقــــتوى الفــو. ومسـصل بـا ال يتـوع ومــتصل بالموضـما يـين ـييز بـرأي، التمـــقة والـــالحقي



اني المتضمنة في التعبير ــإدراك المعمنيا:تحديد مواطن الجمال في التعبير،ميارات، ]ٗويتضمن ]
 ث.[ ميارات، منيا: التنبؤ باألحدا٘الفيم اإلبداعي، ويتضمن ]الرمزي. ومستوى 

يم السطحي، ــــ( إلى خمسة مستويات،ىي: مستوى الفٜٕٓٓكما صنفتو دراسة ) عبد الباري،     
يم ــــــ[ ميارات، منيا: يحدد المعنى المعجمي لمكممة، يحدد مرادف الكممة. ومستوى الفٗويتضمن ]

ار ـــعبلقة األفكيحدد الفكرة العامة لمنص القرائي، يحدد [ ميارات، منيا: ٙاالستنتاجي، ويتضمن ]
 ارتين، ــــــد، ويتضمن ميـــالفرعية باألفكار الرئيسة، يستنتج اليدف العام لمكاتب. ومستوى الفيم الناق

توى الفيم ـرأي. ومســـيقة والــن الحقــيز بيـمة، يمــو صـا ليس لـوع ومــمة بالموضـا لو صـز مــا: يميــىم
، يــــيم اإلبداعـــة في النص. ومستوى الفدستنتج القيم السائ[ ميارات، منيا: يٖالتذوقي، ويتضمن ]

 [ ميارات، منيا: يتنبأ بنياية الموضوع بناًء عمى مقدماتو.ٖويتضمن ]
ومتدرجة، تبدأ رابطة ومتكاممة ـا متــبلحظ أنيــرائي يـــفيم القــارات الـــــفات ميــل في تصنيـــوالمتأم    

ر أو السطحي، يميو المستوى المركب المتمثل ـــيم المباشــرات الففي ميـــاسيط المتمثل بالمستوى الب
يم ـــفي ميارات الفيم االستناجي وميارات الفيم الناقد، يميو المستوى المعقد المتمثل في ميارات الف

ى بما يندرج و ــل مستــن كـغناء عـن لممتعمم االستــك ال يمكــي. والشــفيم اإلبداعــارات الــالتذوقي ومي
 تحتو من ميارات لكي تكون قراءتو قراءة فاىمة منتجة يحقق من خبلىا ذاتو. 

ائمة مبدئية بميارات الفيم القرائي، ــاق قـــفي اشتقور ـــرض ىذا المحــــــاد الباحث من عــــــوقد أف     
 اإلعدادي.ا لتبلميذ الصف الثاني تمييًدا لعرضيا عمى المحكمين لبيان مدى مناسبتي

  رائية :ـــــــذات القــــعة الـــطبي: المحور الثاني 
دادي؛ ـــييدف ىذا المحور إلى تحديد أبعاد الذات القرائية المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلع     

القرائي، ادىا، ، وعبلقتيا بالفيم ــرائية، وأبعــذات القــاعمية الـــولتحقيق ىذا اليدف يتم تناول مفيوم ف
 وفيما يمي عرض لذلك :بيات والبحوث والدراسات السابقة،دمتو األدـرح الذي قـــوذلك في ضوء الط
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الم ــــــيا عــة التي أسســرفية االجتماعيــرية المعــى النظـذات إلــاعمية الــــاس العممي لفـــيرجع األس     
، حيث يرى أن الفاعمية الذاتية تعد ِسم ة من ِسم ات  " Bandura Albertاندورا ألبرت ب"النفس 

ين وذلك بتقييمو ـف معــاحو في موقـــانية نجـــع بإمكـــادًرا عمى التوقـــــو قــي تجعمـة التــفرد الشخصيـــــال
 (.Bandura, 1977, 199)لمسموك المطموب منو لمحصول عمى النتائج المرجوة 



اعمية ــوالذات غير األكاديمية. وُتع ّبر فإلى نوعين،ىما:الذات األكاديمية، وتنقسم فاعمية الذات     
 (.  0223،257،)األىوانيالذات األكاديمية عن إدراك المتعمم لكفاءتو في المجال المدرسي

الرياضية، والذات  دة أبعاد رئيسة،ىي:الذات المغوية، والذاتـاديمية من عــاألك ذاتــوتتكون ال     
اراتو المغوية ــ. وتشير الذات المغوية إلى و ْعي المتعمم بمي(2772،خزام)، والذات العممية التاريخية

م فإن ــن ثــوم. (Marsh, 1993,63)وي ــــدالل المغـوي واالستـــير المغــابة والتعبــراءة والكتـــي القــف
 الذات القرائية ىي أحد المجاالت الفرعية لمفيوم الذات الممغوية. 

ي القراءة من خبلل معرفتو لمستواه ـو فــويم نفســـى تقـرد عمـــدرة الفـــ: " قتعني الـــذات القــــــرائيةو      
قدات تـ، كما تعني: "معChapman & Tunmer, 1995))القرائي واحتفاظو بما يقوم بقراءتو" 

رد عمى ــالفرد وقدرتو عمى تقدير قدرتو القرائية والحكم عمييا بأنو يقرأ بشكل جيد ، فعندما يحكم الف
اول ــــأنو بإمكانو النجاح في قراءة قصة أو كتاب؛ فيمكنو المثابرة ألداء األنشطة القرائية،بل إنو يح

عمى معتقداتو ومعرفتو بقدرتو الذاتية "  ، بناءً صص أكــثر صعوبـــة لقراءتياب أو قــن كتـــحث عــالب
(Guthrie, 2004, 80)وانب ـــــلج يذـــدى إدراك التبلمــم :بأنـــيا( 0226،34،)بــدرانرفيا ـــ، وع

 قوتيم وضعفيم في تعرف معاني الكممات وفيم المادة المقروءة.
 ومما سبق يمكن استنتاج اآلتي :      
 ، وفاعمية الذات األكاديمية المغوية من امة من جيةــذات العــاعمية الــتبط بفرائية تر ـــذات القــأن ال -
 أخرى.جية   
 أن فاعمية الذات في القراءة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بميارات الفيم القرائي التي يمتمكيا المتعمم. -
 ، ووعيو بمدى سيولة المادة القرائيضمن حـــكم الفــــرد عمى سموكــو رائية تتـــذات القــلـــاعمية اأن ف -
 المقروءة أو صعوبتيا.   
 أن فاعمية الذات القرائية تتضمن إدراك القارئ ومشاعره ودافعيتو واتجاىو نحو المادة المقروءة. -

"معتقدات التمميذ ومن ثم يمكن تعريف مفيوم فاعمية الذات القرائية في الدراسة الحالية بأنيا:      
ع مّا يمتمكو من ميارات في التعامل مع النصوص القرائية،ووعيو بجوانب قوتو أو ضعفو في أثناء 
القراءة،ومشاعره تجاه ما يقرأ،وتوقعو لما سيواجيو من صعوبات في ىذه القراءة،ويستدل عمى ذلك 

 رض". من خبلل الدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في مقياس مُع د ليذا الغ
 أبعاد فاعمية الذات القرائية : – 0



ج ـــنات رائيةــــذات القــاعمية الــأن ف( Chapman & Tunmer, 1995, 154)أكد كل من      
دراك راءةـــام القــــي أداء ميــفاءة ــــ: إدراك الكفيــسة،ىـــاد رئيـــــــة أبعــــن ثبلثـمية بيــالداخ اتـــــلمعبلق ، وا 

 رائي والتغمب عمييا، واالتجاه اإليجابي نحو القراءة. ويتضمن كل ُبْعد من  ـــالصعوبة في النشاط الق
وتوقعاتيم بنتائج سموكيم دراتيم ـن قــذاتية عــبلب الـقادات الطــيس اعتـــف تقـــدة مواقــاد عــــىذه األبع
 ، منيا :  القرائي

 اإلحساس بالصعوبة في القراءة : -
 أعيد ما أقرأه أكثر من مرة ألفيمو. –تعرف الكممات الصعبة في أثناء القراءة.      أستطيع -   
 أستطيع تذكر ما أقرأه. –أحتاج إلى معاونة اآلخرين في أثناء القراءة.           -   
 االتجاه نحو القراءة :  -

 إلى القراءة بنفسي.أميل  –أشعر بالممل واإلحباط عند القراءة.                   -    
 أىوى القراءة الحرة. –أقرأ بشكل مستمر داخل المنزل.                      -    
 اإلحساس بالكفاءة القرائية :  -

 أستطيع قراءة الكتب الصعبة. –أثير أسئمة حول الموضوع المقروء.                   -    
 أفكر في أثناء القراءة.              -       أعرف مواطن قوتي وضعفي في القراءة.       -    
 ، منيا : ُبْعًدا [ٖٔأبعاد فاعمية الذات القرائية في ]( 0226،76)بدران،وحدد     
 أبحث عن معاني المفردات الصعبة. –أفيم المعنى الكمي لدروس القراءة بسيولة.            -
 أفيم موضوعات القرءة بسيولة. –أعتز بنفسي في حصة القراءة.                       -
 أنافس زمبلئي بقوة في القراءة. –أضع األفكار الرئيسة لموضوعات القراءة بسيولة.     -

في خمسة أبعاد رئيسة،  القرائية فاعمية الذات أبعاد (272-262، 0222)عبدالباري،وحدد      
 [ ُبْعًدا فرعًيا، منيا :ٙٛيا ]يندرج تحت

 اإلحساس بالذات في القراءة : -
 أحدد المعنى الضمني لمموضوع. –تحديد ىدف الكاتب بسيولة.                 أستطيع -   
 الميول نحو القراءة : -
 أقرأ لتمية تفكيري. –أحب قراءة مواد متعددة.                              -  
 بالصعوبة القرائية :اإلحساس  -
 ُأف رِّق بين الحقيقة والخيال. –أصدر ُحْكًما دقيًقا عمى الموضوع.                   -   



 الُمت ع ة القرائية : -
ِدد العناصر البنائية لمعمل األدبي.                 -    أقرأ ِلُكتَّاب وُأد ب اء مختمفين. –ُأح 
 التفاعل االستراتيجي مع النص القرائي :  -
         أحكم عمى أدائي القرائي. –أراقب تفكيري في عممية القراءة.                        -   

اءة الجيرية في خمسة أبعاد أبعاد فعالية الذات في القر ( 0222،)عبداهللكما حددت دراسة      
   منيا :، [ ُبْعًدا فرعًياٖٖرئيسة، تضمنت ]

 بالذات في أثناء القراءة : اإلحساس -
 أقرأ بسرعة مناسبة. –أتعرف الحروف والكممات بسيولة.                 -   
 الميل نحو القراءة :    -
 أحب قراءة القصص والمقاالت. –              أحرص عمى القراءة بصفة يومية.   -   
   اإلحساس بالصعوبة في أثناء القراءة : -
 أجد صعوبة في قراءة بعض الكممات. –أنسى دائًما تفاصيل الموضوع المقروء.            -   
 المتعة القرائية :  -
 أشعر بالممل عند القراءة. –                            أستمتع بقراءة الشعر. -   

في أربعة أبعاد رئيسة،  القرائية فاعمية الذات أبعاد (0220)عبد العظيم،وحددت دراسة      
ُبْعًدا فرعًيا، وتمثمت األبعاد الرئيسة في: اإلحساس بالذات في أثناء القراءة،  [ٖٙتندرج تحتيا ]

 والمثابرة لئلنجاز القرائي، والتفاعل مع النص المقروء، واالتجاه نحو القراءة. 
  الذات القرائية :الفيم القرائي بفاعمية عالقة  - 1

نمي عمــى مستـوى واحــد أو ميـــارة واحــدةرائـــفيم القـــر الــال يقتص      ـو وتتنوع عدد مستوياتــا تتــ، وا 
راءة، ــعمى فاعميتو الذاتية في القئ ليذه المستويات والميارات يؤثر ومن ثم فإن إتقان القار مياراتو؛

و لمصعوبات التي تواجيو في أثناء ــوتوقعدى كفـــاءتو في القــراءة، و بمــية وعيــبلل تنمـــوذلك من خ
ذه الصعوبات، باإلضافة إلى حصولو ــنو من التغمب عمى ىــالقراءة، والبحث عن استراتيجيات تمك

كدتو العديد من ذا ما أـروءة؛ وىـــادة المقـــو المـــاىات نحــول واتجــــوين ميــــرائية، وتكـــة القــعمى المتع
ــاعمية الذات حيث أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الفيم القرائي وف الدراسات السابقة،

  Chapman & Tunmer 1995)،.( Mark, 2008:القرائية، ومن ىذه الدراسات
اعمية الذات ـاد فـــــبدئية بأبعــائمة مــــاق قــــي اشتقـــور فـــذا المحــرض ىـــــاد الباحث من عـــوقد أف     

 القرائية، تمييًدا لعرضيا عمى المحكمين لبيان مدى مناسبتيا لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي.



