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هدف البحث الحالى التعرف إلى أثر استخدام المدخل المعرفى         
تنمية مهارات الفهم القرائى األكاديمى لتعلم اللغة فى تدريس القراءة على 

اإلبداعى ومهارات التواصل اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى؛ 
ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض لخمسة محاور رئيسة هى: المحور األول: 
مشكلة البحث وخطة دراستها، والمحور الثانى: المدخل المعرفى األكاديمى 

، والمحور الثالث: بدعى والتواصل اللغوى والفهم القرائى اإل وتدريس القراءة
أدواته، والمحور الرابع: تنفيذ تجربة البحث، و  مواده إجراءات البحث وبناء

 وتوصيات البحث ومقترحاته. والمحور الخامس: نتائج البحث وتفسيرها
 وفيما يلى عرض تلك المحاور بالتفصيل:
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 المحور األول: مشكلة البحث وخطة دراستها:

مقدمة عن : ذا المحور التعرف إلى مشكلة البحث وتحديدها من خاللههدف    
الموضوع وأهميته، وتحديد حدود البحث ومصطلحاته، وأهميته، وأهدافه، وفروضه، وخطواته، 

 وفيما يلى عرض ذلك:

: ال مقدمة:أوًلا  
 اللغة؛ من أهداف تعليم وتعلم يعد تمكن التالميذ من مهارات اللغة األساسية هدفا      

تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع، وبها يتعامل األفراد بعضهم مع  حيث إن اللغة تسعى إلى
، ويعيشون ويؤدون ما عليهم من واجبات، ويحصلون على ما لهم من حقوق. وال يتم بعض

ذلك إال عن طريق لغة يشترك فيها أفراد كل مجتمع، وهذه اللغة تتعدد، وتختلف من مجتمع 
تختلف بين الكائنات وبعضها البعض، لكنها توجد عند كل الكائنات، ولكن  آلخر، كما أنها
 بشكل مختلف.

تها لدى ار تعد القراءة من فنون اللغة المهمة التى ينبغى على المعلم تنمية مهاو    
تحصيل التالميذ، ؛ حيث إن لها أهمية كبرى فى إغفاله ال يمكنبها أمر  االهتماملذا فو  ؛التالميذ

األخرى من كتابة وتحدث  النصوص والمواد المكتوبة، وهى تخدم فنون اللغةد من وفهم المرا
ساعد اإلنسان  فضل مظهر فكرى، وأعظم إنجاز حضارى وتمثل القراءة فى كل لغة أواستماع؛ 

على تحقيق كثير من األهداف والغايات، فالقراءة بهذا ال تكون غاية فى ذاتها، بل تكون 
رموز ؛ حيث توسع الثقافة لدى الفرد، وتدرب العقل على الربط بين الالغايات وسيلة لغيرها من

 (.791. 7991وأفكار)على جاب هللا:  المكتوبة وما تحمله من معان  

( أن القراءة من أهم المهارات التى يجب أن 779: 7991ويرى إبراهيم عطا)    
ال يمكن االستغناء عنها،  يكتسبها الفرد، ويعمل على تنميتها؛ إذ هى من وسائل االتصال التى

ومن خاللها يتعرف اإلنسان مختلف المعارف والثقافات، وهى وسيلة التعلم وأداته فى الدرس 
 والتحصيل، وشغل أوقات الفراغ.
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وتعد القراءة عملية معقدة تتضافر فيها مجموعة من العمليات المركبة والمتشابكة،     
والذى قصده الكاتب، حيث تشمل التعرف والتى تنتهى بالوصول إلى المعنى المراد، 

 واالستيعاب والفهم والنقد والتمييز، واإلبداع وحل المشكالت.

القراءة أعمق بكثير من أن تكون ضم حرف أن ( 9: 1117) يذكر حسن شحاتةو    
عملية غاية فى التعقيد، وتقوم على أساس تفسير  فهى إلى آخر ليتكون من ذلك كلمة،

و الربط بين الرموز والحقائق؛ فالقارىء يتأمل الرموز اللغوية المكتوبة الرموز المكتوبة، أ
ا لخبرته ، والقراءة ، فهو يقرأ رموز ا وال يقرأ معان  ويربطها بالمعانى، ثم يقسر تلك المعانى وفق 

موز، وال بد لهذا البناء أن يتصل ر بذلك عملية يبنى فيها القارىء الحقائق التى تكمن وراء ال
لتفسر له تلك الرموز. فليس مجرد نطق الكلمات وتمييز الحروف قراءة، ولكن هناك بالخبرة 

كثير من العمليات التى تنطوى عليها عملية القراءة: كالربط، واإلدراك والموازنة، والفهم 
 م والتنظيم واالستنباط واالبتكار.واالختبار والتقوي

لتنمية الفكرية والوجدانية؛ ( أن القراءة وسيلة ل17: 1111ويذكر فتحى يونس)    
التقدم وهذه التنمية،  حيث إن الفرد ال يمكن أن يتقدم، أو ينمى نفسه دون تعرف وسائل ذلك

  وبمقدار ما يقرأ الفرد يسمو فكره، وتظهر مواهبه، وتتسع أفكاره. ،ذلك إال بالقراءةوال سبيل ل

ة المتعلم، وكذلك تنمية أهداف القراءة تنمية شخصيمن وعلى المعلم أن يدرك أنه     
مهارات التفكير لديه، واتساع دائرة معلوماته، وثراء خبراته، وتنشيط خياله، وتنمية مفرداته 
ا أن القراءة المثمرة هى التى تهدف إلى فهم المتعلم لذاته  اللغوية، وعليه أن يدرك أيض 

 (.191. 1112) فهيم مصطفى: ولآلخريين

( إلى أن القراءة هدف رئيس من أهداف 749: 1111ويشير سمير عبدالوهاب)    
المنهج الدراسى، ووسيلة ال غنى عنها من وسائل تحقيق المنهج ذاته، فضال عن أنها 
الوسيلة األكثر أهمية وضرورة للحصول على المعلومات والمعارف، والتمكن من التحصيل 

أى عمل أو مجال يحتاج  العلمى، ومن تعلم بقية المواد الدراسية بنجاح. كما أن النجاح فى
 إلى اتقان مهارة القراءة.
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ا وأساسي ا من أهداف تدريس القراءة؛ حيث       نه المحصلة إويعد الفهم القرائى هدف ا مهم 
النهائية لعملية القراءة، فال تتم عملية القراءة بمفهومها الحديث بدون الفهم القرائى، 

ين أمور كثيرة فى النص المقروء، ومنها: األفكار وأن يميز ب ،فالقارىء ال بد أن يفهم مايقرأ
 األساسية واألفكار الفرعية، والسبب والنتيجة، والمعقول وغير المعقول، وغير ذلك.

( أن الجانب اإلبداعى فى القراءة يعد التطور 732: 1112ويرى مصطفى رسالن)    
كل من القارىء والكاتب؛ األحدث لهذا الفن من فنون اللغة، ويعد هذا الجانب عملية تحد  ل

ا من قبل.  إلنتاج شىء لم يكن موجود 

اإلبداع يحتاج من القارىء ( أن 732: 1171يذكر حسن شحاتة ومروان السمان)و     
التعمق فى النص المقروء، والتوصل إلى عالقات جديدة، وتوليد أفكار جديدة، وحلول متنوعة 

مادة المقروءة، واستنتاج أحداث وأفكار والتفكير فى الللمشكالت، وتطبيق لهذ الحلول، 
 .حقيقية من النص

ويتطلب اإلبداع فى القراءة القدرة على إدراك العالقات بين األفكار بشكل جديد، وفعل     
جديد، والقدرة على التجديد فيما هومعروف ومتفق عليه، والقدرة على سرعة التكيف مع 

شكالت، وإيجد عالقات جديدة ألشياء غير ة على الحساسية للملمواقف الجديدة، والقدر ا
 (.49. 1113معروفة) إسماعيل عبدالفتاح: 

ويعد الفهم القرائى اإلبداعى من أهم أهداف تدريس القراءة فى المرحلة اإلعدادية؛    
، ومنها: فهم التالميذ للمعنى العام حيث ورد ضمن أهداف تدريس القراءة فى تلك المرحلة

 ين مناسبة للفقرات والدروس، وتلخيص المقروءاو اصيل، واقتراح عنوالمعنى الضمنى والتف
 (.72. 1173) وزارة التربية والتعليم:  بأسلوب جديد

كما يعد اإلبداع فى عملية القراءة  من األهداف التى تسعى األنظمة التعليمية فى      
يق قلقدرة على الفهم الدالعالم إلى إكسابها للمتعلمين؛ لترقى بهم إلى درجة الوعى واإلدراك وا

للمقروء، واإلفادة منه فى حل المشكالت وتطوير اإلبداع والتحقق والتدبر، والتفاعل مع 
) محمد حبيب هللا:   (. 73. 7991المقروء تفاعال  إيجابي ا بناء 
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 ( أن اإلبداع فى القراءة له أهمية كبيرة تتمثل فى:74: 7994ويرى حسن شحاتة) 
ا.يجعل القارىء يحس با ا فريد   لعالم المحيط به إحساس 

 ينمى الفرد ويوسع قدرته العقلية وتفكيره.

ا على عالم الصفحة المطبوعة. ا دائم   يجعل القارىء متفتح 

 يجعل المتعلم يتعمق المشكالت الدراسية ويكشف األسباب.

 يجعل من الكتاب مصدر ا للتفكير .

 قيقة فيما يقرأ.يجعل المتعلم يغوص فى المادة المقروءة ويكشف الح

وقد غدت القراءة اإلبداعية ضرورة عصرية يفرضها العصر الحالى، وتعقد الحياة     
وتغيرها السريع المتالحق، والحاجة إلى إيجاد حلول، والوفاء باالحتياجات التنموية، وإعداد 
جيل من المبدعين يجعل من المادة المقروءة مصدر ا للتفكير ويضيف إليها من تفكيره، 

 (.43. 1113وإبداعاته أفكار ا متنوعة فريدة) سمير يونس وشافى المحبوب: 
وقد تطور مفهوم القراءة تطورات عدة، ولم يعد قاصر ا على التعرف والنطق، بل تعدى     

ذلك إلى الفهم واالستيعاب، والنقد وإبداء الرأى، وحل المشكالت، وأخير ا اإلبداع والفهم القرائى 
شبه بعادة يؤديها القارىء بسعادة ومتعة وطالقة وإبداع، وتعبير عن الرأى فهو أ اإلبداعى.

 واستيعاب للمقروء، ومشاركة وتعاون بين الزمالء والرفاق.

والمفهوم الحديث للقراءة ال يمكن تحقيقه إال إذا تم استخدام مداخل واستراتيجيات تدريسية   
حديث للقراءة، بما يشمل من فهم قرائى، حديثة، وأنشطة تعليمية تسهم فى تحقيق المفهوم ال

 ونقد وإبداع.

ويعد التواصل اللغوى أحد أهداف تعليم وتعلم اللغة العربية، سواء كان هذا التواصل     
متمثال  فى مهارات القراءة والكتابة؛  أم كتابي ا متمثال  فى مهارات االستماع والتحدث، شفهي ا

مرحلة تعليمية إلى تنمية مهارات اللغة المختلفة من  حيث يهدف تعليم اللغة العربية فى أى
تحدث واستماع وقراءة وكتابة، وهذه المهارات هى التى تحقق التواصل اللغوى بين األفراد 

، وإن لم يتمكن المتعلمون من مهارات اللغة المختلفة، فإنهم لن يتمكنوا من البعض وبعضهم
 التواصل اللغوى.
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اللغوى ال يتعدى أن يكون بين متكلم  لأن التواص( 1: 7997ويذكر على مدكور)
ا أربعة هى: التحدث وقارىء  ومستمع، أو بين كاتب ، وعلى هذا األساس فإن للغة فنون 

واالستماع والقراءة والكتابة، وهذه الفنون األربعة هى أركان التواصل اللغوى، وهى متصلة 
األخرى، فالمستمع الجيد بالضرورة  وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون عضها تمام االتصال، بب

متحدث جيد، وقارىء جيد، وكاتب جيد، والقارىء الجيد هو بالضرورة متحدث جيد وكاتب 
ا ا جيد  ا وقارئ   .جيد، والكاتب الجيد البد وأن يكون مستمع ا جيد 

تتشّكل اللغة فهو المظهر االستعمالّي الرئيس لّلغة ؛  األفرادالتواصل اللغوّي بين و     
 ، واثنان يعدانوالكتابةالتحدث  ، وهما:مهارتي إرسالأربع مهارات رئيسة، منها اثنان يعدان 

، وبدون هذه المهارت األربع لن يتم التواصل االستماع والقراءة ، وهما:مهارتي استقبال
اللغوى بأى شكل من األشكال؛ لذا نهدف من تعليم اللغة فى أى مرحلة إلى تنمية مهاراتها 

وفنونها اللغوية؛ حتى يتحقق التواصل اللغوى بين األفراد والجماعات سواء  كان  األربع،
 شفهي ا، أم كتابي ا.

ويمكن القول بأنه هناك عالقة وثيقة وقوية بين فنون اللغة ومهاراتها المختلفة؛    
حيث إن تمكن المتعلم من مهارات القراءة يمكنه من التمكن من مهارات الكتابة واالستماع 

؛ حيث إن موقف التواصل اللغوى متشابك، وال يتم إال بين التحدث؛ فهى عالقة تأثير وتأثرو 
متحدث ومستمتع، أو بين قارىء وكاتب، وال يمكن القراءة الجيدة بدون التحدث الجيد، وال تتم 

ا، كما أن االستماع الجيد  االكتابة الجيدة دون تحدث جيد، والتحدث الجيد يعكس استماع   جيد 
 دى إلى قراءة جيدة، وهكذا فالعالقة متشابكة ومتبادلة بين فنون اللغة األربعة.يؤ 

, ان معا  , وتعمالن معا  بالتبادلاالستماع تنمو التحدث و  مهارتييمكن القول: بأن و    
وهكذ , إاّل بوجود متحّدثمهارة االستماع تستخدم  يمكن أن الحيث  ؛األخرى وتكمل إحداهما 

فإن هاتين المهارتين مرتبطتان ولذلك  ؛إاّل بوجود مستمعتستخدم  يمكن أن الف لتحدثمهارة ا
 مع ا تحت مسمى مهارتى التواصل اللغوى الشفهى.
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وهناك عجز فى التنويع في استراتيجيات تدريس القراءة، وما يصاحب كّل استراتيجية     
لطلبة تعلم المؤشرات من أسئلة وتدريبات أدائية، ومعالجات تحليلية وبنائية متنوعة تتيح ل

السلوكية للمهارة بشكل منظم وفاعل، بحيث تتوفر السياقات االجتماعية والمواقف الحية 
 الطبيعية.

تعليم القراءة، وإكسابها  يويسعى عديد من الباحثين  إليجاد مداخل أكثر تطور ا ف   
تداخلة التي يصعب للمتعلمين، ذلك أن القراءة في طبيعتها منظومة من المهارات الفرعية الم

تعليمها وتعّلمها بمعزل عن المهارات اللغوية األخرى. ويزداد األمر صعوبة عندما تتطلب 
مواقف التعليم أن يعمل معلم اللغة في بيئات لغوية متنوعة تجعل الديناميات االجتماعية مع 

لمسئول المباشر التنوعات القرائية في الحصة الواحدة بيئة فريدة ومميزة، ومعلم القراءة هو ا
عن إدارة هذه التنوعات، مما يجعل اتخاذ القرارات التدريسية في هذا الشأن غاية في الصعوبة 

(Michael& Susan & Bonnie, 1999. 105). 

ويعد المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أحد المداخل الحديثة فى تعليم وتعلم    
علم اللغة الثانية، ثم بعد ذلك تم استخدامه فى مواد اللغات، وقد ظهر فى البداية ليسهم فى ت

ويعتمد هذا المدخل على التوليف  ومجاالت دراسية متنوعة، وفى فروع وفنون اللغة المختلفة.
بين استراتيجيات تدريسية متنوعة، تدور حول ثالثة أنواع ومجاالت رئيسة هى: 

) روزانوند ، واالستراتيجيات االجتماعيةمعرفية، واالستراتيجيات المعرفيةفوق ال تاالستراتيجيا
 .O,Malley andChamot: 1990(،) 777. 7992متشيل وقلورش مايلز: 

43:) 

ويركز المدخل المعرفى األكاديمى على المعارف والخبرات السابقة للمتعلم، وأهميتها     
كى مع الزمالء وضرورة االستفادة منها فى تعلم المعلومات الجديدة. والتعلم التعاونى التشار 

لية التى يقومون قواألقران، وأهميته فى تعلم المعلومات. وكذلك وعى المتعلمين بالعمليات الع
بها أثناء التعلم، وأثناء قيامهم بالمهام اللغوية المختلفة، ومراقبة الذات وتقييمها أثناء التعلم، 
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 O'Malley, Chamot: 1986.244ومعرفة مدى تحقيق المتعلم للمهام وإنجازه لها)

.) 

يركز المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة االهتمام على سيكولوجية التفكير، كما     
وحل المشكالت، واإلدراك، والشخصية، والجوانب االجتماعية فى التعلم، وأن كل إنسان يتعلم 

ة فطرية اللغة ال ألن الجميع يخضعون لعلمليات إشراط متشابهة، بل ألن كل إنسان يمتلك قدر 
تسمح له بتعلم اللغة، وهذه القدرة عامة بطبيعتها بمعنى أنها تنطبق على جميع البشر فى كل 

 (.79-29. 7991زمان ومكان)نايف خرما وعلى حجاج: 

يؤكد هذا المدخل على الجانب المعرفى للمتعلم، وعلى استثمار الخبرات المعرفية و    
تعلمين والتعلم االجتماعى وكذلك تنظيم المعرفة السابقة فى التعلم، وعلى التعاون بين الم

والمراقبة والتقييم، ووعى المتعلمين باألنشطة العقلية التى يقومون بها، وبذلك فهو يجمع بين 
 ثالثة أنواع من التعلم هى: التعلم فوق المعرفى، والتعلم المعرفى، والتعلم االجتماعى.

العبارات والجمل فى التعلم؛ حيث يولى ويركز هذا المدخل على قضية معانى الكلمات و 
ا بالغ ا بالفهم، فالفهم ال يمثل القيمة الحقيقية الستخدام اللغة كوسيلة اتصال  أصحابه اهتمام 
فحسب، ولكن التراكيب اللغوية ذاتها ال يمكن تعلمها، وبالتالى استخدامها ما لم تكن قائمة 

 (.17-29. 7991على الفهم التام)نايف خرما وعلى حجاج: 

كما يهتم هذا المدخل بالدور االجتماعى فى تعلم اللغة؛ حيث ركز تشومسكى فى ظل     
هذا المدخل على الدور االجتماعى فى تعلم اللغة، فتناول مفهومين هما:الملكة اللغوية، وهى 
تلك الملكة التى تتكون لدى كل فرد من أفراد المجتمع والتى تمكنه من تكوين كل ما يريد من 

جمل الجديدة، ويمكن أن يطلق عليها المعرفة اللغوية. والمفهوم اآلخر: هو األداء اللغوى، ال
وهذا يتطلب من الفرد أن يكون وسط األقران والزمالء؛ حتى يستطيع أن يكتسب اللغة، 

 (. Chomsky, N: 1965. 10ويتعامل بها)

ا؛ حيث المناقشات  وترجع جذور المدخل المعرفى األكاديمى إلى فالسفة اليونان      قديم 
المتعلقة بطيعة المعرفة، واالستنتاج، ومحتوى العقل، ثم ظهرت النظريات السلوكية التى أولت 
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ا بالمثيرات الخارجية، ثم رجعت للظهور النظرية المعرفية، والتى تؤكد على أن األفراد  اهتمام 
، وتنظيم المادة التى يخططون استجاباتهم، ويستعملون استراتيجيات تساعدهم على التذكر

يتعلمونها بطرائقهم المتفردة، وأصبح االهتمام بالكيفية التى يفكر بها األفراد ويتعلمون 
 (.273. 1171المفاهيم والمهارات ويحلون مشكالتهم) أنيتا وولفولك: 

والتعلم فى ظل المدخل المعرفى عملية يتفاعل فيها المتعلم مع ما يواجه من مواقف   
ينمو المتعلم ويتطور في تفاعله؛ لما يبذله من عمليات ذهنية معرفية مطور ا بذلك وخبرات ، و 

خبرات ذاتية خاصة به حددها أسلوب تعلمه وتفكيره. ويري أصحاب هذا المدخل أن الناس 
نشيطون، فهم يبحثون عن المعلومات لحل المشاكل، ويعيدون ترتيب وتنظيم ما تعلموه، 

ة،  ويزداد التركيز علي دور المعرفة في التعلم، حيث إن ما تعلمه محاولة لفهم الخبرة الجديد
الفرد سابقا   يحدد بدرجة كبيرة  ما يرغب في تعلمه وتذكره مستقبال  )يوسف قطامي ونايفة 

 (.711. 1111قطامي: 
 ويركز المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة على ثالثة عناصر أساسية هى)   

O'Malley, Chamot: 1986.245 .) 
 محتوى المنهج، واالهتمام به.