ي  ــــراتيجية التفكـــعة استــــطبي: المحور الثالث  ًيا :ــــــــير ج   ر 
ْيِريًّا لتنمية ميارات الفيم  ور تحديد إجراءات استخدام استراتيجية التفكيرــيستيدف ىذا المح       ج 

اليدف  لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي؛ ولتحقيق ىذااعمية الذات القرائية،ـذا أبعاد فوكالقرائي،
يْ ــيتم تناول استراتيجية التفك جوأىميتيا،  ا العممي، ومفيوميا،ــث: أساسيــِريًّا من حيـــير ج  راءات ــــــوا 

رائية، ـــمن الفيم القرائي وفاعمية الذات القوعبلقتيا بكل وار كل من المعمم والمتعمم فييا،وأدتنفيذىا،
       ، وفيما يمي عرض لذلك :طرح الذي قدمتو األدبيات والبحوث السابقةوذلك كمو في ضوء ال

ًيا :األساس العممي الستراتيجية  – 2 ي ر    التفكير ج 
يْ ــترتبط استراتيجية التفك      يا تتضمن ـحيث إن رفة،ـــا وراء المعــر ى بمُــ يق العـــا وثــِرًيا ارتباطً ــير ج 

ره ؛ وذلك من خبلل إبراز ــيق لعممية تفكيـــف دقــمم بوصـزود المتعــراءات التي تـــن اإلجــة مــمجموع
؛ وىذا ورة مسموعة عن طريق التمفظ بياـص راءة فيـــف القــيا في مواقـالعمميات العقمية التي يمارس

وم ـالميمة التي يق : معرفتو بطبيعةأ ْن يتمكن من عدة جوانب،ىي –ةبالضرور –يتطمب من المتعمم 
مكاناتو عند أدائو ليا، ووعيو بتنفيذىا بدقة ، ديدةـ، وبالوقت المناسب لبلنتقال إلى نقطة جبقدراتو وا 

مول ـــالح واقتراحو مجموعة مند تواجيو في أثناء تنفيذ الميمة،فضبًل عن معرفتو لممشكبلت التي ق
و العقمي في ــ، ومراقبتو ألدائظتو عمى ىدفو في بؤرة االىتماممع محافعمى ىذه المشكبلت، لمتغمب

 (.   076-0221،075)عبد الباري،، وتقويمو لو تقويًما موضوعًيا ةأثناء تنفيذ الميم
ًيا :  – 0 ي ر   مفيوم استراتيجية التفكير ج 

 Robb, 2000 ))، حيث عرفتيا ِرًياــيْ ر ج  ــات السترتيجية التفكيـــديد من التعريفــطرحت الع     
رفية والعقمية التي ـــارئ في عممياتو المعــــر القـــــول تفكيـــــر المفظية حــــيـن التقار ة مــمجموع :ياـبأن   

من ة ــــا:مجموعــبأني(  Mckenna, 2002)رفياـــا. وعــــيا وبعدىــي أثنائـراءة وفـــــبل القــيا قــيمارس
فيم التي ــــــــــات الــــى صعوبـن عمــب المتعمميــفية تغمــة كيـــمم لنمذجــا المعــراءات التي يستخدميــــــاإلج

استكشاف المشكمة راءة العنوان الرئيسي ومحاولة ـــادة قــــبلل إعـــن خـ، متواجيــيم فـي أثنــاء القــــراءة
عمياــو حــوالسعي نح المقروء تؤدي إلى ود أي عنصر من عناصر ـــق من وجـراءة لمتحقـــلقادة اـــ، وا 

من ق من التفسيرات البديمة والتي يمكن لمقارئ استنتاجيا ــروء لمتحقـــل المقــ، وتأمارئـــيم القــوء فــس
 (Macceca, 2007)كما عرفياات جديدة فيما وراء النص المقـروءثم البحث عن معموم،المقروء

مم فالمع،ر فيوــمع الجير بما يفكيوظفيا المعمم في أثناء القراءة، بأنيا:مجموعة من اإلجراءات التي
اطة ـــــواإلح وديد العمميات العقمية التي يستخدمونيا لفيمــ، وتحرأون النصــــف يقـبلب كيـذج لمطـينم



؛ لئلحاطة بالمضامين القريبة رىمــعممية تفكي لــيفية تأمـذا كــرعية، وكـــامة وتفاصيمو الفــاره العــــبأفك
 والبعيدة لمنص. 

يْ ــية التفكيــستراتيجاريف ــن تعـــوفي ضوء ذلك يمك     : ، بأنياة الحاليةــي الدراسـرائًيا فــــــإج ِريًّاــر ج 
عاٍل في أثناء دراسة وت ـير بصــوم عمى التفكـــرفية التي تقـــمية والمعــراءات العقـــن اإلجــة مــمجموع
ن تبلميذه عرض ما ـمم مـب المعــث يطمــراءة، حيــــموضوعات القـــدادي لــذ الصف الثاني اإلعــتبلمي

 وذلك بصوت مسموع ،آراء وُحج ج وأدلة وقيم واتجاىاتق و ـــار وحقائـــان وأفكـــتضمنو النص من مع
ديد الغرض من القراءة، والتنبؤ،  ـــثل: تحــيق ذلك، مـــلتحق ةــيات المستخدمــن لمفنــرين، وُمح ِدِديـــلآلخ

؛ األمر الذي يمكنو من ني، والتمخيصـور الذىــــ، والتص، واالكتشافلـــ،والمعمومات السابقة، والتأم
 الحكم عمى مستوى فيميم لممقروء.

ًيا :  –1 ي ر   أىمية استراتيجية التفكير ج 
يْ ــدام التفكيـــدريس باستخــيحقق الت      ،  Hartman, 2001. 35)د من المزايا ــِري العديــــر الج 

 ، تتمثل في اآلتي:  (232،  0222عبد اهلل ، 
 تجعل الطبلب أكثر إيجابيًة وتفاعبًل في عممية التعمم ، وتساعدىم عمى الفيم ال الحفظ. -
 يفـــــ، وكروءـــــوع المقــن الموضــل عـــالفعرفونو بــا يعــمم مــموا لممعــبلب عمى أن يوصــد الطـــتساع -
 عض ــص بــديد وتشخيــمى تحــمم عــد المعـــذي يساعــر الــــ؛ األماديميةـــاميم األكــدأون أداء ميـسيب   
 المفاىيم أو القواعد أو الحقائق التي ُيس اء فيميا أو استخداميا بطريقة خطأ.   
 التفكير المنظم والدقيق.تساعد الطبلب عمى  -
 تساعد الطبلب عمى تفحص معارفيم العممية ومياراتيم ومواقفيم الشخصية. -
 قاط نر الذي يجعميم أكثر و ْعًيا بــ؛ األمرونــــم يفكــيم وىــى أنفسـاع إلــاالستم نــبلب مــن الطــتمك -
ْعِفيم.    تيم وجوانب ض   ُقو 
 د ية أدائيم الشخصي وعمل التغييرات المبلئمة عند الحاجة. تساعد الطبلب عمى التأكد من جِ  -
 بلب من التحقق من فاعميتيم الذاتية والوعي بأدائيم الِقر ائي عند ممارستيم الميارات ـــن الطــتمك -
 األقران (. –ذية الراجعة من المستمع ) المعمم؛ وذلك من خبلل التغالبلزمة لفيم الموضوع   
 رـــــاديمي وغيـــيم األكـــين أدائـــ، وتمكنيم من تحسكم الطبلب في أنفسيم كمتعممينـــتح نـزيد مــــت -
 األكاديمي.   
 تمكن الطبلب من اكتشاف أخطاء واعتقادات سمبية ومعوقات أخرى ألدائيم الفكري. -



 كم في ـــدرتيم عمى التحــــي قــمنم تـ؛ ومن ثرفة لدى الطبلبــــي بما وراء المعـــوعارات الـــمي ميـتن -
 عمميات تفكيرىم وتحسين أدائيم.  
 رح ــــــــــــــ، وطلعـــديد مـن ميـــارات وعمميــات التفكيـــر، مثــل: التنـبؤة اــى ممارسـبلب عمـــد الطـــتساع -
صدار األحكام.خبرة السابقة بالمعمومات الجديدة، واالكتشاف، وربط الاألسئمة    ، وا 
 تنمي ميارات العمل الجماعي والتواصل االجتماعي. -
ًيا لتنمية ميارات الفيم القرائي :  – 2 ي ر   إجراءات تنفيذ استراتيجية التفكير ج 

يْ ـــدام التفكــيحقق استخ      إلحاطة ات عالية من فيم النص المقروء واـراءة درجـــي القــِري فـــير الج 
، والتغمب عمى الصعوبات التي دف الكاتبـأنو يسيم في تحديد ىما ، كبمضامينو الظاىرة والخفية

 (Robb,2000, 70 – 71 (ل ىذه االستراتيجية اقترحتــولتفعيراءة؛ـــاء القــيو في أثنــن أن تواجـــيمك
ْيِري في ممارسة الفيم القرائي، ىيخطوات لتوظيف التفكير العدة   :ج 
 ،د ما يدور بعقوليم عند القراءةــتحدي :اهــــرتفع معنــــوت مــر بصــأن التفكيو ــرح المعمم لطبلبــيش (2

 ومحاولة فيم الموضوع المقروء.
طرح الطبلب خبلل ؛ وذلك من رون بصوت مرتفعحث الطبلب عمى مراقبة ذواتيم عندما يفك (0

 : ة من األسئمة عمى أنفسيم من قبيلمجموع
 ؟ىل من الممكن أن أعبر عن وجية نظري حول الموضوع  -
 ىل يمكنني تحديد الجزء أو األجزاء الصعبة في الموضوع المقروء ؟ -

 واجيو من مشكبلت في أثناء ـل ما يـــ؛ وذلك لحرتفعـــوت مــره بصـــلتفكي ارئـــأو الق إدارة المتعمم( 1
 بعضارئ وجود ـــــ، وفي ىذا الصدد ىناك قائمة من األسئمة التي يستنتج من خبلليا القالقراءة    
 ، وىي :المشكبلت لديو  
 لماذا ال أتذكر ما أقرؤه ؟ -                        ما معنى ىذه الكممة ؟    -   
 كيف أقرأ ىذه الصفحة قراءة كشطية ؟ -          كيف أفيم الفكرة الرئيسة لمموضوع ؟    -   
 كيف يتسنى لى فيم المعنى الضمني لممقروء ؟ -   
عادة قراءتو من جديد. يتم عرض الموض( 2  وع من خبلل جياز اإلسقاط العموي وا 
 ليم في أثناء القراءة ِمْن قبيل: ع الطبلب عمى تدوين أية معمومة أو طرح أي سؤال ي ِعن  ـتشجي( 3
 عمى تعرف معنى الكممة ؟ الذي عاونك ما -    

 ليس لديك معرفة سابقة عن الموضوع المقروء بدرجة كافية. -    



ـــالٍ و المعمم كـــيوج( 4  ، وممارسة ىذا النوع من التفكير مع مواد ـــل طــالبين إلى التفكيـــر بصـوت ع 
 كتابة، وتشجيع المشاركين عمى ت،الجرائدالمجبلقـــــــرائية متنوعة، مثل: قراءة القصص،الُكُتب،    
 مجموعة من التعميقات أو طرح مجموعة من األسئمة.    
 ، والقيام ب عمــى ممارســة التفكيـــر بصوت مـرتفعبلــيع الطــــوقت لتشجــمعمم ببعض الاظ الـــاحتف( 5

 بالميام التالية :    
 طرح مجموعة األسئمة. -          التأكيد. -   التدعيم. -  عمل مجموعة من التنبؤات. -    

اإلجراءات التي إلى مجموعة من (  Jeffrey & Judy, 2001, 50 ( وأشار كل من     
 ، وىي :ر س عند تفكير الطبلب بصوت مرتفعيمكن أن ُتم ا

 رائية الصعبة عمييم، بحيث قد تحتوي ىذه المواد عمى العديد ـيار الطبلب لبعض المواد القــاخت( 2
 ن ـــــد مــــن العديـد تتضمـ، أو قوعـول الموضــرة ومتشعبة حــاًرا كثيــكن المقاطع التي تتضمن أفـم    
 ة من المفردات المغوية التي لم يواجييا ــوي عمى مجموعـ، وقد تحتطبلبــة لمـــيل المربكــالتفاص    
 ، وربما تتضمن معمومات غامضة ومعقدة عن الموضوع.الطبلب من ق ْبل    
 حيث ، رائية الصعبةـــادة القــفل المــــطوط أســع الخــراءة وضـــــيات الخاصة في القــمن االستراتيج (0

 ، وتحديد اني المفرداتــوح معــق من وضــع لمتحقرتفــوت مـير بصــوم الطبلب باستخدام التفكـــيق    
 ارئ من ــــــد االستراتيجيات النوعية التي يوظفيا كل قــ، مع تحديروءـــوضوع المقــن المـدف مــالي    
 القراء المشاركين في ىذا النشاط.    
 ، أو بقراءة المواد الصعبة، والمرور عمييا؛ وذلك باستخدام قائمة مراجعة السماح لمطبلب (1

 من خبلل تدوين مجموعة من الممحوظات حول ىذا النص أو ذاك.
 :ظيف عممية التفكير بصوت مسموع فيإلى تو  توجيو الطبلب (2
 ربط المعمومات الجديدة بخمفيتو المعرفية السابقة حول الموضوع. -          تنبؤات. عمل -   
 تحديد نقاط التشابو وااللتقاء بين موضوعين. -    تكوين صور ذىنية. -   
         استخدام مجموعة من الفنيات لتنظيم عممية الفيم لمموضوع. -   

ْيِرًيا تتمثل في اآلتيأن خطوات ا( 272–0222،272،)الديممي وأوضح       :لتفكير ج 
 يقرأ المعمم الموضوع قراءة القدوة، ثم يكمف الطبلب بقراءتو قراءة صامتة.( 2
 يوجو المعمم الطبلب إلى قراءة الموضوع قراءة تفسيرية.( 0
يْ ــف المعمم الطبلب بالتفكــيكم( 1  ث، ِرًيا بتحديد المشكمة،وتثبيتيا،وتصويرىا،والتنبؤ بما سيحدـير ج 



 وعمل مقارنات ، وعمل تعميقات.   
 ، مثل : رص أمام الطبلب لطرح بعض األسئمةيتيح المعمم الف (2
 ما الصورة التي يمكن تخيميا ؟ -               ما الذي تدور حولو ىذه الفقرة ؟   -   

 ما التنبؤات حول ىذه الفقرة ؟ -   
ْيِرًيا يتم ( 232–0222،231،)عبد اهلل كما أشارت      إلى أن التدريس باستخدام التفكير ج 

 وفق الخطوات اآلتية :  
 يقوم المعمم بتحديد الموضوع أو النص الذي سيطبق عميو االستراتيجية. (2
 دام استراتيجيات متنوعة لمتعامل مع ـذا أىمية استخــوك ،راءةــــــة القـبلب أىميـلمط ممـح المعــيوض (0
 النصوص القرائية.   
ْيِرًيا، وتوضيح أن ذىن القارئ ـش (1  رح ما ينبغي القيام من إجراءات لتطبيق استراتيجية التفكير ج 

 ر يقظًة من خبلل األسئمة التي يطرحيا القارئ عمى نفسو لموصول إلى فيم ما يقرأ.ـون أكثــيك    
 يكمف المعمم الطبلب بقراءة الموضوع قراءة صامتة. (2
 وت ع اٍل موضًحا الطريقة ـوع بصــرأ الموضـــيث يقـ، حعمـم نموذجــــًا لتنــفيذ االسـتراتيجيـةدم المــيق (3
 ل ــــــــمذي سسوف يستخدمو لحـوب اــ، واألسمواألســئمة التي سيطرحــــيا عمى نفسو اـر بيــي يفكــالت   
 وة بتغيير نبرات صوتو فيـذه الخطــوم المعمم في ىـــل أن يقــي النص. ويفضـفيم فــبلت الـــــمشك   
 ، وكذلك األجزاء والنقاط الميمة.أن يتعرفوا بداية ونياية الفقرة زء حتى يستطيع الطبلبـــل جـــك   
   يعد المعمم مجموعة من األسئمة من سياق الموضوع. (4
        يقسم المعمم الطبلب إلى مجموعات صغيرة. (5
 ئمة من المعايير التي ُتْست ْخد م لتقييم العمميات والميمات التي يتطمبيا المعمم الطبلب بقــا ـــزودي( 6
 النص واإلجراءات التي يوظفونيا في التفكير في أثناء القراءة.  
ْيِرًياام بو ــيم القيـبغي عميـا ينـى مـبلب إلــيو الطــتوج( 7  ، ويتضمن ذلك :في استراتيجية التفكير ج 
 التنبؤ وفرض الفروض حول ما يقرأ. -    

 عمل تشبييات وتصنيفات. -    
 ربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة. -    
 طرح األسئمة عمى النفس بشكل دائم في أثناء وبعد قراءة كل فقرة. -    
 ، و صعوبة في ىذا الفيمحـــال مواجيت رائي فيـــم القــل الفيــة لتعديـــات إصبلحيــدام فنيــاستخ -    



 رابطات جديدة بين المعمومات أو فتح مناقشة مع األقران أو ــل تـاءة أو عمــادة القـــر إع :مثل       
 سؤال المعمم.       
 اصة ــــيات الخــدمت ليم التوجيـايير التي قـراءة مستعينين بالمعـــبلب القـم من الطـالمعم مبـيط( 22
 مراقبة الطبلب  -فقط-ون عمى المعمم ىنا ـ، ويكالٍ ـــوت ع  ـر بصـــية التفكيـاستراتيج تراءاـــبإج     
 لممبلحظة والتوجيو دون تدخل صريح.     
ْيِرًيااآلتية الستراتيجية  مراحلال (052-0223،047)عبد الباري،وحددت دراسة        : التفكير ج 
 :اإلجراءات التالية وتتم ىذه المرحمة من خبلل  ،مرحمة العرض وتحديد الغرض (ٔ

 التفكير حول الفكرة العامة لمموضوع المقروء. -    
 التفكير حول الغرض من القراءة، وتحديد اليدف من الموضوع المقروء. -    
 :  وفًقا لعدة إجراءات، ىي:( مرحمة عمل التنبؤات ومراجعتيا، وتسير ىذه المرحمة ٕ
 التفكير حول ما يمكن أن يرد في النص. -   
 التفكير حول إمكانية تغيير التنبؤات الخطأ من ِقب ل المتمقي. -   
 :عن طريق اتباع اإلجراءات التالية تم ىذه المرحمةمة استخدام المعمومات السابقة، وت( مرحٖ
 تفكير التبلميذ حول معموماتيم السابقة عن النص. -   
 ول المعمومات التي يعرفيا التبلميذ، والتي تساعدىم في فيم النص.التفكير ح -   
 :من خبلل تم في ىذه المرحمة( مرحمة التأمل والتوضيح، وتٗ
     التفكير حول إمكانية توظيف إلماعات السياق في تعرف معاني المفردات الصعبة في النص. -   
    أو إعادة قراءة النص. التفكير حول إمكانية توقف التبلميذ عن القراءة، -   
 ( مرحمة اكتشاف الروابط والتطبيقات، وذلك من خبلل:٘
 في األشياء التي يمكن أن ُتذ كِّر التبلميذ بأشياء أخرى وردت في النص. التفكير -   
 المعمومات أو المعارف بالنسبة لمتبلميذ والمرتبطة بالنص. التفكير حول فائدة ىذه -   
 :فييا يتم ما يمي، و ( مرحمة التصورٙ
 التفكير حول إمكانية تنظيم المعمومات الواردة في المقروء تنظيًما جديًدا عند المتمقي. -   
 التفكير في الصور العقمية أو المادية التي تكونت من النص. -   
 ( مرحمة التمخيص، وتتم من خبلل:ٚ
 التفكير حول المعمومات الميمة في النص. -   



   ل ما سيحدث في أول الموضوع أو في وسطو أو في نيايتو.  التفكير حو  -   
ًيا :  – 3 ي ر    دور المعمم في استراتيجية التفكير ج 

ْيِرًيايتحدد دور المعمم في أثناء تنفيذ       ي ــــرائي فــــــــلتنمية ميارات الفيم الق استراتيجية التفكير ج 
 اآلتي : في( (Jeffrey & Judy, 2001, 34 القيام بمجموعة من الميام حددىا 

 وى النص القرائي لتعرف ما يتضمنو من مفاىيم وتفاصيل ومفردات لغوية غير ـل محتـتحمي
 مألوفة ومعمومات أساسية.

 ا في أثناء ممارسة الفيم القرائي، مثلتوظيفي طبلبراءات التي ينبغي عمى الــديد اإلجــتح : 
 التنبؤ باألفكار الواردة في النص. -    
 تكوين صور ذىنية عن األحداث المتضمنة في النص. -    
 عمل تشبييات. -    
 ربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة. -    
 توجيو أسئمة لمذات. -    
 تقويم فيم المتعمم ومساعدتو عمى تعديل فيمو لمنص. -    
 ،مع تقديم المساعدة. م إلى ممارسة اإلجراءات السابقة،وتوجيييتكميف الطالب بقراءة النص 
ًيا : دور المتعمم  – 4 ي ر    في استراتيجية التفكير ج 

ـــــــير ـــيجية التفكراتــو الستـاء ممارستــي أثنـيذ فــأدوار التمم(  Hartman, 2001. 35) حدد      
ْيِرًيا في اآلتي  : ج 

 اٍل.الخاصة إلى كمماتفكيره وتصوراتو ترجمة ت  ، والقيام بتسميعيا بصوت ع 
 .الحديث بصوت مسموع عن الخطوات التي اتبعيا في أثناء ممارسة الفيم القرائي لمنص 
 .الحديث بصوت مرتفع عن العمميات العقمية التي قام بيا قبل وفي أثناء القراءة وبعدىا 
يرًيا بكفاءة ـية التفكيــدام استراتيجــى أن استخـ( إل Swiers, 2010, 187ار ) ــكما أش      ر ج 

 يتطمب من القارئ القيام بالميام اآلتية : 
 ؛ ولمتغمب عمييا البد أن مشكمة لواس القارئ بوجود بعض األجزاء المربكة أو التي تمثل ــإحس

 يكون القارئ استراتيجًيا يستطيع تغيير استراتيجية القراءة التي يتبعيا.
  من األسئمة عمى ذواتيم.طرح الطبلب مجموعة 



 وتحققيم من بعض اإلجابات  ،ؤات واالستنتاجات حول النص المقروءــل مجموعة من التنبــعم
 التي توصموا إلييا.

 والقدرة عمى تمخيصيا بدقة.تاج الفكرة الرئيسةاالستمرار في استن ، 
  وتعديل صورىم العقمية.القارئ ما يحدث في أثناء القراءةتصور ، 
 دة المتعممة من المقروء.الخبرات والتجارب السابقة،وربط ىذه الخبرات بالخبرات الجديسترجاع ا 
 تقوم عمى تحديد أوجو التشابو واالختبلف بينيا.مقارنات بين الموضوعات المختمفة عقد ، 
 .مراقبة عمميات الفيم والتوصل إلى اليدف الرئيس لمكاتب  
ًيا بميارات الفيم القرائي : –5 ي ر   عالقة استراتيجية التفكير ج 

ْيِرًيا والفيم القرائي في أن القراءة في جوىرىا عممية ـة بين استـــتتضح العبلق      راتيجية التفكير ج 
تاج وفـرض الفروض إذ إنيا تتضمن عمميات التحميل والتقييم واالستنموجو، تفكير أو نشاط ذىني 

، ية القــراءة نوًعــا مـن حــــــــل المشكبلتمـا تعد عمـ، كمالقــرارات، وكميـا مـن مياــرات التفكيــر واتخـــاذ
فإن عمى القارئ القيام بممارسة  –روءـأي الفيم الكامل لمموضوع المق–ولموصول إلى حل المشكمة 

ا لميدف من القراءة، حيث عمميات التفكير المختمفة في كل مستوى من مستويات الفيم القرائي تبعً 
ارنة ــــــدرة عمى التصنيف والمقـــ، إلى القاتــروف والكممـــرف الحــرد تعــات من مجذه العمميــتباين ىــت
 وغيرىا من الميارات المعرفية المطموبة لفيم المقروء التنبؤ واالستنتاج وطرح األسئمة، و 

 . (0222،12)عبداهلل،                                                                      
ذ يْ ــية التفكيــ؛ فإن استراتيجــا تفكيــرًياــا كانـت القــــــراءة نشاطً وا  يد ــــــــــية لتجســـرى تقنــــِرًيا ىي األخـــــر ج 
ل المشاعر ــاٍل كــصوت ع  ــر بـــارئ المفكـــول القــــث يقـــحيت تفكـــير الفـــرد في أثنـــاء القـــراءة، ياــعمم

بة أسئمة، أو رح األسئمة، أو إجاـط :وع، مثلــم أمثل الموضــول إلى فيــدث لموصــار التي تحــواألفك
تكوين صور ذىنية،أو تدوين مبلحظات حــول التمخيص،أو التنبؤ،أو استخدام المعرفة السابقة، أو 

  (HartmanM ,2001,31).     وغيرىا من العمميات العقمية البلزمة لمفيم القرائيالموضوع،
ًيا بفاعمية الذات القرائية : - 6 ي ر   عالقة استراتيجية التفكير ج 

يْ ــيعد التفك      راء عمى تحديد عمميات التفكير التي ـــــالقد ــي تساعــل ذاتـة تحميــِرًيا استراتيجيــــير ج 
راءة، باإلضافة إلى تعديل سموكيم المعرفي، وحل المشكبلت ــــــــرون بيا في أثناء القــيجربونيا، ويم

ة الذات ؛ وىذا من شأنو أن يحسن فاعمي(0222،023،)بيمــــولروء ـــم المقـــالتي تصادفيم في في
 ع من تحصيمو القرائي، ويزيد من دافعيتو نحو اإلنجاز األكاديمي.يرفو القرائية لدى التبلميذ، 



ية ـــــدام استراتيجــراءات التنفيذية الستخـــديد اإلجـور في تحــذا المحــث من ىـادة الباحــوتتمثل إف     
ْيِريًّا تبلميذ الصف  رائية لدىـذات القـاعمية الــوكذا أبعاد ففي تنمية ميارات الفيم القرائي، التفكير ج 

 الثاني اإلعدادي.
 إجراءات الدراسة : 

يذ ـذات لدى تبلمــاعمية الــــرائي وفـــيم القــــــميارات الف يةـلتنم راءاتـــــــاإلجيد العديد من ــحدـتم ت     
ْيِريًّ   :ا، وفيما يمي عرض ليذه اإلجراءاتالصف الثاني اإلعدادي باستخدام استراتيجية التفكير ج 

 :مة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي أواًل : تحديد ميارات الفيم القرائي الالز 
  واشتقاقيا من خبلل عدة مصادر، ىي :بحصر ميارات الفيم القرائي قام الباحث      
 .البحوث السابقة واألدبيات العربية واألجنبية المرتبطة بالقراءة والفيم القرائي -
 يم القراءة في المرحمة اإلعدادية، أىداف تعم -
 .المستويات العالمية والقومية لمفيم القرائي -
 طبيعة التبلميذ في المرحمة اإلعدادية. -

وضعيا تم ، ثم )*( المناسبة لمتبلميذرائي ـــبميارات الفيم القمبدئية ائمة ــإلى ق تم التوصلوقد      
  يـــــــي فــــــــاء أدوات، يأتــبو من بنــتطمت، وما لدراسةرة اــــين فكــدمة تبــبمق ابتدئت، انةــورة استبــفي ص
 .لمناسبة لعينــة الدراسةميارات الفيم القرائي اا ــمقدمتي

 تحكيم القائمة : – 2
 ؛ إلبداء آرائيم حول:(**) كمينــة من المحــى مجموعــة عمـــرض االستبانــم عـم تـث     
 الميارات الفرعية مع كل مستوى من مستويات الفيم القرائي.مدى اتساق  -
 مدى مناسبة كل ميارة من الميارات لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. -
 دقة الصياغة المغوية لمميارات. -
 رونو مناسًبا لمزيد من ضبط ىذه القائمة.يإضافة أو حذف أو تعديل ما إمكانية  -

أن ميارات الفيم القرائي المتضمنة في كل فئة  لسادة المحكمين عنة آراء اـت دراسر ــوقد أسف     
رصد آراء المحكمين عمى كل ميارة ومستوى ـــث بــام الباحــم قــدرج تحتو. ثـذي تنـقق المستوى الــتح

ات ـــدت ذلك بعض الدراسـا أيـ% كمٓ٘ذف ما ق مَّْت ِنْسب ُتو عن ــم حــوء ذلك تــائمة، وفي ضــفي الق
رائي ــــــم القــارات الفيـــة بميـــائمة نيائيـــل إلى قــن التوصــن ثم أمكــ(؛ ومٕٗ،ٕٙٓٓة )عطية،ـــالسابق

 .(**)*البلزمة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي 
 تحديد األىمية النسبية لميارات الفيم القرائي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي : – 0

                                                           
 [3[. )***( ملحق ]1[. )**( ملحق ]2)*( ملحق ] 



يع ميارات الفيم القرائي لدى تبلميذ صف ـية جمــية تنمــة استراتيجــعمى أيب ــو يصعــنظًرا ألن     
ذا البعض سيتم اختياره وفًقا ألىمية تمك الميارات ــار بعضيا، وىـــد من اختيـــي معين؛ لذا البــدراس

 لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي.
توياتو لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي تم ة النسبية لميارات الفيم القرائي ومســولتحديد األىمي     

ة ـــعرض قائمة ميارات الفيم القرائي في صورتيا النيائية عمى المحكمين، وُطِمب  منيم وضع درج
ارة لمتبلميذ، ثم تم ــة الميــومستوياتو حسب أىمي رائيـــــ[  لكل ميارة من ميارات الفيم القٓٓٔمن ]
رائي لتبلميذ ـــة النسبية لميارات الفيم القـــائمة باألىميــــل إلى قـــم التوصــا، وتًــ ة ذلك إحصائيـــــمعالج

رائي ومستوياتو لتبلميذ ــــــــالصف الثاني اإلعدادي، وتم التوصل إلى قائمة نيائية بميارات الفيم الق
 .(*) الصف الثاني اإلعدادي

 القرائي : الفيمثانًيا : بناء اختبار 
  في ضوء مجموعة من الخطوات، ىي:  االختبارتم بناء      
 تحديد اليدف من االختبار :  – 2