 اللغة لدى الطالب، وضرورة تنميتها.

 استراتيجيات التعلم، وأهميتها.

 وهناك بعض الدراسات التى استخدمت المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة منها:   
(، Chamot.A,O'Malle.J.M: 1987)وميشيل أومالى دراسة أنايوهى شاموت

 Anna uhi، ودراسة أنا يوهى شاموت)O'Malle.J.M:1988)ل أومالى)ودراسة ميشي

chamot: 1995 مالىو أميشيل  شاموت و أنا يوهى  دراسة(، و 
Chamot.A,O'Malle.J.M:1996)،) (ودراسة 1117ودراسة أحالم أحمد ،)

ودراسة ميرل (، Felix.M,:2002ودراسة فيلكس) (،1173إسماعيل حجاج)
  .(Meral.o, Octaycem.A: 2013وأوكتايسم)
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مما سبق يتضح: أهمية فن القراءة، وضرورة االهتمام به، وأهمية الفهم القرائى    
لألفراد والجماعات، وأهمية  اإلبداعى، وضرورة تنميته لدى التالميذ، وأهمية التواصل اللغوى 

 المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة فى تنمية المهارات اللغوية المختلفة.
 

 البحث: مشكلةيًا: ثان

 مستوى فى  وتدن ، إال أنه يوجد ضعف شديدللقراءةعلى الرغم من األهمية الكبيرة     
فى مهارات الفهم القرائى  اإلعدادى خاصة الثانىتالميذ المرحلة اإلعدادية، وتالميذ الصف 

 . وقد تأكد هذا الضعف من خالل:اإلبداعى ومهارات التواصل اللغوى 
ى عديد من المدارس من خالل برنامج التربية العملية؛ حيث الحظ أن إشراف الباحث عل .7

، كما أنهم يجدون صعوبة فى اكتساب قراءةالتالميذ ال يشاركون بفاعلية فى حصة ال
وأنهم يقتصرون على مستويات دنيا فى القراءة الجديدة،  المعلومات والمفردات واألفكار

ع فى الفهم القرائى، وأنهم يعجزون عن اإلبدا كالتعرف وأدنى مستويات االستيعاب والفهم،
ويجدون صعوبة فى الفهم القرائى، وخاصة  .ةمهارات التواصل اللغوى لديهم ضعيفكما أن 

 قلة األسئلة الخاصة بالفهم القرائى اإلبداعى، و اإلبداعى، 
 مقابلة مقننة لعدد من معلمى اللغة العربية بالمدارس اإلعدادية، تم فيها توجيه بعض .1

فى الفهم القرائى اإلبداعى ومستوى التالميذ  فرع القراءة،األسئلة عن واقع تدريس 
هى  القراءة، وقد توصل الباحث إلى أن الطريقة المستخدمة فى تدريس وتواصلهم اللغوى 

يفتقرون متدن وضعيف، وأنهم  القراءةوأن مستوى تحصيل التالميذ فى الطريقة المعتادة، 
كما الحظ الباحث عدم اهتمام المعلمين  بداعى والتواصل اللغوى.إلى الفهم القرائى اإل

بمهارات الفهم القرائى، واإلبداعى خاصة، وأن كثير ا منهم يقدم األفكار جاهزة للتالميذ، دون 
 جعل التالميذ يجتهدون فى اقتراح األفكار واستنتاجها.

عف مستوى تالميذ الدراسات السابقة: حيث أشار عديد من الدراسات السابقة إلى ض .3
، ومن هذه والفهم القرائى اإلبداعى والتواصل اللغوى  القراءةالمرحلة اإلعدادية فى مادة 

                                     ودراسة جوردان (،Wilson: 1992) دراسة ويلسون الدراسات: 
( 995:Jordan،) (ودراسة ماكون وبرايتMckown$Barnett: 2007،) 

(، ودراسة عبدالحميد 1119ودراسة أروى محمد) (1111ى عبدالحميد)دراسة أمان
(، ودراسة 1171ودراسة هانى محمد) (، و1171(، ودراسة أشرف على )1119سعد)
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(، 1177ودراسة هيثم القاضى) (،1177(، ودراسة محمد أحمد) 1177طلعت سليمان)
 هـ(.7437(، ودراسة عدنان بن محمد على )1173ودراسة ميساء أحمد)

يتضح مما سبق ضعف التالميذ، وتالميذ الصف الثانى اإلعدادى خاصة فى مهارات الفهم    
 القرائى اإلبداعى، والتواصل اللغوى الشفهى.

 

 :مشكلة البحث تحديدثالثًا:

اإلعدادى فى  الثانىتحددت مشكلة البحث الحالى فى ضعف مستوى تالميذ الصف    
 .رات التواصل اللغوى مهارات الفهم القرائى اإلبداعى ومها

 

البحث:ف اأهدرابعًا:  
 هدف البحث الحالى إلى:

ــى أثــر  -0 ــاديمىالتعــرف إل ــى تنميــة  اســتخدام المــدخل المعرفــى األك ــراءة عل ــى تــدريس الق ف
 مهارات الفهم القرائى اإلبداعى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى.

ــى أثــر اســتخدام ا -5 ــاديمىلتعــرف إل ــى تــدري المــدخل المعرفــى األك ــى تنميــة ف ــراءة عل س الق
 مهارات التواصل اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى.

بــين تنميــة مهــارات الفهــم القرائــى اإلبــداعى ومهــارات لتعــرف إلــى نــوع العالقــة االرتباطيــة ا -3
ــدى تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى الــذين درســوا باســتخدام المــدخل  التواصــل اللغــوى ل

 المعرفى األكاديمى.
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البحث:أسئلة ا: خامسً   
 يحاول البحث الحالى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

فى تدريس القـراءة علـى تنميـة مهـارات الفهـم  أثر استخدام المدخل المعرفى األكاديمىما  -0
 ؟القرائى اإلبداعى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

ــا  -5 ــاديمىم ــى األك ــر اســتخدام المــدخل المعرف ــى تن أث ــراءة عل ــى تــدريس الق ــة مهــارات ف مي
 ؟التواصل اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

مـا نـوع العالقـة االرتباطيـة بـين تنميـة مهـارات الفهـم القرائـى اإلبـداعى ومهـارات التواصـل  -3
 اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟ 

 فروض البحث: سادًسا:

  الفروض اآلتية:يحاول البحث الحالي اختبار صحة 

( بـــين متوســطي درجــات المجمـــوعتين 1012ق دال إحصـــائيعا عنــد مســتوى ) يوجــد فــر -0
ــة والضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار الفهــم القرائــى اإلبــداعى لصــالح  التجريبي

 المجموعة التجريبية.

بـــين متوســطي درجــات المجمـــوعتين ( 1012عنــد مســتوى ) يوجــد فــرق دال إحصـــائيعا  -5
لبعــدى الختبــار التواصــل اللغــوى لصــالح المجموعــة التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق ا

 التجريبية.

توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين درجــات تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى فــى اختبــار  -3
 ."الفهم القرائى اإلبداعى ودرجاتهم فى اختبار التواصل اللغوى فى التطبيق البعدى

 أهمية البحث:سابعًا:

ه يفيد كال  من:تنطلق أهمية البحث الحالي فى أن  

: حيــث يقــدم اختبــارا  فـى الفهــم القرائــى اإلبــداعى واختبـار ا فــى التواصــل اللغــوى البـاحثين .0
لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى؛ يمكن االستعانة بهما فى إعداد اختبارات مماثلة، والحكـم  

 على مستوى التالميذ.

فـى محتـوى  اإلبـداعى: حيث يسهم فـى تضـمين مهـارات الفهـم القرائـى مخططى المناهج .5
 .  اللغة العربية
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حيث يسـهم فـي تطـوير تعلـيم فنـون اللغـة العربيـة ومهاراتهـا المختلفـة  مطورى المناهج: .3
 بطرق ونظريات ومداخل حديثة ومنها المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة. 

ثـة، : حيث إنه يفيـد القـائمين علـى العمليـة التعليميـة فـى اسـتخدام مـداخل حديالمعلمين .4
 ومنها المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة فى التدريس.