رائي المحددة؛ وتحديد ـــــاالختبار إلى تعـــرف مستوى اكتساب التبلميــذ لميارات الفيم القىدف      
ي د من ومن ثم التأكــــرات لدى التبلميذ، ــــِريًّا في تنمية ىذه المياــْــــ مدى فاعمية استراتيجية التفكير ج 

 .األىدافي ةالحالي تحقيق الدراسة
 تحديد مصادر بناء االختبار : – 0

 ارات الفيم ــائمة ميـــي قـمثمت فـادر، تــــدة مصــــــــــععمى  ارـــاالختبيم ــي تصمــث فــاعتمد الباح     
 والدراسات السابقة ذات الصمة. القرائي التي تم التوصل إلييا،

 : الختبار وصف ا – 1
 :  في صورة مبدئية، وقد تضمن اآلتي ختبارتم وضع اال     
 ، وبيانات الباحث.ختبارغبلف، مكتوب عمييا عنوان االصفحة ال -
        ن ــة مـــذا مجموعــ، وكختبارن االــدف مــح اليـــى توضيـمت عمـتمات، واشــــة التعميمــصفح -
   .عمى التبلميذ تطبيق االختبارممعمم كيقية ل ادات التي تبينــاإلرش  
 [ ٘ٔ]لقياس  ردةــــــ[ مف٘ٗددىا ]ــــــغ عــــ، حيث بمارــاالختبردات ـــــمن مفـار، وتضـــــاالختب وىـــمحت -
 ، بواقع ثبلث مفردات لكل ميارة ، وقد تم اختياررائيـــــلمفيم الق [ مستويات٘ميارة موزعة عمى ]  
 ُكتُِبيم، وقد رأه التبلميذ فيــــــموضوعات القراءة في االختبار من ميادين الثقافة العامة ومما لم يق  
 يحدد لــــــصيغت مفردات االختبار في صورة اختيار من متعدد بوضع مقدمة لمسؤال وأربعة بدائ  

 [.4)*( ملحق ] _____________________
     في اباتـــإج اـلي تبـكأن ي ذــردات تطمب من التمميـــــمع تضمين مف المناسب،ل ـــيذ منيا البديــالتمم 



 وخبراتو السابقة المرتبطة بو. لمموضوع المقروء ْيموفي ضوء ف    
 : ختبار تحقيق الصدق الظاىري لال – 2 

راد ـــبار لمسمات المــاالختة مبلءــدى مـرفة مــذا معــوك ،االختبار لمتـبلمـيذبة ساـدى منـــلتحديد م     
 ول: ـإلبداء آرائيم ح؛(*) تم وضعو في صورة مبدئية وعرضو عمى مجموعة من المحكمينتقويميا،

 مدى مناسبة الموضوعات القرائية المختارة لمستوى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. -
 مدى مناسبة األسئمة الموضوعية لقياس الميارات التي وضعت من أجميا. -
 مدى مناسبة البدائل لكل سؤال. -
 ، وصحتيا.وية لؤلسئمة وبدائميا االختياريةمدى دقة الصياغة المغ -
  مدى وضوح تعميمات االختبار. -

التوصل إلى ن لمباحث ــأبــدى السـادة المحـكمون موافقتيم عمى االختبار، ومن ثم فقد أمكوقد      
ا لمتطبيق عمى العينة ــــصالحً  ارــختبح االــأصب اليـــوبالت، (**)رائي ـــــــالختبار الفيم الق صورة نيائية
 . االستطبلعية

 التجربة االستطالعية لالختبار :  – 3 
دممــو )ار عمــى مجموعــة مــن تبلميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي بمدرســة ــــتــم تطبيــق االختب     

( تمميــًذا ٓٗ، وقــد بمــغ عــددىم )القليوبيةة  محافظةة بالتابعــة إلدارة بنيــا التعميميــة  (لمتعمــيم األساســي
 م، وذلك لمتحقق من:  ٕٙٔٓ/ٕ/3ٕالموافق الثالثاء وتم التطبيق فى يوم   ،وتمميذة

 حساب زمن االختبار: - أ
    ( :  2220،202)عالم، قام الباحث بحساب الزمن كما يلى لحساب زمن االختبار

 االختبار.  حساب متوسط الزمن ألسرع خمسة تبلميذ استجابوا عمى -

 حساب متوسط الزمن ألبطأ خمسة تبلميذ استجابوا عمى االختبار. -

 والجدول اآلتى يوضح ذلك:  

 

 (2جدول )
                                                           

  [.ٔ]ممحق  ()* 
(

 [. ٙ]  ممحق (**



 حساب زمن اختبار الفيم القرائي

 الوقت المستغرق التالميذ األبطأ أداء الوقت المستغرق التالميذ األسرع أداء

 ٛٗ األول ٖٗ األول

 ٜٗ الثانى ٖ٘ الثانى

 ٓ٘ الثالث ٓٗ الثالث

 ٔ٘ الرابع ٘ٗ الرابع

 ٕ٘ الخامس ٙٗ الخامس

 32 المتوسط 22 المتوسط

                         ٗٓ+٘ٓ 

 دقيقة تقريبًا   ٘ٗالمتوسط الزمنى =                =  

                             ٕ 

 دقيقة.    ٘ٗ :أى أن زمن االختبار حوالى

 ( :  2220،202عالم،) معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختبارحساب  -ب

 تم حساب معامل السيولة لكل مفردة من مفردات االختبار من خبلل المعادلة التالية:   

 معامل السيولة = ص / ص + خ 

 حيث : ص = عدد اإلجابات الصحيحة. 

 خ = عدد اإلجابات الخطأ.         

(. أو ٕ.ٓوفى ضوء ىذه المعادلة يتم حذف المفردة التى يكون معامل سيولتيا أقل من )      
 (.ٛ.ٓأكبر من )



ود الفرعية التى تم اإلبقاء عمييا تراوحت ما بين ـــأن معامبلت سيولة البن دــــوجحيث         
 ٙٙ.ٓما بين ) (، وىى معامبلت سيولة مقبولة. كما تراوحت معامبلت الصعوبةٖٖ.ٓ -ٙٚ.ٓ)
ألنيا ليست   ؛لذا أبقى الباحث عمى جميع مفردات االختبار ،( وهى معامالت مقبول 5ٕ.ٓ–

 بشديدة الصعوبة وال شديدة السيولة. 

 حساب معامل القوة التمييزية لالختبار :  -ج

ن أ :يقصد بالقوة التمييزية الختبار ميارات الفيـم القرائـي  لتبلميـذ الصـف الثـاني اإلعـدادي 
يم ــاالختبار فى صورتو األولى أو المبدئية يميز بين التبلميذ الضعاف ، والتبلميذ األقوياء فى الف

 ( : 2220،202)عالم، القرائي ، وقد تم حساب معامل التمييز باستخدام المعادلة اآلتية

 م(× ن ÷ ) مج ص(  –معامل التمييز= ) مج س 
 والجدول اآلتى يوضح ذلك: 

 (0جدول )
 معامالت التمييز لبنود اختبار الفيم القرائي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

 معامالت التمييز رقم السؤال معامالت التمييز رقم السؤال
ٔ ٓ.ٖٖ ٕٗ ٓ.ٙٚ 
ٕ ٓ.ٙٚ ٕ٘ ٓ.ٖٖ 
ٖ ٓ.ٖٖ ٕٙ ٓ.ٖٖ 
ٗ ٓ.ٖٖ ٕٚ ٓ.ٙٚ 
٘ ٓ.ٖٖ ٕٛ ٓ.ٖٖ 
ٙ ٓ.ٙٚ ٕٜ ٓ.ٖٖ 
ٚ ٓ.ٙٚ ٖٓ ٓ.ٙٚ 
ٛ ٓ.ٖٖ ٖٔ ٓ.ٙٚ 
ٜ ٓ.ٙٚ ٖٕ ٓ.ٖٖ 
ٔٓ ٓ.ٙٚ ٖٖ ٓ.ٖٖ 
ٔٔ ٓ.ٙٚ ٖٗ ٓ.ٙٚ 
ٕٔ ٓ.ٖٖ ٖ٘ ٓ.ٙٚ 
ٖٔ ٓ.ٖٖ ٖٙ ٓ.ٖٖ 
ٔٗ ٓ.ٙٚ ٖٚ ٓ.ٙٚ 
ٔ٘ ٓ.ٖٖ ٖٛ ٓ.ٖٖ 
ٔٙ ٓ.ٖٖ ٖٜ ٓ.ٖٖ 
ٔٚ ٓ.ٖٖ ٗٓ ٓ.ٙٚ 
ٔٛ ٓ.ٙٚ ٗٔ ٓ.ٙٚ 
ٜٔ ٓ.ٖٖ ٕٗ ٓ.ٙٚ 
ٕٓ ٓ.ٙٚ ٖٗ ٓ.ٙٚ 
ٕٔ ٓ.ٖٖ ٗٗ ٓ.ٖٖ 
ٕٕ ٓ.ٖٖ ٗ٘ ٓ.ٙٚ 
ٕٖ ٓ.ٖٖ   

 – ٖٖ.ٓأن معامبلت تمييز مفردات االختبار تراوحت بين ): يتضح من الجدول السابق
(، وأيًضا تشير إلى قدرة البنود ٖ.ٓألنيا؛ أعمى من )؛ (، وىى معامبلت تمييز مقبولةٚٙ.ٓ



الفرعية الختبار الفيم القرائي عمى التمييز بين ذوى القدرة العالية وذوى القدرة الضعيفة بالقدر 
 لذى يفرق االختبار بينيما في الدرجة الكمية. نفسو ا

، مــا يــدل عمــى أن االختبــار ذو قــوة تمييزيــة مرتفعــة بــين القيمةة  المفعةعةة  لمعامةةي العمييةةز وبيــذه
لذا فالمقياس صالح للعطبيق ويمكن الوثوق في النعائج العي  ؛ المستويات العميا والدنيا من التبلميذ

  يعم العوصي إليها من خالله.

 حساب ثبات االختبار:  -جـ

خدم أكثف من مفة عحت أن يعطى االختبار النتائج نفسيا إذا است :يقصد بثبات االختبار

 ، ويقـاس ىـذا الثبـات إحصـائيًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين الـدرجات التـى حصـلظفوف مماثل 

، ومـن أىـم الوسـائل  العى حصي عليها فى المفة الثاني، والـدرجات عليها العالميذ فى المفة األولى
 ( : 1230،391)السيد،اإلحصائية لقياس الثبات 

 طريقة التجزئة النصفية.  -طريقة إعادة االختبار.                       -

 طريقة االختبارات المتكافئة.  -العباين.                       طريقة تحميل  -

عينةة  تطبيــق االختبــار عمــى ال، مــن خــبلل طريقــة إعــادة وقةةد عةةم حسةةاب ثبةةات ا خعبةةاف

خمس  عشف يوماً، من العطبيق األوي، على المجموع  ، بعد مضـى ا سعطالعي  السابق عحديدها

، وذلـك مـن خــبلل ت العطبيةق األوي والعطبيةق الثةانى، وبحسـاب معامـل االرتبـاط بـين درجـانةسةها
و ـوى ٘ٛ.ٓاالرتباط يساوى ، اتضح أن معامل SPSSاستخدام برنامج حزمة البرامج اإلحصائية 

 معامل ارتباط مرتفع يطمئن عمى ثبات االختبار لتطبيقو عمى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

 ثالثًا : إعداد قائمة بأبعاد فاعمية الذات القرائية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي : 
عة الدراسات السابقة ـبلل مراجـــيا من خــواشتقاقرائية ــــــذات القــاد الـــر بأبعـــبحصام الباحث ق       

وية عامة والقرائية خاصة، وطبيعة ميارة ــــذات المغــاعمية الـــواألدبيات العربية واألجنبية المتصمة بف
 القراءة، ومطالب النمو في مرحمة المراىقة المبكرة.

وضعيا م ـت ثم،المناسبة لمتبلميذقرائية بأبعاد فاعمية الذات المبدئية إلى قائمة  تم التوصلوقد      
  ادـــتحديد أبعمنيا اء أدوات،ــتطمبو من بنتوما ،لدراسةرة اــــبمقدمة تبين فك ابتدئت،في صورة استبانة



ية ـــدام استراتيجــلتنميتيا باستتخ ؛داديــــاني اإلعــذ الصف الثــرائية المناسبة لتبلميــذات القــاعمية الـــف
ْيِرًيا. التفكير   ؛ إلبداء آرائيم حول:(*) كمينــة من المحــى مجموعــعم القائمة رضــم عـم تـث ج 

 مدى اتساق األبعاد الفرعية مع الُبْعد الرئيس. -
 مدى أىمية كل ُبْعد من ىذه األبعاد لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. -
 من ضبط ىذه القائمة.رونو ضرورًيا لمزيد إمكانية إضافة أو تعديل أو حذف ما ي -

ن ومقترحاتيم، أمكن التوصل إلى قائمة نيائية بأبعاد فاعمية الذات ـة آراء المحكميـــوبعد دراس     
رعًيا، موزًعا عمى ــًدا فــــ[ ُبعْ ٓٙدادي، والتي تضمنت ]ــاني اإلعــرائية المناسبة لتبلميذ الصف الثـــالق

اإلحساس بالصعوبة في أثناء القراءة،الميول نحو القراءة،إلحساس بالذات ا،ىي:خمسة أبعاد رئيسة
   .(**) القرائية، المتعة القرائية، التفاعل االستراتيجي مع النص القرائي

 رابًعا : بناء مقياس فاعمية الذات القرائية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي : 
 في ضوء مجموعة من الخطوات، ىي:  مقياستم بناء ال    
 : لمقياستحديد ىدف ا – 2

يــاس إلى تعـــرف مستوى فاعمية الذات القرائية لدى التبلميذ؛وتحديد أثر استراتيجية ــالمقىدف      
ْيِريًّا في تنميتيا لدىيم، ومن ثم التأكــــد من تحقيق الدراسة الحالية ألىدافيا.   التفكير ج 

 : مقياستحديد مصادر إعداد ال – 0
اد فاعمية الذات ــائمة أبعـــدة مصادر، تمثمت في قــــععمى  المقياساعتمد الباحث في تصميم      

ومنيا: مقياس ) تشامبان التي تم إعدادىا في ىذا الصدد،القرائية التي تم التوصل إلييا،والمقاييس 
 (. ٕٔٔٓ(، ومقياس )عبد اهلل،ٕٓٔٓ(، ومقياس ) عبد الباري،ٕٔٓٓوتومر،

 : مقياس وصف ال – 1
 :  في صورة مبدئية، وقد تضمن اآلتي مقياستم وضع ال     
 ، وبيانات الباحث.مقياسغبلف، مكتوب عمييا عنوان الصفحة ال -
  بعض اإلرشـــــــادات التي ذاـــ، وكاسـمقين الـدف مــى توضيح اليممت عـتمات، واشمة التعميـصفح -
  .التبلميذتطبيق المقياس عمى ممعمم كيقية ل تبين  
 ادـــــ[ أبع٘[ مفردة لقياس ]ٓٙالمقياس، حيث بمغ عددىا ]ردات ـــــمن مفـ، وتضمقياسال وىـــمحت - 
  -أحياًنا-] دائًما ٍد ثبلثة استجاباتكل ُبعْ  ويتضمنرائية لدى التبلميذ، ـــــذات القــــفاعمية الــرئيسة ل  

                                                           

  [.ٜ]ممحق  ()* 
(

 [. ٚ]  ممحق (**



 إطبلًقا [، يختار منيا التمميذ استجابة واحدة تعبر عن فاعميتو الذاتية في أثناء القراءة.        
 : مقياس تحقيق الصدق الظاىري لم – 2

راد ــــــــلمسمات الم مقياسبلءمة الــدى مـرفة مــذا معــ، وكالمقياس لمتـبلمـيذاسبة ـدى منـــلتحديد م     
يم ــــــــداء آرائــــ؛ إلب(*) ة من المحكمينـــرضو عمى مجموعــورة مبدئية وعـــتقويميا، تم وضعو في ص

ات ـــــة مستويـــدى صحـــومدادي، ـــاني اإلعــــذ الصف الثـــلتبلمي اســــود المقيــــاسبة بنـــدى منــم ولــــح
 االستجابات لبنود المقياس.