 

 حدود البحث:ثامنًا:

 يقتصر هذا البحث على:

 اإلعدادى بمدرسة ناصر اإلعدادية بسوهاج. الثانىمجموعة من تالميذ الصف  .0

اإلعـدادى الفصـل الدراســى األول  الثـانىالمقـررة علـى تالميــذ الصـف  موضـوعات القـراءة .5
 م.5103/5104

 . المناسبة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى مهارات الفهم القرائى اإلبداعى .3

 .المناسبة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى الشفهى التواصل اللغوى مهارات  .4
 

المواد التعليمية وأدوات البحث: تاسعًا:  
 قام الباحث بإعداد المواد التعليمية واألدوات البحثية اآلتية: 

 . موضوعات القراءةلدراسة  أوراق عمل التلميذ .0
 . موضوعات القراءةدليل المعلم لتدريس  .5
 .الفهم القرائى اإلبداعىاختبار  .3

 . التواصل اللغوى اختبار  .4
 

 منهج البحث: عاشًرا: 

يستخدم البحث الحالى المنهج شبه التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة،        
 :، والمتغيران التابعان فهمامعرفى األكاديمى لتعلم اللغةالمدخل الويتمثل المتغير المستقل فى 

 .الفهم القرائى اإلبداعى، ومهارات التواصل اللغوى  مهارات
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 مصطلحات البحث:حادى عشر: 
 المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة: -1

ثة أنواع أحد مداخل تعلم اللغة؛ ويعتمد على استخدام ثال  يعرفه الباحث إجرائي ا بأنه:       
من االستراتيجيات، هى: فوق المعرفية، والمعرفية، واالجتماعية، ويعطى أهمية كبيرة لدور 
المتعلم االيجابى ونشاطه وتشاركه مع زمالئه، ويركز على العمليات العقلية للمتعلم، ويتم 

 استخدمه فى تعليم القراءة لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى.
 

 بداعى:الفهم القرائى اإل-2 
قـدرة تالميـذ الصـف الثـانى اإلعـدادى علـى اإلضـافة للـنص  يعرفه الباحث إجرائي ا بأنـه:        

ين واألفكار، والنهايات، والمترادفات، والحلـول، والتنبـؤات، او المقروء، كاقتراح أكبر عدد من العن
 بحيث تتصف بالتنوع، والجدة. 

 

 التواصل اللغوى:-3

قدرة تالميذ الصف الثانى اإلعدادى على التعبير عما  ي ا بأنه:يعرفه الباحث إجرائ      
وذلك شفهي ا عن طريق  فكار وآراء ومشاعر، وإبداء الرأى عما يستمعون إليه،بداخلهم من أ

 االستماع الجيد ومهاراته، والتحدث الجيد ومهاراته. 
 

 :وإجراءاتهالبحث خطوات  ثانى عشر: 

ا     جراءات اآلتية:إلللخطوات واسار البحث وفق 
 

، الصف الثانى اإلعدادىلتالميذ المناسبة  الفهم القرائى اإلبداعىد قائمة مهارات أوأل:إعدا

 من خالل:

 مسح البحوث والدراسات السابقة فى هذا المجال. -

 الكتابات واألدبيات فى هذ المجال. -

 استطالع أراء الخبراء والمتخصصين فى المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. -
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 :وتشمل، للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةوفقا  إعادة صياغة دروس القراءةثانيًا: 

 .التلميذ أوراق عمل -

 .دليل المعلم -

 من خالل: المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة ثالثًا: قياس أثر

 .ى(وهى) اختبار الفهم القرائى اإلبداعى، واختبار التواصل اللغو  بناء أدوات البحث -

 اختيار عينة البحث. -

 .اتطبيق أدوات البحث قبلي   -

 .تطبيق تجربة البحث -

 تطبيق أدوات البحث بعدي ا. -

 رصد النتائج وتفسيرها. -

 تقديم التوصيات والمقترحات. -
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 اإلطار النظرى للبحث:   المحور الثانى: 
 : (للغوىوالتواصل ااإلبداعى اديمى لتعلم اللغة والفهم القرائى المدخل المعرفى األك)

 :أوالً: المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة 
 ماهية المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة: -1

يعد المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أحد المداخل الحديثة فى تعليم وتعلم اللغات،    
امه فى مواد ومجاالت وقد ظهر فى البداية ليسهم فى تعلم اللغة الثانية، ثم بعد ذلك تم استخد

دراسية متنوعة، وفى فروع وفنون اللغة المختلفة. ويعتمد هذا المدخل على التوليف بين 
استراتيجيات تدريسية متنوعة، تدور حول ثالثة أنواع ومجاالت رئيسة هى: االستراتيجيات فوق 

 :O,Malley andChamot المعرفية، واالستراتيجيات المعرفية، واالستراتيجيات االجتماعية)

1990. 43). 

ويستند هذا المدخل إلى االعتقاد بأن تعلم اللغة يتضمن عمليات عقلية، وليست ببساطة   
ن بها أثناء عى بالعمليات العقلية التى يقوموويهتم بتدريب المتعلمين على الو تكوين عادات، 

لمشاركة اإليجابية ويعطى أهمية لالتعلم، ومدى قدرتهم على تقييم أنفسهم وتعلمهم وأدائهم، 
 (.83. 7002للمتعلم فى عملية استخدام اللغة) جاك سى ريتشارد: 

(: أنه صيغ من المعلومات أو المعارف المشتقة 753: 7002ويرى مصطفى الزيات )   
بمعارفها الكمية والكيفية، وما يصاحبها من ظروف، وما ينتج عنها من صيغ أخرى تقوم على 

 توليد أو التوليف، وكذلك وسائطها وعوامل استثارتها.الدمج أو االشتقاق أو ال

فى التدريس، وهو الذى  الحديثة والمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة من المداخل   
يهتم بالمحتوى وتنظيمه، ويقسمه إلى شكلين هما: مدخل المعلومات أو المادة الدراسية، 

يس، والمتعلم ودوره اإليجابى فى التعلم، ، كما يهتم باستراتيجيات التدر ومدخل بنية العلم
 (.72. 7002) فخر الدين القال: والتعاون مع الزمالءوالتشاركية 

ا بالغ ا بالفهم، فالفهم ال يمثل القيمة الحقيقية الستخدام    ويهتم هذا المدخل اهتمام 
الى اللغة كوسيلة اتصال فحسب، ولكن التراكيب اللغوية ذاتها ال يمكن تعلمها، وبالت

 (.10-29. 0991استخدامها ما لم تكن قائمة على الفهم التام)نايف خرما وعلى حجاج: 

والمدخل المعرفى األكاديمى يولى االهتمـام بالمعـارف والخبـرات السـابقة للمـتعلم، ودورهـا  
ــدة. والــتعلم التعــاونى التشــاركى مــع الــزمالء واألقــران، وأهميتــه فــى  ــم المعلومــات الجدي فــى تعل
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ليـة التـى يقومـون بهـا أثنـاء الـتعلم، قوكذلك وعى المتعلمـين بالعمليـات الع المعلومات،اكتساب 
وأثنـاء قيـامهم بالمهــام اللغويـة المختلفــة، ومراقبـة الـذات وتقييمهــا أثنـاء الــتعلم، ومعرفـة مــدى 

 (. O'Malley, Chamot: 1986.244تحقيق المتعلم للمهام وإنجازه لها)
 كاديمى لتعلم اللغة:فلسفة المدخل المعرفى األ -2

تعتمد فكرة المدخل المعرفى األكاديمى على أن الشخص يتعرف ما حوله من أشياء    
ومفاهيم من خالل حواسه جميعها، ويختلف الناس فى نسبة اعتمادهم على كل حاسة، فمنه 
من يعتمد على حاسة أكبر من باقى الحواس، فقد يعتمد شخص على السمع أكثر من البصر، 

ا للمدخلأو ا المعرفى األكاديمى بأنه" تجميع  للمس أو التذوق. لذلك يمكن وصف التعلم وفق 
تنظيم واستخدام المعرفة، وعندما يزداد مخزون الفرد من المعلومات وتزداد قدرته على حل و 

ا) محمد جمل:  ا جديد   (.22. 7002المشكالت؛ فإنه يعنى أنه تعلم شيئ 

لومات تعبر عن معنى صريح أو ضمنى يمكن للفرد وتمثل المعرفة صيغة من المع   
استقبالها وتجهيزها، ومعالجتها عقلي ا ومعنوي ا، وتتمايز بين المفاهيم كأبسط صورة للوحدات 

ا  التعميم والتوليد كاألفكار والمبادىء والنظريات، و المعرفية والتراكيب واألبنية األكثر تعقيد 
 (.221. 0992ب) فتحى الزيات: والتوليف واالشتقاق والتحليل والتركي

الذى  ،والتعلم فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة يعد تغير ا فى البنى العقلية 
. والبنى المعرفية التى تتغير تتضمن تظهرفى سلوكيات متعددة يتسبب فى جعل القابلية

 ,Eggenعلم)المخططات واالعتقادات واألهداف والتوقعات ومكونات أخرى فى ذهن المت

Kauchak: 2004. 238). 

، والفهماإلدراك  عمليات التعلم فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى علىكما يعتمد   
والتخمين، والتنبؤ، والتوقع، والمراقبة والتقييم، ، واالستنتاج ،التنظيم، والمعنى واالستبصارو 

 (.O,Malley andChamot: 1990. 43 )واالنتباه، والتذكر، والتلخيص، والتخطيط، والتوسع

والتعلم فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى يتوجه لتطوير األنماط السلوكية العقلية   
والوجدانية والمهارية عن طريق إنسان يتفاعل مع الخبرات المعرفية فى البيئة، من خالل 

 (.10. 5114: جاسم العمليات العقلية العليا)محمد
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ا من الخبرة السابقة فى تفاعلها مع كما أن التعلم فى ظل الم     دخل المعرفى يعد ناتج 
الخبرات الجديدة مرتبطة بسلوك المتعلم، أما التغيرات غير المرتبطة بالخبرة السابقة فى أداء 

 (.Domjan: 2000. 2المهمة التى يتم بحثها وتعلمها فال تعد متضمنة فى التعلم)

 اللغة:أهمية المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم  -3

فى التدريس وفى تعلم اللغة للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أهمية كبيرة   
إن النشاط العقلى يتضمن فى ذاته مكافأته؛ حيث إن الدافع المعرفى  حيث  نها المختلفة،وفنو 

المعرفة  رغبة المتعلم فى من خاللهذا الدافع  تضحيقوم بدور مهم فى التعلم المدرسى، وي
تقان المعلومات وصياغة المشكالت وحلها، وقد يكون هذا الدافع أقوى من دوافع إم و والفه

ا من دوافع حب االستطالع واالستكشاف  التعلم المدرسى على اإلطالق، وقد يكون مشتق 
والمعالجة، والدافع المعرفى يبين بواقعية العالقة المتبادلة بين الدافعية والتعلم)فؤاد أبو حطب 

 (.424. 5119وأمال صدق: 