التوصل إلى ن لمباحث ــــموافقتيم عمى المقياس، ومن ثم فقد أمكأبــدى السـادة المحـكمون وقد      
ا لمتطبيق عمى صالحً  المقياسأصبح  وبالتالي، (**)رائية ــــذات القـاعمية الـــياس فــلمق ةـــورة نيائيــص

 . العينة االستطبلعية
 التجربة االستطالعية لممقياس :  – 3 

دممو )تم تطبيق المقياس عمى مجموعة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة      
، فـى اليـوم التـالي لتطبيـق اختبـار القليوبية  بمحافظ التابعة إلدارة بنيا التعميمية  (لمتعميم األساسي
 م، وذلك لمتحقق مما يأتى:  ٕٙٔٓ/ٕ/4ٕالموافق األفبعاء الفيم القرائي يوم 

 زمن المقياس:  -أ

 لحساب زمن المقياس قام الباحث بحساب الزمن كما يمى: 

 حساب متوسط الزمن ألسرع خمسة تبلميذ استجابوا عمى المقياس.  -

 حساب متوسط الزمن ألبطأ خمسة تبلميذ استجابوا عمى المقياس. -

 والجدول اآلتى يوضح ذلك:  

 

 

 

                                                           

  [.ٜ]ممحق  ()* 
(

    [. ٛ]  ممحق (**



 (1جدول )                                          

 زمن مقياس فاعمية الذات القرائيةحساب 

 الوقت المستغرق التالميذ األبطأ أداء الوقت المستغرق التالميذ األسرع أداء

 ٖٚ األول ٕٔ األول

 ٖٛ الثانى ٛٔ الثانى

 ٓٗ الثالث ٕٔ الثالث

 ٕٗ الرابع ٕٕ الرابع

 ٖٗ الخامس ٕٚ الخامس

 22 المجموع 02 المتوسط

         

 دقيقة تقريبًا  ٖٓ=      ٓٗ+ ٕٓالمتوسط الزمنى   =       

 دقيقة.    ٖٓأى أن زمن المقياس حوالى  

 ثبات المقياس:  -ب

وذلـك  ؛( كفونبةا قام الباحث بحساب ثبات المقياس عن طريق استخدام معادلـة ألفـا )
،  1وهةى ) –بـل غيـر ثنائيـة  –واحـد( ثنائيـة ألن احتمالية اإلجابة عن األسـئمة ليسـت )صـفرًا ، و 

  (: 1229،133)عبد الرحمن، ، وبذلك فإن معامل ألفا يناسب المقياس لتحديد معامل الثبات (3، 2

( يعــد مؤشــرًا جيــدًا لمحــد األدنــى لمقيمــة التقديريــة لمعامــل كمــا أن " معامــل ثبــات ألفــا )
ىـذا المقيـاس يقـيس ناحيـة وجدانيـة متغيـرة مـن وقـت آلخـر بسـبب  أن –وخاصـة  –ثبات المقياس 
، كمـا س معةدف  الميةزان، إلـى جانـب أنـو مقيـافسي  والشعوفي  والموقةف واححسةاسالعوامل الـن

(، 174-2220،100)عالالم،أنو يحدد مـدى االتسـاق الـداخمى والتجـانس لعبـارات ثبـات االختبـار 



، وتطبيـق معادلـة ازين معدفجة ، وبفصةد البيانةاتمات ومةا ععمةمنه مةن مةوالتى تقيس ىذه الس
(  1291،26)غنيم، ألفا

CNV

CN

).1(

.


 

( ، ٔٓ.ٓ( وىذه القيمة دالة إحصائًيا عنـد مسـتوى )ٓٗٚ.ٓوقد بمغ ثبات المقياس ككل )
 مما يدل عمى صبلحية المقياس لمتطبيق عمى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

 صدق المقياس:  -ج

: صـدق المفـردات(: وذلـك بإيجــاد حسةاب صةدق المقيةاس، بحسةاب )ا عسةاق الةداخلىعةم 
، وحسـاب )اتسـاق فئيسى بعد حةذف دفجة  البعةد الةفعةىمعامل ارتباط البعد الفرعى مع البعد ال

داخمى : صدق البعـد الرئيسـى( : بإيجـاد معامـل ارتبـاط البعـد الرئيسـى مـع الدرجـة الكميـة لممقيـاس 
 عد الرئيسى من الدرجة الكمية لممقياس فكانت النتيجة كاآلتى: بعد حذف درجة الب

 (2جدول  )

 درجات الصدق عمى مقياس فاعمية الذات القرائية

أرقام البنود 
 الفرعية

صدق 
 البند

صدق  أرقام البنود الفرعية
 البند

صدق  أرقام البنود الفرعية
 البند

البعد األول: 
اإلحساس بالذات 
 فى أثناء القراءة.

2.73 02 2.76 22 2.67 

البعد الخامس: التفاعل  2.75 02
فى أثناء ي االستراتيج

 القراءة.

2.73 

2 2.71 00 2.74 22 2.72 

0 2.70 01 2.72 20 2.67 

البعد الثالث:  2.66 1
 الصعوبة فى القراءة.

2.72 21 2.66 

2 2.67 02 2.67 22 2.72 

3 2.71 03 2.66 23 2.72 

4 2.67 04 2.64 24 2.72 



5 2.72 05 2.72 25 2.72 

6 2.67 06 2.67 26 2.67 

7 2.66 07 2.66 27 2.66 

22 2.72 12 2.72 32 2.72 

البعد الثانى: 
الميل نحو 
 القراءة.

2.71 12 2.62 32 2.72 

30 2.72 

22 2.72 10 2.66 31 2.71 

20 2.66 11 2.72 32 2.72 

21 2.65 12 2.72 33 2.72 

البعد الرابع: المتعة  2.61 22
 القرائية.

2.72 34 2.67 

23 2.54 13 2.70 35 2.66 

24 2.64 14 2.67 36 2.72 

25 2.72 15 2.72 37 2.72 

26 2.72 16 2.71 42 2.72 

27 2.70 17 2.72   

(  7..7ثةي نسةب  )يتبين من الجدول السابق أن درجات الصـدق عمـى البعـد الـرئيس األول تـم     

( وهى نسب  مفعةع  4..7نى )كما أن درجات الصدق عمى البعد الرئيس الثا ،نسب  مفعةع وهى 

علةى البعةد  درجـات الصـدق(، و0..7على البعةد الةفئيس الثالةث ) ، كما أن درجات الصـدقأيماً 

وهةى معةد ت . (6..7علةى البعةد الةفئيس الخةامس )درجات الصـدق (، و5..7الفئيس الفابع )

لمـا يتميـز بـو مـن درجـة عاليـة فـى  ؛للعطبيةق صةالًحاثم أصبح المقياس  ومن، مفعةع  من الصدق
 الصدق والثبات. 

 



 :  )*(خامًسا : إعداد دليل المعمم 
راءات التدريبية التي يستعين بيا معممو المغة ــــــن اإلجـة مـــقديم مجموعــل تـــذا الدليــاستيدف ى     

 داديـاإلعالصف الثاني العربية عند تنمية ميارات الفيم القرائي وفاعمية الذات القرائية لدى تبلميذ 
يْ ــراتيجية التفكيـدام استــباستخ يات ذا الدليل في ضوء الدراسات السابقة واألدبـداد ىـــ، وتم إعِريًّاـــر ج 

ْيِريًّا ذات القرائية،ـاعمية الــرائي، فــــالفيم القمتغيرات الدراسة )المرتبطة ب ، وقد (استراتيجية التفكير ج 
رر عمى ـربية المقـــــة العـــاب المغـــراءة المتضمنة في كتــــيار بعض موضوعات القــام الباحث باختــــــق

عــالتبلم يْ ــالتفكياستراتيجية وء ـــادة صياغتيا في ضــــيذ، وا  ت ـــدد الموضوعــــــــــاغ عــ، حيث بمِريًّاــــر ج 
ل وحدة دراسية خاصة بالقراءة، وذلك من إجمالي ـع موضوع لكــــ، بواقثة موضوعاتبلــــثارة ــــــالمخت

مالي ـــــن إجــ% مٓ٘راءيين، أي ما نسبتو ــــدة موضوعين قــــل وحـــحيث تتضمن ك ،داتــــبلث وحـــث
  الموضوعات المقررة.   

 وقد تضمن دليل المعمم العناصر اآلتية :     
 مقدمة. - -
 أىداف الدليل. -
ْيِرًيا. -  طبيعة استراتيجية التفكير ج 
 طبيعة الذات القرائية. -
 اإلجراءات التدريسية لموضوعات القراءة بالصف الثاني اإلعدادي لتنمية ميارات الفيم القرائي  -
ْيِرًيا.    وفاعمية الذات القرائية باستخدام استراتيجية التفكير ج 

 التجربة الميدانية: 
 وفقا لمجموعة من اإلجراءات، ىي:  ةالحالي دراسةانية في التم تنفيذ التجربة الميد    
 :  لدراسة اختيار عينة ا – 2

محافظة  القليوبية ، عةم  عين  الدفاسة  مةن عالميةذ الصةف الثةاني احعةداددر بمةدافس تكونت     

عقسةةيمها إلةةى مجمةةوععين: عجفيبيةة ، ومةةابط ، حيةةث عحةةددت المجموعةة  العجفيبيةة  مةةن مدفسةة  

)الشةةهيد أحمةةد عبةةد العزيةةز احعداديةة  المشةةعفك ( العابعةة  حدافة كةةةف شةةكف الععليميةة ، وبلةة  عةةدد 

للععلةيم األساسةي( ( علميًذا وعلميذة، وعحددت المجموع  المابط  من مدفس  )دملو 47عالميذها )

 ( علميًذا وعلميذة.47العابع  حدافة بنها الععليمي ، وبل  عدد عالميذها )

________________ 

    [. ٓٔ]  ممحق )*(



 التطبيق القبمى:  -2

دفاس ؛ بهدف عكةوين عصةوف عةن نقطة  البداية  فةي ال اعيبالعطبيق القبلى ألد قام الباحـث

القفائي  لدى عالميذ المجموععين: العجفيبة  والمةابط ، وبيةان مةدى الةهم القفائي وفاعلي  الذات 

عكافؤ المجموععين، وبعد عطبيق اخعباف الةهم القفائي، ومقياس فاعلي  الذات القفائي ، عم معالجة  

 البيانات إحصائًيا، وفيما يلي عفض لنعائج العطبيق القبلي :

 اختبار الفيم القرائي : -أ

يوضـــح نتـــائج التطبيـــق القبمـــى الختبـــار ميـــارات الفيـــم القرائـــي )ككـــل( وكـــل الجـــدول اآلتـــى      
 مستوى عمى حده:

 (4جدول )
نتائج اختبار )ت( لمفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

 اختبار ميارات الفيم القرائي )ككل( وكل مستوى عمى حده

المجموع المتغير
االنحراف  المتوسط  ة

 المعيارى
درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 ٜٗ.ٕ ٖٙ.ٜٔ الضابطة  اختبار الفيم القرائي ككل
ٚٚ ٜ.٘ٙ ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٙٚ.ٕ ٙٚ.ٛٔ التجريبية  إحصائياً 

 ٚٚ ٕ٘.ٔ ٙٛ.ٙ الضابطة  الفيم المباشر.
ٚ.ٕٗ ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٙٗ.ٔ ٕٗ.ٚ التجريبية  إحصائياً 

 ٚٚ ٜٔ.ٓ ٗ٘.ٙ الضابطة  الفيم االستنتاجى.
ٕ.ٖٛ ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٙٗ.ٓ ٖٛ.ٔ التجريبية  إحصائياً 

 ٚٚ ٕٔ.ٔ ٕٙ.ٖ الضابطة  الفيم الناقد.
ٛ.ٔٙ ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٗٔ.ٔ ٙ٘.ٗ التجريبية  إحصائياً 

غير دال  ٔٓ.ٓ ٙٗ.ٕ ٚٚ ٚٔ.ٓ ٕٛ.ٔ الضابطة  الفيم التذوقي.



 إحصائياً  ٘ٔ.ٓ ٖٛ.ٔ التجريبية 

غير دال  ٔٓ.ٓ ٙٗ.ٕ ٚٚ ٕٕ.ٓ ٕٔ.ٔ الضابطة  الفيم اإلبداعي.
 إحصائياً 

 ٙٗ.ٓ ٖٔ.ٔ التجريبية 

ريبية ــــيتبـين مــن الجــدول الســابق أن الفـروق بــين متوســطى درجــات كـل مــن المجمــوعتين التج     
مما يعنى أنو  ،مستوى عمى حده غير دالةوالضابطة عمى اختبار ميارات الفيم القرائي ككل وكل 

قبمًيـا فـى ميـارات الفيـم القرائـي ككـل  دفاسة عةى الال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين مجمـوع
 تجانس المجموعتين قبمًيا. وهذا يؤكدوكل مستوى عمى حده، 

 مقياس فاعمية الذات القرائية:  -ب

الجـــدول اآلتـــى يوضـــح نتـــائج التطبيـــق القبمـــى لمقيـــاس فاعميـــة الـــذات القرائيـــة )ككـــل(، وكـــل 
 مستوى عمى حده. 