وليس سلبي ا يستمع ويحاكى  ،والمتعلم فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى إيجابى  
، ويمكن تلخيص أهمية ويكرر ما يستمع إليه فحسب، بل إنه كائن فى عملية اكتساب اللغة

 :( O'Malley, Chamot: 1986.245 )المدخل المعرفى األكاديمى فيما يلى
 .جتماعيةتنمية مهارات التالميذ اال .0

 وجود الدافع المعرفى يسهم فى الفهم واالتقان وحل المشكالت. .5

 يحتوى على استراتيجيات متنوعة ومختلفة. .3

 للمتعلمين، من خالل تنميته لمهارات اللغة. تنمية الكفاءة االتصالية  .4

 .، والمتمثلة فى فنون اللغة ومهاراتها.تنمية الكفاءة اللغوية األكاديمية  .2

 خالل المنهج الدراسى.توظيف اللغة من  .4

 األم والثانية. يسهم فى اكتساب اللغة .1

 فى مختلف المراحل. للمتعلمينتلبية االحتياجات اللغوية  .8

 يجعل التالميذ نشطين، وإيجابيين، وفاعلين فى التعلم. .9
 

 استراتيجيات المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة: -4

يجيات، تصنف فى ثالث يستخدم المدخل المعرفى مجموعة من االسترات 
استراتيجيات رئيسة هى: االستراتيجيات فوق المعرفية، واالستراتيجيات المعرفية، 
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واالستراتيجيات االجتماعية. ويندرج تحت كل نوع من هذه االستراتيجيات عديد من 
(،) 044. 0998) روزانوند متشيل وقلورش مايلز: االستراتيجيات الفرعية أهمها

O,Malley andChamot: 1990. 43): 
 

 أواًل: االستراتيجيات فوق المعرفية، وتشمل: 

ويعنى التركيز والتصفح والقراءة بتركيز، والبحث عن الكلمات  االنتقائى:االنتباه  -
 والمعلومات، واألفكار.

خطاء، ولفهم النص ظيم للقراءة الواعية والصحيحة دون أنويعنى اإلعداد والت التخطيط: -
 ما به من معلومات. القرائى، وتعلم

وتعنى فحص االنتباه، وفهم المعلومات، ومعرفة مدى التقدم فى إنجاز  :المراقبة -
 المهمة.

 ويعنى التأكد من الفهم، والتقدم، والتحصيل واإلنجاز للمهارات والمهمات. :التقييم -
 االستراتيجيات المعرفية، وتشمل: ثانيًا:

 ياء التى يراد تذكرها.ويعنى تكرار الكلمات واألش: التمرين -

ا لمدلول معين. :التنظيم -  ويعنى توزيع وتصنيف الكلمات والمصطلحات واألفكار وفق 
جديدة، أو إكمـال  ات الواردة فى النص؛ لتخمين معان  ويعنى استخدام المعلوم :الستداللا -

 أشياء ناقصة، أو توقع نواتج معينة.

ــم قراءتــه ب :التلخــيص - ــع لمــا ت اســتخالص األفكــار األساســية فــى إيجــاز مــع ويعنــى التجمي
 النص.

 ويعنى استخدام الصور المرئية لفهم وتذكر المعلومات الجديدة. :التصوير -

 ويعنى التوصل إلى مبادىء عامة وأفكار رئيسة من خالل النص. :االستناج -

 ويعنى  استخدام المعلومات اللغوية المعروفة لتسهيل مهمة لغوية جديدة. :النقل -

الـــربط والـــدمج بـــين المعلومـــات الجديـــدة والمعلومـــات المعروفـــة،  ويعنـــى :التوســـع -
 وتوظيف المعلومات السابقة فى تعلم المعلومات الجديدة.

 

 ثالثًا: االستراتيجيات االجتماعية، وتشمل:
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ــاون  - ــى حــل مشــكالت  :التع ــدة، وف ــم أشــياء جدي ــزمالء فــى تعل ــى العمــل مــع ال ويعن
 معينة.

ــى، أو حــول أشــياء  :ستيضــاحطــرح أســئلة لال - ويعنــى طــرح أســئلة حــول الموضــوع القرائ
 غامضة.

ويعنى تفكير التلميذ تفكير ا إيجابي ا حـول المهمـة المـراد  :التفكير االيجابى فى المهمة اللغوية -
 تعلمها، وحول ما حققه من إنجاز فيها، وذلك لطمأنة النفس، وتخفيف القلق.

االستراتيجيات فى تدريس موضوعات القـراءة؛ لمعرفـة أثرهـا  هذه األنواع من يوظف والباحث 
 فى تنمية الفهم القرائى اإلبداعى والتواصل اللغوى.

 دور المعلم فى ضوء المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة: -5

 فيما يلى: يتمثل دور المعلم فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة 

 وعات؛ لتفعيل العمل التشاركى والتعاونى فى ظل المدخل المعرفى.تقسيم التالميذ إلى مجم-

 توجيه التالميذ وإرشادهم نحو استخدام االستراتيجية المناسبة للموضوع والجزء المطلوب. -

متابعة التالميذ أثناء استخدامهم االستراتيجية، وأثناء قيامهم بالمهام اللغوية -
 الموكلة إليه.

 ون مع زمالئهم إلنجاز المهام.دعوة التالميذ للتعا -

 دعوة التالميذ الستخدام معارفهم وخبراتهم السابقة فى التعلم الجديد. -

 تقديم الدرس، وإعطاء فكرة عن الموضوع؛ إلثارة انتباههم للموضوع. -

 توضيح بعض األجزاء الغامضة على التالميذ. -

 عرض بعض األشياء الجديدة على التالميذ. -

 ألسئلة التقويمية للتالميذ.توجيه بعض ا -

 تقديم التعزيز والتغذية الراجعة إلجابات التالميذ. -
 دور المتعلم فى ضوء المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة: -6

مهم وجوهرى فى عملية  رفى ظل المدخل المعرفى األكاديمى فإن المتعلم  يقوم بدو   
مختلفة ، ونتيجة لذلك قد تتباين تأثيرات تفاعلهما  التعلم؛ إذ يمكن أن يدرك فردان البيئة بصورة

مع البيئة على سلوك الحق وال تعكس ردود أفعالهما المختلفة المثير المتيسر فى البيئة فقط، 
ا من قبل كل منهما)   (.O, Donnell: 2007. 208ولكن كيفية فهم ذلك المثير أيض 
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ديمى لتعلم اللغة، يمكن تلخيصه فيما فالمتعلم له دور كبير فى ظل المدخل المعرفى األكا 
 يلى:

 .ها فى التعلم الجديدفاستخدام المعارف والخبرات السابقة  وتوظي -

 التخطيط لعملية التعلم، ومعرفة االستراتيجية المستخدمة فى تنفيذ المهمة. -

 .ةاستخدام االستراتيجيو  مراقبة ذاته أثناء التعلم، ومعرفة مدى نجاحه فى التعلم، -

 ته، والحكم على تحقيقه ألهداف الدرس، أوقدرته على اإلنجاز وتنفيذ المهام.تقويم ذا -

 تصنيف المعلومات والمفاهيم واألفكار، وعمل مخططات ورسومات لها.. -

 تذكر المعلومات والمفردات واألفكار. -

 استخدام العمليات العقلية المعرفية وما وراء المعرفية فى التعلم. -

 ذ المهام الموكلة إليهم.التعاون مع زمالئه فى تنفي -

 المشاركة فى الدرس أثناء التعلم، والقراءة للموضوع. -

 البحث عن الكلمات الجديدة فى الموضوع، واالجتهاد فى معرفتها. -

 تحديد األفكار الرئيسة والفرعية للموضوع. -

 االستنتاج، والتخمين، والتنبؤ، والتوقع. -

 ت قرائية.التلخيص لما قرأه من نصوص وموضوعا -

 ح األسئلة المختلفة حول موضوع القراءة.طر  -

 التفكير اإليجابى فى المهام اللغوية الموكلة إليه. -
 

 لتعلم اللغة: المدخل المعرفى األكاديمىأسس  -7

األسس المبادىء و يستند المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة إلى مجموعة من       
 :(Eggen, Kauchak: 2004. 237)أهمها

 كالفهم القرائى اإلبداعى. ،معرفة فى اإلبداع واالبتكاراستخدام ال -

ما لدينا من فادة من المعلومات فى التعبيرعاالستخدام السليم للمعرفة والمتمثل فى االست -
 أفكار.

 استخدام المعرفة فى التواصل اللغوى بين المتعلمين، وبينهم وبين اآلخرين. -

 اتهم.يكون المتعلمون فعالين فى محاوالتهم لفهم خبر  -

ا. -  يعتمد الفهم الذى يطوره المتعلمون على ما يعرفونه مسبق 
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 يبنى المتعلمون الفهم أكثر مما يسجلونه. -

 التعلم هو تغير فى بنى الفرد العقلية. -

 التعلم عملية مشاركة بين المتعلم وزمالئه؛ إلنجاز المهام. -

 التعلم عمليات عقلية معرفية وفوق معرفية واجتماعية. -
 

 مدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة:خصائص ال -8

)فتحى  عن غيره أهم هذه الخصائص هى للمدخل المعرفى لتعلم اللغة خصائص تميزه  
 :(224. 5110الزيات: 

الكم المعرفى: وتعنى الحصيلة الكلية للمعارف والمفاهيم والحقائق والقواعد والقوانين  -
قية المتعلقة بالمجال النوعى موضع والعالقات ذات الطبيعة العلمية النظرية والتطبي

 االهتمام.

الكيف المعرفى: وتعنى الطبيعة الكيفية للمحتوى المعرفى النوعى من حيث هدفه وارتباطه  -
 بالواقع، وترابطه وتمايزه وتكامله وتنظيمه ومنطقيته وعلميته.

وعناصره (: وتعنى تنامى الوحدات المعرفية للمجال راكمية المعرفية)الكمية والكيفيةالت -
 وحقائقه، وتتراكم فى وعى الفرد وبنائه المعرفى تراكما كميا وكيفيا.

ترابط المدخالت: وتعنى قابلية العالقات البينية المستخدمة أو المشتقة للترابط الرأسى أو  -
 األفقى ترابطا وظيفيا ومنطقيا وعلميا، سواء أكان ذلك الترابط بمعرفة المعلم أو المحتوى.