 (5جدول )

نتائج اختبار )ت( لمفرق بين متوسطى درجات التالميذ فى المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 فى مقياس فاعمية الذات القرائية ككل وكل مستوى فرعي عمى حده. 

المجموع المتغير
االنحراف  المتوسط  ة

 المعيارى
درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

ـــــذات  ـــــة ال مقيـــــاس فاعمي
 القرائية ككل

 ٛٚ.ٚ ٚٙ الضابطة 
ٚٚ ٕٗ.ٗٙ ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 إحصائياً 

 ٗٔ.ٚ ٙٙ التجريبية 

ـــــى  ـــــذات ف اإلحســـــاس بال
 أثناء القراءة .

 ٗٛ.ٜ ٚٚ ٗٗ.ٓ ٙ.ٕٔ الضابطة
غير دال  ٔٓ.ٓ

 ٛٗ.ٓ ٘ٛ.ٕٔ التجريبية إحصائياً 

 ٖٙ.ٖ ٚٚ ٜٛ.ٔ ٙٗ.ٖٕ الضابطة الميول نحو القراءة . 
ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٙٙ.ٕ ٖٖ.ٕ٘ التجريبية إحصائياً 



اإلحســاس بالصــعوبة فــى 
 القراءة .

 ٙٔ.ٗٔ ٚٚ ٙٚ.ٕ ٙ.ٗٔ الضابطة
ٓ.ٓٔ 

غير دال 
 ٕٖ.ٗ ٛ.٘ٔ التجريبية إحصائياً 

غير دال  ٔٓ.ٓ ٙٗ.ٓٔ ٚٚ ٚٙ.ٔ ٖٙ.ٙ الضابطة المتعة القرائية . 
 إحصائياً 

 ٙٗ.ٔ ٕٕ.ٚ التجريبية

التفاعــل االســتراتيجى مــع 
 النص المقروء .

غير دال  ٔٓ.ٓ ٙٔ.ٕٔ ٚٚ ٕٙ.ٔ ٙٔ.ٕٕ الضابطة
 ٛٗ.ٔ ٗٔ.ٖٕ التجريبية إحصائياً 

درجات كل من المجموعتين التجريبية يتبين من الجدول السابق أن الفروق بين متوسطى 
، مما يعنى أنو غيف دال  والضابطة عمى مقياس فاعمية الذات القرائية ككل وكل مستوى عمى حده

ــا.  أن المجمةةوععين  دـوهةةذا يؤكةةال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين مجمــوعتى البحــث قبمًي

 مى.فى مقياس فاعمية الذات القرائية فى القياس القب انمعكافئع

 وىذا يعنى تجانس المجموعتين وتأىميما لمتطبيق الميدانى لتجربة البحث .

 : التدريس لمجموعتى الدراسة -3

عي وعـلعجفيبيةة  والمةةابط ، عةةم العةةدفيس لمجمةةق مــن تكــافؤ المجمــوعتين اــــبعــد التحق

  الدفاس  كالعالي:

المقةةففة علةةى العالميةةذ عةةم عةةدفيس مومةةوعات القةةفاءة  بالنســبة لممجموعــة التجريبيــة : -

ا، وذلك بدًءا مةن م،  ٕٙٔٓ/ٕ/25الموافـق  خمةيساليـوم  باسعخدام اسعفاعيجي  العةكيف َجْهِفي ً
، أى أنو انتيـى ، والةعفة عمثي حصعين( أسابيع بمعدل أربع فترات أسبوعًيا٘واستمر حوالى )

 ، م ٕٙٔٓ/ٗ/٘فى يوم 

ات الـثبلث لممجموعـة الضـابطة إلـى معمـم أسـند تـدريس الوحـد بالنسبة لممجموعـة الضـابطة : -
  .دفست فيها للمجموع  العجفيبي  لتيوقد استغرق تدريس الوحدات نفس المدة ا ،الفصل

 التطبيق البعدى:  -4

  ذاتــالاعلي  ـم عطبيق اخعباف الةهم القفائي، ومقياس فــبانعهاء العدفيس لمجموععي الدفاس  ع      



ق ــــــيــوم الثبلثــاء المواف نحةةو مةةا عةةم فيمةةا قبةةي العةةدفيس، وذلةةك فةةي القفائيةة  عطبيًقةةا بعةةدًيا علةةى
. وقد عم فصد البيانات ومعالجعها إحصائًيا وعحليلها  سعخالص أهم ما عسةف عنه م ٕٙٔٓ/ٗ/٘

 من نعائج.   

 نتائـــــــــــــج الــدراســــــــــــــــة :    

 أواًل: نتائج خاصة بتنمية ميارات الفيم القرائي ككل، وفى كل مستوى عمى حده. 

 ثانًيا: نتائج خاصة بتنمية فاعمية الذات القرائية ككل، وفى كل مستوى عمى حده . 

ثالثًـــا: نتـــائج خاصـــة بالعبلقـــة بـــين الفيـــم القرائـــي وفاعميـــة الـــذات القرائيـــة لـــدى تبلميـــذ المجموعـــة 
 التجريبية.

 يمي تفصيل ذلك: وفيما

ــا فــى تنميــة ميــارات الفيــم القرائــي )ككــل(، وكــل  أواًل: بيــان فاعميــة اســتراتيجية  التفكيــر جيرًي
 مستوى عمى حده لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

 ؛للعحقق من فاعلي  اسعخدام اسعفاعيجي  العةكيف َجْهِفًيا فةي عنمية  مهةافات الةهةم القفائةي

يـنص عمـى أنـو " توجــد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوســطى ر فقةد صةي  الةةةفض األوي الةذ
ارات ـدرجــات تبلميــذ المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار ميــ

 لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ".  ،الفيم القرائي ككل وكل مستوى عمى حده

ولمتحقــق مــن صــحة ىــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام برنــامج حزمــة البــرامج اإلحصــائية 
SPSS  )حيـث تـم تطبيـق اختبـار )ت ،T- Test  ععةين، كمةا عةم حسةاب مفبةع إيعةالممجمـو ،

)أبالالالو حوالالالب و الالال دق،  ولقيـــاس حجـــم التـــأثير لبلســـتراتيجية  الحاليـــة تـــم تطبيـــق المعادلـــة اآلتيـــة 

1221،432 : )    

  ٕت                           

 مربع إتيا = 

 + درجة الحرية  ٕت               

 ، ومربع إيتا عن البيانات الموضحة بالجدول اآلتى: وقد كشةت نعائج عطبيق ا خعباف



 

 

 

 (6جدول )

نتائج اختبار )ت( لمفرق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى 
 القرائي ككل وكل مستوى عمى حدهميارات الفيم 

 المتوسط المجموعة الميارة
االنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

نوع 
 الداللة

دال  ٗٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜ٘.ٖٔ ٚٚ ٖ ٕٛ.ٕ٘ الضابطة  اختبار الفيم القرائي ككل.
 إحصائًيا

 ٜٗ.ٖ ٖٖ.ٖٙ التجريبية 

دال  ٗٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕٚ.ٚ ٚٚ ٙ٘.ٔ ٖٙ.ٛ الضابطة  المباشر.مستوى الفيم 
 إحصائًيا

 ٖٛ.ٔ ٜ٘.ٔٔ التجريبية 

دال  ٜٚ.ٓ ٔٓ.ٓ ٙ٘.ٛ ٚٚ ٘ٓ.ٔ ٕٗ.ٚ الضابطة  مستوى الفيم االستنتاجي.
 إحصائًيا

 ٖٔ.ٔ ٕ٘.ٜ التجريبية 

دال  ٙٚ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٛ.ٓٔ ٚٚ ٜٛ.ٓ ٛٔ.٘ الضابطة  مستوى الفيم الناقد.
 إحصائًيا

 ٜٛ.ٓ ٖٛ.ٜ التجريبية 

دال  ٖٜ.ٓ ٔٓ.ٓ ٓٔ.ٕ٘ ٚٚ ٖ٘.ٓ ٚٓ.ٔ الضابطة  مستوى الفيم التذوقي.
 إحصائًيا

 ٖٓ.ٓ ٜ٘.ٕ التجريبية 



دال  ٜٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖ٘.ٕٕ ٚٚ ٖ٘.ٓ ٚٓ.ٔ الضابطة  مستوى الفيم اإلبداعي.
 إحصائًيا

 ٖٚ.ٓ ٜ.ٕ التجريبية 

بـــين  ٔٓ.ٓالســـابق أن ىنـــاك فرقـــًا ذا داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى يتضـــح مـــن الجـــدول 
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى اختبـار ميـارات الفيـم القرائـي ككـل لصـالح  رمتوسط

( وهةو 7.04ئةي )، وبمغ حجم تأثير ىذه االستراتيجية  فى ميارات الفيم القرابي المجموعة التجري

أنـو إذا بمغـت قيمـة ( 2222،171)أبالو عالالم، أحـد المتخصصـين كةد، حيـث أحجم عأثيف )مفعةع(
، ( يعد مفعةًعا7.0( بعد معوسطاً، وإذا بل  )7.5( فإن العأثيف بعد معيةاً، وإذا بلغت )7.2عا )إي

 فى تنميتيا لميارات الفيم القرائي.عيجي  سترامما يدل عمى فاعمية اال

ـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  ـــــاك فرقـــــًا ذا دالل ـــــين متوســـــط ٔٓ.ٓكمـــــا أن ىن درجـــــات  رب
لةةى حةةد  المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــى اختبــار ميــارات الفيــم القرائــي كــل مســتوى فرعــي ع

فائي ـت الةهم القةفى مياراة ، حيث تراوح حجم تأثير ىذه االستراتيجيلصالح المجموع  العجفيبي 

كـد عمـى فاعميـة ممـا يؤ  ( وىـو حجـم تـأثير )مرتفـع(.ٜٗ.ٓ -ٙٚ.ٓه بـين )كي مسةعوى علةى حةد
عمـى حـده لـدى  استراتيجية التفكيـر جيرًيـا فـي تنميـة ميـارات الفيـم القرائـي ككـل وكـل ميـارة فرعيـة

 وفي ضوء ذلك يمكن قبول الفرض األول لمدراسة. .دراسةالتبلميذ عينة ال

فـي  وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التى تناولـت اسـتراتيجية  التفكيـر جيرًيـا
ودراســـــــــــــــــــــــــــــــة  (Brimmer,K.M,2004) دراســـــــــــــة، مثــل: دراســة ميــارات الفيــم القرائــي،تنميــة 

(Mckeown,R.G & Gentilucci,J.L,2007( ودراسة ،)Morrison,L,2009.)  

  ويمكن تفسير النتيجة السابقة كما يأتى:     

يْ ــية التفكــة استراتيجـــإتاح -  ل مع النص المقروءـــفي أثناء التفاعام التبلميذ ــفرص أمـــِريًّا الـــير ج 

 ل والتنبؤ؛ كل ـــــلممارسة فنيات مراقبة ذواتيم خبلل القراءة، وتوجيو األسئمة، والتمخيص، والتأم    

 يـــرح المعمم وتمقـــى شــاد عمـــرائي، بداًل من االعتمــــم القـــارات الفيــارسة ميـيم من ممـــمكن ذلك    

 المعمومات بصورة جاىزة.    

 رون فيو بصوت مسموع؛ ومن ثم يمكن ـف ع مَّا يفكــى الكشـيذ عمــراتجية التبلمــاالست ةدـــمساع -



ل.    تعديل سموكيم القرائي أ و اًل ِبأ و 

 روء، ــــن النص المقـة عــالسابق راتيمـــارفيم وخبـــمار معــن استثـذ مـــراتيجية التبلميـــن االستــــتمكي -

 وربطيا بالخبرات الجديدة المكتسبة من النص.  

 عن المواقف واألحداث واألفكار، بل والمفردات  ةــور عقميــــوين صـــــيذ عمى تكـــاونة التبلمــــــمع -

 المغوية.  

 طاقات التبلميذ العقمية فيمجموعة من األنشطة اإلثرائية التي تستنفر راتيجية ــين االستــتضم -

 استنتاج اتؤلفكار الرئيسة والفرعية، مع ربط كل فكرة من ىذه األفكار بالفقرات الدالة عمييا.  

 يذ من الخجل، واكتساب ميارات المناقشة والحوار، ـــرر التبلمــــي تحــة فـــراتيجيــة االستــــمساىم -

 رف إلى األخطاء المغوية التي ـن التعــاٍل، فضبًل عـــــوت ع  ــير بصـــراءة والتعبــــى القــقدرة عمــــوال   

 يقعون فييا عند القراءة؛ مما مان لو دور مؤثر عمى اكتسابيم ميارات التنظيم الذاتي.           

التفكير جيرًيا فـى تنميـة فاعميـة الـذات القرائيـة لتالميـذ الصـف : بي ن ف علية استراتيجية ثانًيا 
 الثاني اإلعدادي: 

ةا فةي عنمية  فاعلية  الةذاات القفائية ؛ فقةد عةم  للعحقق من فاعلية  اسةعفاعيجي  العةكيةف َجْهِفي ً

ابات التبلميـذ فـى ـــ: " وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـى استجعلى ينصصياغ  الةفض الذر 
عمى مقياس فاعمية الذات القرائية ككـل وكـل  ٔٓ.ٓالضابطة والتجريبية عند مستوى  المجموعتين

 مستوى عمى حده، فى التطبيق البعدى لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية .

لداللــة الفــروق بــين  T. Testولمتحقـق مــن صــحة ىــذا الفـرض تــم اســتخدام اختبــار )ت( 
ا عم حساب مفبع إيعا لقياس ، كمعلي  الذات القفائي فى مقياس فا المجموعتين التجريبية والضابطة

    ( : 1221،432)أبو حوب و  دق، اآلتية  من خبلل المعادلة سعفاعيجي  ا تأثيرحجم 

  0ت                       

 مربع إيتا = 

 + درجة الحرية  0ت               



 عن البيانات الموضحة بالجدول اآلتى: إيعا، ومربع لقد كشةت نعائج عطبيق اخعباف )ت(و

 (7جدول )

نتائج اختبار )ت( لمفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
 التطبيق البعدى لمقياس فاعمية الذات القرائية ككل وكل مستوى عمى حده.

 المتوسط المجموعة الميارة
االنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

نوع 
 الداللة

مقيـــــــاس فاعميـــــــة الـــــــذات 
 القرائية ككل.