ى واألفقى للمدخالت: وتعنى مدى تحقيق المدخالت المعرفية لنمطى التكامل التكامل الرأس -
الرأسى واألفقى بين وحداتها وعناصرها ومكوناتها، بحيث تعكس التواصل واالستمرارية، 

 والنشاط العقلى المعرفى للمتعلم.

تنظيم وتصنيف المدخالت: وتعنى تنظيم المدخالت تنظيما يحقق اإلدراك واالستيعاب،  -
 التنظيم الهرمى أو الشجرى، أو من العام إلى الخاص.ك

تمايز المدخالت والمحتوى: وتعنى تحقيق المدخالت شرط االستقالل والتمايز النوعى  -
 بوحداتها وعناصرها مع عدم التداخل الذى يحدث التشويش.
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 الفهم القرائى اإلبداعى :القراءة وثانيًا: 
 ماهية القراءة : -1  

عديدة للقراءة؛ فقد تطور مفهوم القراءة تطورات عديدة؛ حيث بدأ بمجرد هناك تعريفات   
التعرف والنطق، ثم الفهم واالستبصار، ثم النقد وإبداء الرأى، ثم حل المشكالت، إلى أن وصل 
إلى اإلبداع؛ فالمفهوم الحديث للقراءة هو: القدرة على اإلبداع واإلضافة والتخمين، واقتراح 

 رائى اإلبداعى، واقتراح العناوين بعد عملية القراءة.الحلول والفهم الق

( أن القراءة عملية انفعالية دافعية تشل تفسير 012: 0993ويرى حسن شحاتة)   
يتلقاها القارىء عن طريق عينيه، وفهم المعانى، والربط بين الخبرة الرموز والرسوم التى 

 تذوق وحل المشكالت.السابقة وهذه المعانى، واالستنتاج والنقد والحكم وال

والقراءة هى القدرة على جعل الرموز المكتوبة والمطبوعة ذات معنى، بحيث يستخدم   
ا يستخدم هذه المعلومات لعمل  القارىء الرموز لتوجيه استعادة المعلومات من ذاكرته والحق 

 (.Carolin,G: 1996. 11تفسير منطقى لرسالة الكاتب)

( أن القراءة عملية ذهنية تأملية، تستد إلى عمليات 035: 5110ويذكر رشدى طعيمة)  
عقلية عليا، إنها نشاط ينبغى أن يحتوى على كل أنماط التفكير، والتقويم والحكم والتحليل 
والتعليل وحل المشكالت، ولبس مجرد نشاط بصرى ينتهى بتعرف الرموز المطبوعة، أو فهم 

 دالالتها فقط.

( القراءة بأنها عملية عقلية انفعالية دافعة تشمل 550: 5115يعرف عبدالفتاح حسن)  
تفسير الرموز، والرسوم التى يتلقاها القارىء عن طريق عينيه، وفهم المعانى والربط بين 

 الخبرة السابقة وتلك المعانى، واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت.

ن القراءة تأتى فى المرتبة ( إلى أ511: 5115)، ووحيد حافظويشير محمود الناقة   
األولى من الشيوع بعد الحديث واالستماع، وهى بهذا أساس فى عملية البناء الثقافى فى حياة 

ة التى تعطيها القراءة ذات أثر كبير فى تكوين شخصية الفرد الناضجة عرفكل فرد، فالم
 المتكاملة.

للتعلم لرقي  القراءة هي المدخل الرئيسأن  (72: 7002)ويذكر فتحى يونس  
ونظرا  الرتباط القراءة بكل نشاط إنساني وارتباط الريادة في المجتمع  ،ورفاهيتها بل ،الشعوب
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مكانة الفرد اجتماعيا  وثقافيا  ترتبط فالمعاصر بالقراءة، فالشعب القارئ هو الشعب القائد، 
 بقدرته على القراءة.

الفاهمة تتطلب استجابة  ( أن القراءة الواعية822: 2773ويرى محمد مجاور)   
ا لمعنى هذا الرمز، وإدراك ا للعالقات بين هذه الرموز، وتتطلب  واعية للرمز المكتوب، وفهم 
ا للجمل واألساليب وإدراك معانيها، وإدراك األفكار التى تعبر عنها، والعالقات التى  ا فهم  أيض 

 وراء المعانى.

ل الشكل الميكانيكى، والتى تسمى وللقراءة عمليتان متصلتان هما: األولى تشم   
باالستجابات الفسيولوجية لما هو مكتوب، والثانية تشمل الجانب العقلى التى يتم عن طريقها 
تفسير المعانى، وتشمل تلك العملية التفسير واالستنتاج، وبالتالى تصبح القراءة عملية تفكير 

 (.220. 2773آخران: معقدة، وليست مجرد معرفة الكلمات المطبوعة) فتحى يونس و 
 أهمية القراءة : -2

للقراءة أهمية كبرى بالنسبة للفرد والمجتمع، وال تخفى أهمية القراءة على أحد؛ حيث   
توسيع دائرة  فى حياته، فتعمل على الفرد تفيد( أن القراءة 205: 2778يرى حسن شحاتة)

 مقاييس التذوق، وتساعد بوتهذوتحقق التسلية والمتعة،  خبراته، ووفتح أبواب الثقافة أمامه،
 التوافق الشخصى واالجتماعى. تساعده فىعداده العلمى، و اإلتسهم فى كما  ،فى حل المشكالت

( أن أهمية القراءة بالنسبة للمجتمع ال تقل أهميتها 278: 2770) ويذكر إبراهيم عطا  
 عن طريق القراءة، إنما هو الذ يقرأ ويتبادل أفراده األفكار، واآلراءعن الفرد؛ حيث إن المجتمع 

قوى قادر على الحياة والنمو؛ ألن الصلة الفكرية بين أفراده قوية، وهذا يعنى أن  مجتمع
  خبراتهم مشتركة، ومصالحهم متبادلة.

( أن للقراءة تأثيرها فى بناء شخصية اإلنسان 777: 2773ويشير محمد مجاور)   
فقراءته تكون تفكيره، وتخلق لديه اتجاهات أو فاإلنسان صنع بيئته وصنع ثقافته؛  ؛وتكوينه

 تعد لها، وتوجد عنده الكثير من الميول أو تقضى عليها.

أنها ( 223: 2773وللقراءة دور كبير فى حياة التالميذ؛ حيث يذكر محمد فضل هللا)   
تشيع فى التالميذ حب االستطالع؛ مما يكسبهم سعة المعرفة بالعالم الذى يعيشون فيه. كما 
أنها تحقق لهم التوافق النفسى واالجتماعى، وتسهم فى حل كثير من المشكالت التى تواجههم، 
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وتنمى لديهم القيم األخالقية واالجتماعية، وتسهم فى تحقيق التواصل بين التالميذ ومعلميهم 
 وبينهم وبين زمالئهم.

 أنواع القراءة : -3

( أن 272: 2770يذكر إبراهيم عطا)هناك تصنيفات متعددة للقراءة، فمن حيث الشكل    
هناك نوعين للقراءة هما: القراءة الجهرية، والقراءة الصامتة. ويقصد بالقراءة الجهرية التقاط 
الرموز المطبوعة، وتوصيلها عبر العين إلى المخ، ثم الجهر بها بإضافة األصوات، واستخدام 

لمطبوعة، وإعطاؤها المعنى المناسب أعضاء النطق.أما القراءة الصامتة فهى استقبال الرموز ا
المتكامل فى حدود خبرات القارىء السابقة مع تفاعلها بالمعانى الجديدة المقروءة، دون 

 استخدام النطق.
أما من حيث الهدف والغرض فمتعددة منها: قراءة التحصيل، القراءة لجمع المعلومات    

قراءة للبحث، قراءة لحل  لنقد، والقراءة للدرس، والقراءة لواالستمتاع العلمية، والقراءة للترفيه
 .المشكالت

 

 أهداف القراءة ومهاراتها فى المرحلة اإلعدادية : -4

للقراءة فى المرحلة اإلعدادية أهداف ومهارات تسعى المدرسة لتنميتها لدى التالميذ. ويمكن   
محمد ) ،(048 .0990)على مدكور: حصر أهداف القراءة فى المرحلة اإلعدادية فيما يلى

 :(11-48. 5103، ) وزارة التربية والتعليم: (354. 0998مجاور: 
- .  قراءة الدرس قراءة صحيحة، مع فهم للموضوع كالقراءة عن الفضاء مثال 

 استنتاج األفكار الرئيسة والفرعية من الدرس، والنص القرائى. -

 اقتراح أكثر من عنوان للنص القرائى. -

 علومات والوقوف على تراث الماضيين.زيادة الخبرات واكتساب الم -

 تنمية الميل إلى القراءة والرغبة فى االستمرار فيها. -

 تحليل غرض القارىء وهدفه والتعرف على أفكاره. -

 الوقوف على حقائق علمية أو تاريخية والتثبت منها. -

 .فة كيفية حل المشكالت التى تواجه التالميذمعر  -

 رية واللفظية.اللغوية والفك زيادة حصيلة التالميذ -

 تكوين عادات القراءة لالستمتاع أو الدراسة أو البحث. -
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 تفسير المادة المقروءة ونقدها وتقويمها وإصدار حكم عليها. -

)حسن شحاتة: أما عن مهارات القراءة فى المرحلة اإلعدادية فيمكن إيجازها فيما يلى       
 :(358. 0998محمد مجاور: )(، 008. 0993

 لمة دون مشقة أو معوق.التعرف على الك -

 إدراك عالقات الكلمات. -

 إدراك عالقات الجمل والتراكيب والفقرات. -

 إدراك األفكار والمعانى وترابطها وتتابعها. -

 استخالص النتائج والحقائق والتعميمات من المقروء. -

 فهم األفكار الكلية واألفكار الجزئية. -

 تحديد واستخراج النقاط البارزة. -

 فكار الرئيسة والتفاصيل.التمييز بين األ -

 تلخيص المقروء مع الحفاظ على المعنى. -

 تنمية الميل والرغبة والتذوق والتقدير للمقروء. -

 واقع تدريس القراءة فى المرحلة اإلعدادية : -5

بالنظر إلى واقع تدريس القراءة فى مدارس التعليم العام، ووفى المرحلة اإلعدادية    
انى من النمطية والتقليدية، والتركيز على دور المعلم، وإهمال على وجه الخصوص تجد أنه يع

ا، وهذا ناتج من عدم  دور الطالب. كما أن اهتمام المعلمين بالقراءة ودروسها ضئيل جد 
وعيهم بأهمية هذا الفن، ومعناه الحقيقى؛ حيث يقتصر المعنى لدى الكثير منهم على معرفة 

، وبهذا يكون قد انتهى درس القراءة، ولم يرد إلى نى الكلمات واألفكار األساسية فقطامع
أذهانهم ضرورة التعرض للمفهوم الحديث للقراءة ومهاراته المختلفة من فهم قرائى، ونقد 

ين وحل مشكالت وتلخيص ووضع نهايات متعددة او وإبداء رأى، وإبداع وإضافة تفاصيل وعن
 للنص القرائى...إلخ.

واألبحاث فى هذا المجال؛ إال أن األمر ما زال يعانى  وعلى الرغم من كثرة الدراسات   
( أن 003: 0991من النمطية والتقليدية أثناء تدريس القراءة، حيث يذكر حسن شحاتة)

غالبية المعلمين يؤدون درس القراءة باإلعالن عن الموضوع، وقراءته قراءة جهرية، ثم يطلب 
لمعانى الكلمات، وعرض أفكار الدرس،  من التالميذ قراءة الموضوع أو الفقرة، مع توضيح
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وينتهى الموضوع بأسئلة تقليدية على الدرس. فاالهتمام يقتصر على معانى الكلمات واألفكار 
فقط، دون التعرض لمهارات القراءة والفهم القرائى، ودور التلميذ أثناء القراءة من البحث، 

لتخطيط، والتعاون والمشاركة بين والتنظيم والتلخيص، واالستنتاج، والتقييم والمراقبة وا
التالميذ فى مجموعات، ووهذا ما يهتم به المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة؛ حيث يهتم 
بثالثة أنواع من االستراتيجيات: استراتيجيات فوق معرفية، واستراتيجيات معرفية، 

 واستراتيجيات اجتماعية.

راءة بهذا الشكل، وهذه الطريقة جعله ( أن تدريس الق513: 5110ويرى فتحى يونس)   
 يتسم باآللية والتقليدية، وفقد الروح والهدف من وراء تدريسه.

( أن االستمرار فى تدريس القراءة بهذا الشكل؛ جعل 95: 5110ويرى محمد فضل هللا)  
ا؛ مما ولد اإلحساس لديهم بغياب الدافع إلى  الطالب ال يحبون القرءة، بل يعتبرونها تكليف 

 ، فتحول درس القراءة إلى درس ممل؛ أدى إلى البعد عن القراءة والنفور والتبرم منها.اإلنصات
 ماهية الفهم القرائى اإلبداعى : -6

يعد الفهم القرائى هو الهدف األسمى، والغاية العظمى من وراء عملية القراءة، فنحن   
بل نسعى إلى إدراك لألفكار  ال نسعى من وراء القراءة فك الرموز ومعرفة المصطلحات فقط،

، فالفهم القرائى هو أهم والمعانى، وتمييز بين األشياء المختلفة، وهذا هو جوهر الفهم القرائى
 مهاراة فى القراءة، لما فيه من شمولية، وتحقيق ألهم أهداف عملية القراءة.

القارىء  ( أن الفهم القرائى عملية عقلية يقوم بها 83: 5110ويرى مصطفى اسماعيل)  
ا خبراته السابقة، وإشارات السياق؛ الستنتاج المعانى  للتفاعل مع النص المكتوب، مستخدم 

 المتضمنة فى النص المكتوب. 
فهم معنى الجملة، فهم  والفهم القرائى هو عملية عقلية تقوم على فهم معنى الكلمة،  

يز بين المعقول وغير المعقول، معنى الفقرة، تمييز الكلمات، إدراك المتعلقات اللغوية، التمي
إدراك عالقة السبب بالنتيجة، إدراك القيمة المتعلمة من النص، وضع عنوان مناسب للقصة، 
التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به، معرفة الجملة المحورية فى النص)مراد 

  (.91. 5114عيسى: 
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بأنه عملية عقلية تتضمن  (Martin$ Taylor,1999. 53مارتن وتايلور) ويعرفه  
إدراك القارىء لجميع المعلومات فى الموضوع المقروء، مع تكامل هذه المعلومات بين 

 الجوانب اللغوية، وبين المعلومات الصريحة والضمنية.  

(: أن الفهم القرائى عملية تفكير 535: 5113)وزينب النجار ويرى حسن شحاتة  
ىء والنص والسياق، وأن الفهم عملية استراتيجية تمكن متعددة األبعاد، وتفاعل بين القار 

القارىء من استخالص المعنى من النص المكتوب، وهو عملية معقدة تتطلب التنسيق لعدد 
 ادر المعلومات ذات العالقة المتبادلة.صمن م

ا، والتى يندمج فيها األفراد بشكل    كما أن الفهم القرائى أكثر أنواع المعرفة تعقيد 
، وهو نتاج المعلومات من مصادر بصرية وسمعية، ومعرفية ولغوية والتى تندمج مع ا ىروتين

 (.Telbany,H: 1998. 16لتقدم على الفور أداء لكل جملة أو جزء من الجملة)

والفهم القرائى اإلبداعى هو أعلى مستويات الفهم القرائى، ويتمكن القارىء من هذا   
ويختلف هذا األداء ائى يتسم بالطالقة والمرونة واألصالة، النوع عندما يستطيع إنتاج عمل قر 

. 0998، ومستوى التفكير، والمرحلة الدراسية) رشدى طعيمة: اإلبداعى باختالف األعمار
049.) 

ويشير مستوى الفهم القرائى اإلبداعى إلى استخدام الحقائق والمعلومات والمفاهيم   
التنبؤ بأفكار جديدة يمكن الحكم النص، أو جديدة لمشكالت وردت فى  للوصول إلى حلول

 عليها بالصحة أو الخطأ.
والفهم القرائى اإلبداعى ربط ودمج ما نكتسبه من معلومات فى النص القرائى بما     
كون معلومات جديدة غير التى كنا نعرفها، فهو معلومات سابقة فى عقولنا؛ مما ي لدينا من

ارف السابقة لدى القارىء؛ لتشكيل نوع جديد، وهو بذلك نوع من التكامل بين المعلومات والمع
 (. Johnson: 1980.6عملية تفاعلية يلعب فيها النص والمعرفة دور ا كبير ا)

( أنه نتاج التفاعل بين إدراك الفرد للرموز التى  Harris: 1985.444ويرى هاريس )  
 ة بالعالم.تمثل اللغة، والمهارات اللغوية، والمهارات المعرفية والمعرف

ويمكن القول بأن الفهم القرائى اإلبداعى هو القدرة على اإلضافة للنص المقروء،  
ين واألفكار، والنهايات، والمترادفات، والحلول، والتنبؤات، او كاقتراح أكبر عدد من العن
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والجدة. وأنه استخدام المادة المقروءة فى حل  ،بحيث تتصف بالتنوعواألسئلة، واإلجابات، 
يتسم بالطالقة  ألعمال إبداعية القارىء شكالت الواردة فى النص أو الحياة، وهو إنتاجالم

 والمرونة واألصالة.
 أهمية الفهم القرائى اإلبداعى : -7

إن للفهم القرائى عامة واإلبداعى خاصة دور ا كبير ا فى تحقيق أهداف القراءة، وفى    
إبداء الرأى واإلبداع ول الفهم واالستيعاب و ذى يدور حتحقيق المفهوم الحديث للقراءة، وال

   ال تتم عملية القراءة بالشكل المطلوب، وبالمعنى الحديث. ىواإلضافة؛ فبدون الفهم اإلبداع
( أن الفهم القرائى ضمان لالرتقاء بلغة المتعلم، 85: 5110ويذكر محمد فضل هللا)  

ابع مهارات النقد بموضوعية، وتعويده وتزويده بأفكار ثرية، وإلمامه بمعلومات مفيدة، واكتس
إبداء الرأى، وإصدار األحكام على المقروء بما يؤيدها، ومساعدته على مالحظات الجديد؛ 

 لمواجهة ما يقابله من مشكالت، وتزويده بما يعينه على اإلبداع.
إلى أن عمليات الفهم تشير إلى وقد أكدت البحوث الحديثة فى تطور الفهم القرائى    

راءات عقلية أثناء قيام الفرد بالقراءة، وتقترح البحوث أن عملية الفهم تنطوى على إج
 (.Garner, R: 1987. 67المعالجة المعرفية للغة) 

كما أن الفهم القرائى أساس عملية القراءة؛ فقراءة بال فهم وال إبداع ال تعد قراءة    
بل هو عملية ليست سهلة، فال تتوقف بالمفهوم الصحيح، وهذا الفهم القرائى ال يحدث فجأة، 

عند حد التعرف على الحروف والكلمات والنطق، ولكن تتضمن كثير ا من العمليات العقلية: 
أساسها الفهم القرائى)  كالتذكر والربط واإلدراك والموازنة واالستنباط وغيرها، وكلها عمليات

 (.40. 5118مختار عبدالخالق: 
( أن الهدف من القراءة هو اشتقاق المعنى من 032: 5119ويذكر عبدالحميد سعد)

المقروء؛ مما يجعل الموضوع ذا معنى واضح بالنسبة للفرد، والفهم القرائى عبارة عن 
استخالص المعنى من المقروء؛ لذا فالفهم القرائى يحقق الهدف المرجو من القراءة الحقيقية؛ 

 بين األشياء، وإضافة للنص.ففيه استخالص للمعلومات واستيعاب للمحتوى، وتمييز 
وتزداد األهمية للفهم القرائى اإلبداعى، وهو أعلى مستويات الفهم القرائى؛ حيث إنه    

ا، وأن يقرأ لإلبداع، وأن  يتماشى مع العصر  ومتطلباته، والتى تقتضى أن يكون الفرد مبدع 
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معه، وأن يقترح  يضيف للنص المقروء، ويتنتج األفكار الضمنية، ويشعر بالكاتب ويتفاعل
عنواين ونهايات متعددة ومتنوعة وفريدة للنص، كما يتماشى مع  أحدث تطورلمفهوم القراءة، 

 والذى يرى أن القراءة قدرة القارىء على اإلبداع واإلضافة للنص. 
 الفهم القرائى :مستويات  -8

  وكالهان حيث صنف كالرك، عامةعديدة للفهم القرائى  تصنيفتهناك  
($Callahan,1982. 248Clark) :الفهم القرائى إلى ثالثة مستويات هى 

المستوى األول: قراءة ما على السطور، ويقصد به الفهم اللفظى للكلمات والجمل 
والتراكيب، المستوى الثانى: قراءة ما بين السطور، ويقصد به البحث عن األدلة وإصدار 

ما وراء السطور، ويقصد به القدرة على األحكام وتفسير النتائج، المستوى الثالث: قراءة 
 التوقع واستنتاج التعميمات والتطبيقات التى يذكرها الكاتب. 