دال  ٜٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕٕ.ٕٙ ٚٚ ٕٔ.ٗ ٚٓ.ٓٛ الضابطة 
 إحصائًيا

 ٔٛ.ٕٔ ٔٔ.ٖٚٔ التجريبية 

اإلحساس بالذات فـى أثنـاء 
 القراءة .

دال  ٗٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٛ.ٖٔ ٚٚ ٚٚ.ٔ ٙ.ٗٔ الضابطة
 إحصائًيا

 ٖٗ.ٖ ٖٕ التجريبية

دال  ٕٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٚ.ٕٔ ٚٚ ٖٛ.ٕ ٛ٘.ٕ٘ الضابطة الميل نحو القراءة . 
 ٔٙ.ٖ ٛ٘.ٖٗ التجريبية إحصائًيا

اإلحســــاس بالصــــعوبة فــــى 
 القراءة .

دال  ٕٜ.ٓ ٔٓ.ٓ ٘ٓ.ٕٔ ٚٚ ٕٛ.ٖ ٙٔ الضابطة
 ٕ ٕٛ التجريبية إحصائًيا

دال  ٜٓ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕ٘.ٛٔ ٚٚ ٙٙ.ٔ ٚٗ.ٛ الضابطة المتعة القرائية . 
 إحصائًيا

 ٔٗ.ٔ ٕٛ.ٗٔ التجريبية

مـــع  يالتفاعـــل االســـتراتيج
 النص المقروء .

دال  ٜٚ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٛ.ٓٗ ٚٚ ٙ٘.ٔ ٖٔ.ٕٗ الضابطة
 ٔ.ٗ ٓٛ.ٕ٘ التجريبية إحصائًيا

 يتضـح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة )ت( لمجمــوعتين غيــر مــرتبطتين ومتســاويتين دالــة عنــد     
، وىــذا يعنــى أنــو قــد حــدث ( وهةةو حجةةم عةةأثيف مفعةةةع4..7يفهةةا )وبمــغ حجــم تــأث ٔٓ.ٓمســتوى 



ممةا يةدي علةى فاعلية   ؛لمقيةاس فاعلية  الةذات القفائية  يبيةتحسن فى أداء تبلميذ المجموعة التجر 

التفكيـــر جيرًيـــا فـــى تنميـــة أبعـــاد فاعميـــة الـــذات القرائيـــة ككـــل لتبلميـــذ الصـــف الثـــاني اسةةةعفاعيجي  
 عدادي.اإل

%( مــن التغيــر الحــادث فــى مســتوى أداء تبلميــذ المجموعــة التجريبيــة ٜٗوىــذا يعنــى أن )
التفكيــر عةسةةيف  بةةأثف المعغيةةف المسةةعقي، أى أن اسةةعفاعيجي   يمكــنفــى أبعــاد فاعميــة الــذات القرائيــة 

فاعميـــة جيرًيــا أســـيمت بنســـبة كبيـــرة فـــى رفـــع مســـتوى أداء تبلميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة فـــى أبعـــاد 
 الذات القرائية .

فـى مسـتوى أداء تبلميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى أبعـاد أن حجم العةأثيف لالسةعفاعيجي   كما
قـد تـرددت يعبةين أنهةا حسـاب مربـع إيتـا مةن خةالي ، الذات القفائي  كةي مسةعوى علةى حةد فاعميـة 

التفكيـر جيرًيــا  ( وهةةو حجةم عةةأثيف مفعةةع، وهةةذا يعنةى أن اسةةعفاعيجي 7..7 -7.02قيمتيـا بـين )
أســيمت بنســبة كبيــرة فــى تحســين مســتوى تبلميــذ المجموعــة التجريبيــة فــى أبعــاد فاعميــة الــذات كــل 

 لمدراسة. في موء ذلك يمكن قبوي الةفض الثانيو مستوى عمى حده.

ْيـــــِرًيا استراتيجيـــة تحميـــل ذاتــي ساعـــدت إلـى أن  النتيجـة وُتْعز ى ىذه      التبلميـذ عمـى التفكـــير ج 
تحديـــد عمميـــات التفكيـــر التـــي يجربونيـــا، ويمـــــرون بيـــا فـــي أثنـــاء القـــــــــــراءة، باإلضـــافة إلـــى تعـــديل 
ســموكيم المعرفــي، وحــل المشــكبلت التــي تصــادفيم فــي فيـــــم المقـــــروء ؛ وىــذا مــن شــأنو أن يحســن 

زيـد مــن دافعيتـو نحـو اإلنجــاز فاعميـة الـذات القرائيـة لــدى التبلميـذ، ويرفـع مــن تحصـيمو القرائـي، وي
ْيِريًّايتفق مع وىذا  ،األكاديمي  ما أكدتو األدبيات التي تناولت استراتيجية التفكير ج 

    (.ٕ٘ٓ،0222)بيمول،                                                                      

  القرائية لدى تالميذ الصف الثانيبيان العالقة بين الفيم القرائي وفاعمية الذات  : ث لًث 

    اإلعدادي:       

بين عنمي  مهافات الةهم القفائي وعحسين فاعلي  الذات القفائي  افعباط  وجود للعحقق من

" وجـود عبلقـة  لدى عالميةذ الصةف الثةاني احعةدادر؛ فقةد عةم صةياغ  الةةفض الةذر يةنص علةى:
ات القرائيــة فــى التطبيــق البعــدى لتبلميــذ المجموعــة موجبــة بــين اختبــار الفيــم القرائــي وفاعميــة الــذ

 التجريبية". 

 وقد تم التحقق من صحة ىذا الفرض كما يمي:

 باستخدام نموذج االنحدار، ويوضح ذلك الجدول التالي: ANOVAتحديد تحميل التباين  -2
 
 



 (22جدول )
 نموذج االنحدار

 ANOVA تحميل التباين

مجموع  درجة الحرية المصدر
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fالمحسوبة sig 

 ٘ٗٓ.ٓ ٘٘.ٔ ٚٗ.ٖٔ ٚٗ.ٖٔ ٔ االنحدار
 - - ٜٛ.ٙ٘ ٖٙ.ٕٔٙٔ ٖٛ الخطأ
 - - - ٓٔ.ٖٜٕٔ ٜٖ الكمي

( أقل من ٘ٗٓ.ٓيتضح من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية لمستوى الداللة )
 ( وىذا يدل عمى المعنوية الكمية لمنموذج.٘ٓ.ٓ)

 االنحدار المقدر:تحديد نموذج  -ٕ

 يتم تحديد نموذج االنحدار المقدر من خبلل المعادلة اآلتية:

 الفيم القرائي 2.53+  235=  فاعمية الذات

بما أن الجزء الثابت من المعادلة لو قيمة موجبة وأكبر من الصفر، ومعامل االنحدار 
تعارض بين الشروط النظرية ( فإن ىذا يؤكد أنو ال يوجد ٔموجب ولو قيمة تتراوح بين ) صفر، 

لمظاىرة محل الدراسة ونتائج نموذج االنحدار المقدر لمعبلقة بين الفيم القرائي وفاعمية الذات 
 القرائية.

 لمحكم عمى المعنوية الجزئية لمنموذج: -ٖ

 تتضح المعنوية الجزئية لمنموذج من خبلل:

 

 

 



 (20جدول )

 المعنوية الجزئية لمنموذج

 مستوى الداللة قيمة )ت( معامالت االنحدارقيمة  المعامالت
B0 ٔ٘ٚ ٕٔ.ٕٛ ٓ.ٓٔ 
B1 ٓ.ٚ٘ ٚ.ٕٗ ٓ.ٓٔ 

( فـإن ىـذا يعنـي أن المقـدار ٘ٓ.ٓأقـل مـن ) B0  ،B1يتضح من الجـدول السـابق أن قيمـة      
 الثابت في ىذا النموذج معنوي.

 لمحكم عمى القدرة التفسيرية لمنموذج: -ٗ

 لمنموذج من خبلل الجدول اآلتي:تتضح القدرة التفسيرية 

 (21جدول )

 معامل التحديد المعدل

معامل   Rقيمة  النموذج
 االرتباط

مربع   Rقيمة 
 معامل االرتباط

الخطأ المعياري 
 المقدر

 Durbinاختبار
Waeson 

معامل 
التحديد 
 المعدل

ٔ ٓ.ٛٛ ٓ.ٚٛ ٙ.ٖٜ ٕ.ٕٕ ٓ.ٚٚ 

( وىــذا يــدل عمــى أن اختبــار ٚٚ.ٓيتضــح مــن الجــدول الســابق أن التحديــد المعــدل يســاوي )     
وأن بــاقي التغيــرات التــي تحــدث يرجــع  ٚٚ.ٓالفيــم القرائــي يــؤثر فــى فاعميــة الــذات القرائيــة بنســبة 

 وهذا يعني قبوي الةفض الثالث للدفاس  الحالي . تأثيرىا إلى عوامل أخرى.

تيجـــة مـــع بعـــض الدراســـات التـــي تناولـــت العبلقـــة بـــين ميـــارات الفيـــم القرائـــي وتتفـــق ىـــذه الن     
   Chapman & Tunmer 1995)،.( Mark, 2008وفاعمية الذات القرائية، منيا

 وُتْعز ى ىذه النتيجة إلى أن ممارسة التبلميذ لميارات الفيم القرائي ووعييم بالعمميات البلزمة     



بمــدى كفــاءتيم فــي القــراءة، وتــوقعيم لمصــعوبات التــي تــواجييم فــي إلتقانيــا؛ أســيم فــي تبصــيرىم 
. باإلضـافة إلـى تحديـد أثناء القراءة، والبحث عـن فنيـات تمكـنيم مـن التغمـب عمـى ىـذه الصـعوبات

األبعــــاد الفرعيــــة التــــي يجــــب تنميتيــــا فــــي كــــل درس مــــن دروس القــــراءة، وتــــدريب التبلميــــذ عمــــى 
لتقيــيم فاعميــة التبلميــذ لــذواتيم قبــل القــراءة وفــي أثناءىــا  ممارســتيا، وكــذا تضــمين كــل درس بطاقــة

ول عمـى المتعـة ـوبعد االنتياء منيا، ساعد التبلميذ عمى تكوين ميـول إيجابيـة نحـو القـراءة والحصـ
 واكتشاف ذواتيم وتقديرىا.

 وبعد عرض نتائج الدراسة الحالية يتبين فاعمية استراتيجية  التفكير جيرًيا فى تنمية ميارات
ول ـــــ، وبالتـالى يمكـن قبلةدى عالميةذ الصةف الثةاني احعةدادرية الـذات القرائيـة ــــالفيم القرائي وفاعم

 ، كما يمكن القول بأن الدراسة الحالي قد حققت أىدافيا.فروض البحث

 توصيــــات الدراســــــــــة :

 اآلتية :استناًدا إلى نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات       

 رائي لتبلميذ الصف الثاني ـــيم القــارات الفــائمة بميــالية توصمت إلى قــة الحــأن الدراس اـبم -
 تطوير أىدافلذا يوصي الباحث بضرورة يارات؛اإلعدادي، وأسفرت النتائج عن أىمية ىذه الم   
 رائي ومستوياتو المناسبة ـــميارات الفيم القمة اإلعدادية في ضوء ـــرحـراءة بالمــميم القــتوى تعــومح   
 لمتبلميذ، مع مراعاة األىمية النسبية لكل ميارة ولكل مستوى.   
 رائي لدى تبلميذ الصف ــــم القــارات الفيــاس ميــار لقيــالية توصمت إلى اختبــة الحــا أن الدراســبم -
 رورة ـــــــــــاحث بضـــوصي البــذا يـــيــق؛ لــو لمتطبــن صبلحيتــج عـــــرت النتائــــدادي، وأسفـــاني اإلعـــالث  
 اية الرئيسة من ــار أن الغـــيذ باعتبـــدى التبلمـــرائي لـــــويم األداء القـــند تقــو عـن بــاد المعمميــــاسترش  
 تدريس القراءة ىي فيم المقروء.  
  الثاني تبلميذ الصفلمذات القرائية ـاعمية اــاد فـــائمة بأبعـــى قـتوصمت إلية ــلــدراسة الحاا أن الـبم -
 مخططي   عن أىمية ىذه األبعاد؛ لذا يوصي الباحث بضرورة مراعاة اإلعدادي، وأسفرت النتائج   
 ذه األبعاد في المحتوى المقدم لمتبلميذ لتنميتيا ــج ىــدادية دمــة اإلعــرحمــربية بالمـــة العــج المغــمني  
 أحد المتغيرات الشخصية والنفسية التي تؤثر عمى الذات األكاديمية لدى المتعمما ـلدييم باعتبارى  

 ، وتمثل عنصًرا رئيًسا في دافعيتو لتعمم المغة واكتساب مياراتيا.



 اني ــــــــــــــف الثــيذ الصـــرائية لتبلمــــــذات القــاعمية الــياس فــالية توصمت إلى مقـــدراسة الحـا أن الــبم -
 اد ــــــرورة استرشــــاحث بضـــوصي البـــذا يــيق؛ لـــتو لمتطبــن صبلحيـج عــرت النتائـــدادي، وأسفـــاإلع  
 ذ عمى التفاعل ـــدة التبلميـــراءة لمساعــــد تدريس القــعن داديةــمة اإلعـــربية بالمرحـــة العــي المغـــمعمم  
 المثمر مع المقروء، ورفع كفاءتيم في التغمب عمى الصعوبات التي تواجييم في فيمو.  
يْ ــية التفكــاعمية استراتيجـــف ــالية توصمت إلىة الحــا أن الدراســبم -  ِريًّا في تنمية ميارات الفيمـير ج 
 ت القرائية لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي؛ لذا يوصي الباحث بضرورةذاـاءة الـــرائي وكفـــالق  
 راءات ىذه االستراتيجية، وتدريب المعممين عمى كيفية تنفيذىا ـوء إجـــيل المعمم في ضـــتصميم دل  
 عند تدريس القراءة.  

    مقتــرحــــــــات الـدراســــــــة :
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية وتوصياتيا، يمكن إجراء البحوث اآلتية :     
يْ ــية التفكيــدام استراتيجــاستخ -  يم القرائي وفاعمية الذات القرائية لدى ـِريًّا في تنمية ميارات الفــــر ج 
 طبلب المراحل التعميمية المختمفة.  
يْ ــالتفكي ةــاعمية استراتيجيـــف -  ذوق األدبي والتفكير الناقد لدى طبلب ــارات التـية ميـي تنمـِريًّا فــر ج 
 المرحمة الثانوية.  
ْيِريًّا. تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طبلب المرحمة الثانوية باستخدام استراتيجية -  التفكير ج 
 الذات القرائية لدى معممي المغة العربية اعميةــرائي وفــــم القـــارات الفيــية ميـبي لتنمــج تدريــرنامـــب -
 في أثناء الخدمة.  
        قياس فاعمية الذات القرائية لدى طبلب المراحل التعميمية المختمفة.  -

   
 

 

 
 

 

 



 قائمة المراجـــــــــــــع                               
 ربية :ــــــع العــــأواًل : المراج

  ريم.ـــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــالق -
 وم ـي في العمــيل اإلحصائـرق التحمــج البحث وطـ" مناى(:ٜٜٔٔؤاد، صادق آمال )ـــأبو حطب ف -

 "، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. النفسية والتربوية واالجتماعية                        
 ،"  SPSSاإلحصائي لمبيانات باستخدام برنامج  " التحميل(:ٕٕٓٓأبو عبلم ، رجاء محمود ) -

 القاىرة: دار النشر لمجامعات.                           
 دى    ــــــاز لـــــية اإلنجــرائي ودافعــــذات القــن مفيوم الـة بيـــبلقـ(:" العٕٛٓٓرمين محمود )ـأحمد، ن   -

 رسالة ة األولى من التعميم األساسي،ـمم بالحمقــالتع وباتــل ذوي صعــاألطفا                      
 ماجستير، غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.                       

 دراسية وعبلقتيا بفعالية الذات ــوط النفسية الــادر الضغـ(:" مصٕ٘ٓٓاني حسين )ــواني، ىــاألى -
 "رية: دراسة مقارنةــــامة واألزىـــانوية العــمة الثـــدى طبلب المرحــاديمية لـــاألك                      
 (، ص ص ٔ(، الجزء )ٕٛٔ، العدد )رــــــامعة األزىـــربية جـــة التـة كميـــمجم،                      

                         ٔٚٔ–ٕٕٓ. 
 "، ك ْفر الشيخ: دار العمم واإليمانالمغوي وطرق تنميتو" التحصيل (:ٕٛٓٓدران، عبد المنعم )ــب -

 لمنشر والتوزيع.                        
 ميم ـــــرفة في تعـــراتيجيات ما وراء المعــديثة في استــاىات حــ(:" اتجٕٗٓٓول، إبراىيم أحمد )ــبيم -

 راءة                 ـــ(، الجمعية المصرية لمقٖٓ، العدد )فةر ــراءة والمعـــمجمة القراءة "، ـــالق                       
 .  ٕٓٛ-ٚٗٔوالمعرفة، القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس، ص ص  

   راءة الوظيفيةــــــــــــــــــيم القـــي تعمــديثة فــربوية الحـــات التــاىــ(:" االتجٕٕٓٓعد )ـــ، عمي ساب اهللــــج -
 عي مقدم إلى المجنة العممية الدائمة لترقيةـــــث مرجـبحوية"، ـــمة الثانــــبالمرح                       
 ، القاىرة: المجمس األعمى لمجامعات.ألساتذة المساعدينا                       

 ية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيم القرائي ــعالية استراتيجــ(:" فٖٕٓٓاد، محمد لطفي )ـــج -
                (،    ٕٕ، العدد )ةــرفـــراءة والمعـــــمجمة الق دادي "،ـــاني اإلعـــبلميذ الصف الثــــلت                     

 والمعرفة، القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس،  راءةــالجمعية المصرية لمق   



 .     ٓ٘-٘ٔص ص                     
 (:" فاعمية استخدام استراتيجية التعميم التعاوني الجمعي واستراتيجيةٕٛٓٓافظ، وحيد السيد )ــح -

                     K.W.L)بلميذ الصف السادس ــدى تــــرائي لــــــم القـــارات الفيــــية ميــي تنمــ( ف 
 (،ٗٚ، العدد )مة القراءة والمعرفةــمج ربية السعودية "،ــبالمممكة الع البتدائيا                     
          والمعرفة، القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس،        راءةـالجمعية المصرية لمق                     

 .  ٕٕٛ-ٖ٘ٔص ص        

 ير التحميمي، وفاعميتو في تنمية ـيم التفكــرح لتعمــمقتج ــرنامــ(:" بٜٕٓٓاء عبد المنعم )ـــحسن، ثن -
 ر لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية "، ــات التفكيــي بعمميــــرائي، والوعــــــم القـــــالفي                     
 ة ـــــــ(، الجمعيٗٗٔدد )ــــ، العتدريســرق الــــــــج وطـــــي المناىــات فـــــمة دراســــمج                     
 القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس، رق التدريس،ـج وطــالمصرية لممناى                     
 . ٖٜ-٘ٗص ص                      

 القاىرة: مكتبة  ،مذات لدى الطبلب الجامعيين "ـيوم اــاد مفـــ" أبع(:ٜٜٓٔزام، نجيب ألفونس )ــخ -
 األنجمو المصرية.                    

 ، ِإْرِبد: عالم الكتابربية "ــة العــــــي المغــتدريس فــيات الــــراتيجــــ" است(:ٕٗٔٓالديممي، طو عمي ) -
 الحديث لمنشر والتوزيع.                    

 رة: دار الفكر العربي.ــــــاىــ، القٚ، طفس "ـــــم النـــــول عمـــــــــــــــــ" أص(:ٜٛٙٔزت )ـــح، أحمد عـــــراج -
                       ،  مة القراءة والمعرفةـمجاءة الناضجة؛ طبيعتيا ومتطمباتيا "، ـــــــر (:" القٕٓٔٓالد سمير )ــد، خــزاي -

 التربية جامعةوالمعرفة، القاىرة:كمية  الجمعية المصرية لمقراءة (،٘ٓٔالعدد )                    
 .ٖٜ-ٚٚعين شمس، ص ص                     

 ،"وبات التعمم: األسس النظرية والتشخيصية والعبلجيةـ" صع(:ٜٜٛٔالزيات، فتحي مصطفي ) -
 دار الفكر العربي. القاىرة:                     

 م ــية الفيـي تنمـجية فـاالستراتيراءة ـــــل القـــــدام مدخــ(:" استخٜٕٓٓودي، عبلء الدين حسن )ـــسع -
              د والوعي بمياراتو لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية "، المؤتمر العممي الحادي  ــالناق                 
  ج الدراسيةـــــوير المناىــتطوطرق التدريس:  لمجمعية المصرية لممناىج والعشرون                 
 رة: ــــ( من يوليو، القاىٜٕ-ٕٛترة من )ـي الفـ، المنعقد فاصرةــة والمعــن األصالـبي                 



 . ٓٙٔٔ-ٔٚٓٔ(، ص ص ٖدار الضيافة بجامعة عين شمس، المجمد )                 
 ، القاىرة: دار ري "ـــالبشل ــــاس العقــــي وقيـــــفس اإلحصائـم النـــ" عم(:ٜٙٚٔؤاد البيي )ـــــالسيد، ف -

    دار الفكر العربي.                                   
        ة: الدارالقاىر  ،ٖط،"رية والتطبيق ــــين النظـربية بــــة العــــــيم المغـــــ" تعم(:ٜٜٙٔن )ــاتة، حســــــشح -

 المصرية المبنانية. 

 رة: الدار  ـــ، القاىربوية والنفسية "ـمحات التط" معجم المص(:ٖٕٓٓ)ن، النجار زينب ـحس اتةــشح -
 المصرية المبنانية. 

 اعمية استراتيجية التصور الذىني في تنمية ميارات الفيمـ(:"فٜٕٓٓالباري، ماىر شعبان ) عبد -
 ، المناىج وطرق التدريسمجمة دراسات في  مة اإلعدادية،ــيذ المرحـــرائي لتبلمــــالق                 
 القاىرة: كمية التربية          رق التدريس،ـــج وطــ(، الجمعية المصرية لممناى٘ٗٔالعدد )                 
 .ٗٔٔ-ٖٚجامعة عين شمس، ص ص                 

    ة وتطبيقاتيا روء: أسسيا النظريـــــــــم المقـــــــــيـراتيجيات فـــاست (:"ٕٓٔٓ_______________ ) -
 ، ع مَّان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.العممية "                 

 ام: مكتبة ــــــــــــ، الدَّمَّ يق " ــرية والتطبـــــبي: النظــــذوق األدـــــ" الت(:ٖٕٔٓ_______________ ) -
 المتنبي.               

 ، ربية " ــــة العـــــميم المغــي تعــة فـــديثــــاليب الحـــــاألس (:"ٜٜٛٔاهلل )، عبد الحميد عبد عبد الحميد -
ح لمنشر والتوزيع.                  الكويت: مكتبة الف بل 

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.اس النفسي: النظرية والتطبيق "ــ" القي(:ٜٜٛٔعبد الرحمن، سعد ) -
 ا لتنمية ــــــًــّ م ذاتيــمم المنظــائمة عمى التعــــة قــراتيجية مقترحــ(:" استٕٕٔٓعبد العظيم، ريم أحمد ) -

 لدى طبلب الصف األول الثانوي القرائية رائي ورفع كفاءة الذات ـم القــرات الفيـــميا               
 (،ٖٔ،العدد )وعمم النفسمجمة دراسات عربية في التربية وب التعمم"، ـــأسم ُمْخت ِمِفي               
                       .ٕٙ-ٔٔ(، رابطة التربويين العرب، بنيا، ص ص ٕالجزء)               

                      سمسمة آفاق(:" تعميم التفكير من خبلل القراءة "، تقديم: حامد ع مَّار، ٕٗٔٓعبد اهلل، رشا ) -
 المصرية المبنانية. الدار (، القاىرة:ٔٗ)، رقم تربوية متجددة              

 راءة ـــــــارات القــي في تنمية ميـوعي الصوتــــية الـراتيجــر استـــــ(:" أثٕٔٔٓروة دياب )ـــعبد اهلل، م -



 ة "، رسالة ماجستير، غير ــمة االبتدائيــــــيذ المرحــــدى تبلمــذات لــــــاعمية الـــرية وفـــالجي             
 منشورة، كمية التربية جامعة بنيا.             

 ي ضوء ميارات الفيم ومستوياتو في ـراءة فـــــــــيم القــــــة تعمـــويم أسئمــــــــ(:" تقٜٜٚٔيد، محمد )ـــــعب -
 رـير، غيــــة ماجستــــــرسال دة "،ـــربية المتحـــــارات العــــة اإلمــدادية بدولــــــــمة اإلعــــالمرح              
 منشورة، كمية التربية جامعة عين شمس.              

 ، اإلسكندرية:يم المغة العربية وتدريسيا "ـــي تعمـايا فــــ" قض(:ٜٜٜٔعصر، حسني عبد الباري ) -
 المكتب العربي الحديث.              

 فيم ــارات الــة في تنمية ميـدالليلـريطة اـــالية استراتيجية الخـــ(:" فعٜٜٜٔ)عطية، جمال سميمان  -
 ية ــــــــشورة، كمـير منـــة ماجستير، غــــرسال دادية "،ــمة اإلعــــرائي لدى تبلميذ المرحـــــــالق              
 التربية ببنيا جامعة الزقازيق.              

 ات األدبية فيـل الحمقـــائم عمى مدخــرح قــج مقتــرنامــاعمية بــ(:" فٕٙٓٓ) _____________ -
 مجمة العموم النفسيةرائي لدى طبلب المرحمة الثانوية "، ــــــفيم القــارات الـــتنمية مي                
 .ٖٙ-ٔ(، ص صٕ)(، العدد ٕٔ،السنة )ربية جامعة المنوفيةـوية بكمية التــوالترب                

 " القياس والتقويم التربوي: أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيياتو(:ٕٙٓٓبلم، صبلح الدين محمود )ــع -
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.المعاصرة "                 

 رة: وزارة التربية والتعميم.ــــــــاىـ، القيز "ــــــــــم الوجــــــ" المعج(:ٕ٘ٓٓربية )ــــــة العــــــــمع المغــــــمج -
 ند ــــــامتة عــــراءة الصــــــــي القــم فــارات الفيــــــمية بعض ميـ(:" تنٜٜٓٔة، فاطمة محمد )ـــالمطاوع -

 وب التعميم الفردي "،ـدام أسمــدادي بدولة قطر باستخـــــاني اإلعــذات الصف الثـــــــتممي              
 رسالة دكتوراة، غير منشورة، كمية التربية جامعة عين شمس.              

 اط ــين أنمــي تحســرفة فــــــــية ما وراء المعــــر استراتيجـــــــــ(:" أثٕٔٓٓموسى، مصطفى إسماعيل ) -
نتاج األسئمة لدى تبلميذ المرحمة ــم القـالفي               اإلعدادية" رائي والوعي بما وراء المعرفة وا 
  راءة في تعممـــالق دوررفة: ـــــــــراءة والمعـــــالمؤتمر العممي األول لمجمعية المصرية لمق،              
    يوليو، القاىـــــــــرة:  ( منٕٔ-ٔٔن )ـم ترةـد في الفـــالمنعق، ةــــــة المختمفـــواد الدراسيـــالم              
             . ٔٔٔ-ٚٙ(، ص ص ٔالمجمد ) المركز الكشفي العربي،              

 توىــــة لمحــات المعياريــيقة المستويـــ" وث(:ٜٕٓٓالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ) -
 ، القاىرة: أمانة مجمس الوزراء."م قبل الجامعي مادة المغة العربية لمتعمي              



 " مشروع إعداد المعايير القومية: المستويات المعيارية لمادة المغة(:ٖٕٓٓوزارة التربية التعميم ) -
 ، القاىرة: مطابع األىرام التجارية.العربية "              

 القاىرة: قطاع الكتب.، " مناىج المرحمة اإلعدادية "(:ٕٛٓٓ___________ ) -
 (،ٕ، العدد )مجمة القراءة والمعرفةراءة.. القراءة "، ـراءة.. القـــــ(:" القٕٓٓٓيونس، فتحي عمي ) -

 .01-27رفة،القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس،ص صــراءة والمعــالجمعية المصرية لمق             
 ، القاىرة:ربية في المرحمة الثانوية "ـة العــيم المغــات تعميــ" استراتيج(:ٕٔٓٓ) ___________ -

 مطبعة الكتاب الحديث.             
جراءاتو "ـــــ" تعم(:ٜٜٚٔيونس فتحي، الناقة محمود، طعيمة رشدي ) -  ،يم المغة العربية: أسسو وا 

                                              (، القاىرة مطابع الطوبجي. ٔالجزء )             
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