وينقسم الفهم القرائى إلى أربعة مستويات هى: مستوى الفهم الحرفى: ويتطلب معرفة ما   
كتبه المؤلف، ومستوى الفهم التفسيرى: ويتطلب قراءة ما بين السطور واستنتاج ما يعنيه 
الكاتب، ومستوى الفهم النقدى: ويتطلب من القارىء أن يحلل ويقارن ويميز ويبدى رأيه، ويثير 

يتطلب من الفرد أن يدمج ما قرأه بطريقة جديدة؛ يخمن أو  أسئلة، ومستوى الفهم اإلبداعى:
يفصل بناء على ما قرأه، يستفيد منه فى عمل شىء آخر، أو يستجيب بمشاعر خاصة أو 

 (.Judi, L; 1993. 80تقدير خاص) 
( الفهم القرائى إلى ثالثة 035: 5111)مناع وقد صنف رشدى طعيمة ومحمد  

مستويات هى: فهم األفكار الكلية والجزئية، فهم األفكار الصريحة والضمنية، فهم طريقة 
 العرض واتجاه الكاتب ونبرته اإلنفعالية.

 ثة مستويات هى:( الفهم القرائى ثال 84: 5110ويصنف محمد فضل هللا )  
مستوى الفهم الحرفى: ويعنى فهم معانى الكلمات الحقيقية، وتحديد الفكرة  -

 الرئيسة واألفكار الفرعية.

مستوى الفهم التفسيرى: ويعنى إدراك وتفسير المفردات ومعرفة ما تهدف إليه،  -
 وتحديد األفكار الضمنية، وتحليل مشاعر الكاتب.

قد وإبداء الرأى وإصدار الحكم، والتمييز بين مستوى الفهم التطبيقى: ويعنى الن -
 األشياء.
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 مهارات الفهم القرائى اإلبداعى : -9

هناك عديد من المهارات للفهم القرائى بصفة عامة، وهناك مهارات خاصة بكل مستوى   
مصطفى  ما يلى من مستويات الفهم القرائى، ومن مهارات الفهم القرائى اإلبداعى

درى وسمير الكنعبدهللا ، )(508. 5115ود الناقة ووحيد حافظ: )محم(، 5110:81موسى)
 :(54. 5119(، )ماهر عبدالبارى: 491. 5112نايل عبدالاله: ، )(5114يونس:

 إعادة ترتيب أحداث قصة بصورة مبتكرة. .0

 اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت فى موضوع أو قصة. .5

 لقصة قبل نهايتها.التوصل إلى توقعات لألحداث أو حبكة للموضوع، أو ا .3

 تحديد نهاية لقصة ما لم يحدد الكاتب نهاية لها. .4

 مسرحة النص المكتوب وتمثيله. .2

 .القرائى للنص ةن جديديوضع عنوا .4

 وضع مقترحات جديدة ومتنوعة؛ لتطوير النص. .1

 تقديم حلول مبتكرة لنفس المشكالت الواردة فى النص. .8

 .ابةكالرسم والتخطيط والكت تقديم صياغة جديدة للنص .9

 .لها طرح أسئلة والبحث عن إجابات .01

 استخدام المقروء فى عالج مشكلة وردت فى النص، أو مشكلة حياتية. .00

 ذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات واألفكار من النص القرائى. .05

 صياغة أسئلة متنوعة على النص القرائى. .03

 إعادة ترتيب النص القرائى بطريقة جديدة. .04

 التنبؤ بنهاية الموضوع. .02

 م إجابات متعددة ألسئلة وردت فى النص القرائى.تقدي .04

 توقع نهاية القصة أو النص القرائى. .01

 ذكر أكبر عدد من الصفات لشخصيات وردت فى النص أو القصة. .08

 تلخيص النص بأسلوب القارىء. .09

 إنتاج أفكار جديدة مرتبطة بالنص القرائى. .51
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 استخالص المعانى الضمنية من النص القرائى. .50

 لقرائى اإلبداعى :أسس الفهم ا -11

. 0998للفهم القرائى اإلبداعى أسس يستند إليها أهمها) فتحى يونس وآخران: 
 :(084. 5114(، )على سالم: 015

 وعى القارىء باالستراتيجيات الالزمة لتفسير النص، وفهم معناه. .0

 توظيف السياق فى فهم المعنى المقروء. .5

 رائى اإلبداعى.دافعية القارىء، وخلفيته عن مهارات الفهم الق .3

 وعى القارىء بالعملية العقلية التى تمكنه من مراقبة الفهم. .4

 القدرة على توجيه العملية العقلية نحو النهاية المرغوبة. .2
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 : التواصل اللغوىا: لثً ثا
 : التواصل اللغوىماهية  -1

إن الهدف األساسى لتعليم اللغة العربية هو إكساب المتعلم القدرة على االتصال    
أو كتابي ا، وال بد أن تؤدى كل محاولة  االلغوى الواضح السليم، سواء كان هذا االتصال شفوي  

 (.1. 0990لتدريس اللغة العربية إلى تحقيق هذ الهدف) على مدكور: 

انتقال معرفة ما من شخص إلى آخر، بهدف التفاهم  والتواصل اللغوى هو   
 محدودة فرصه هوأن النظر، وجهات وتبادل روالتفسي للتعبير مستمرة عملية ، وهوبينهما
 .والرموز والعالمات، لإلشارات، مختلفة نظم على تشتمل

( التواصل اللغوى بأنه عملية تبادل األفكار واآلراء 029: 5113يعرف حسن شحاتة) و 
والمشاعر بين األفراد من خالل نظام مشترك ومتعارف عليه من العادات والتقاليد والرموز 

وهو عالقة اجتماعية بين األفراد تستخدم فيها اللغة القومية فى إطار مجموعة من  اللغوية،
 المعايير والقواعد إلنجاز أهداف وأنشطة مقصودة.

بهدف توصيل رسالة معينة، فى  وهوعملية يتفاعل فيها المرسل مع المستقبل؛  
أو الفهم أو  موقف معين، بقناة اتصال مناسبة، وإشباع حاجة لدى اآلخرين، كالتعبير

 لغويا   صل اإلنسان بغيره اتصاال  فعندما يتّ التأثير أو اإلقناع، وقد يكون شفهي ا أو كتابي ا. 
، وإما ثا  فهو إما أن يكون متحدّ  لآلخرين، أفكاره ومشاعرهونقل  عما بداخله،عبير التّ  بهدف

اإلنسان  الحاالت يمرّ  ، وفي كلّ ، وإما أن يكون قارئا  ، وإما أن يكون كاتبا  أن يكون مستمعا  
 غة.ة مضمونها ومادتها اللّ بعمليات عقليّ 

هي ا شف سواء  كانغوي إلى امتالك مهارات التواصل اللّ  حاجة ماسةاإلنسان في و   
 يتمكن من القدرةحتى  ؛الكتابةالقراءة  فى أم كتابي ا متمثال   ،ثاالستماع والتحدّ  متمثال  فى 

التفاعل مع اآلخرين، ويتمكن من قضاء المصالح، وتوصيل آرائه وأفكاره، ومشاعره 
 ، وتنميتها.بمهارات التواصل اللغوي  ضرورة االهتمام لآلخرين، وهذا يقتضى
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 أشكال التواصل اللغوى : -2

ا؛  للتواصل اللغوى شكالن أساسيان إما أن يكون تواصال  كتابي ا، أو تواصال  شفهي 
الكتابى يكون أدواته هما فنا القراءة والكتابة، أما التواصل الشفهى فطرفاه هما فالتواصل 

 االستماع والتحدث. ولكل فن من هذه الفنون اللغوية مهارات خاصة به.
( أن االتصال اللغوى ال يتعدى أن يكون بين متكلم 1: 0990ويذكر على مدكور)

عة: االستماع والتحدث والقراءة بر ومستمع، أو بين كاتب وقارىء، وهى فنون اللغة األ 
م ال اللغوى، وهى متصلة ببعضها تماوالكتابة، وهذه الفنون األربعة هى أركان االتص

االتصال، وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون األخرى. فالمستمع الجيد هو بالضرورة متحدث 
تب جيد. والقارىء الجيد هو بالضرورة متحدث جيد وكاجيد، وقارىء جيد، وكاتب جيد. 

ا. ا جيد  ا وقارئ   والكاتب الجيد البد أن يكون مستمع ا جيد 
 أهمية التواصل اللغوى : -3

، فهو الغاية الكبرى من تعلم اللغة؛ حيث إننا نتعلم للتواصل اللغوى أهمية كبيرة
اللغة وفنونها من تحدث واستماع وقراءة وكتابة من أجل تحقيق التواصل اللغوى بين األفراد 

 عات، سواء كان هذا التواصل شفهي  أم كتابي ا.والجما
وخاصة ، ينفرضته حتمّية الّتفاعل المعرفي مع اآلخر  ةضرور الّتواصل باالهتمام ف 

، وتنوع وسائل االتصال الحديثة، واالنفجار المعرفى، والثورة التكنولوجية والمعلوماتية فى ظل
؛ فهذا كله وع وسائل االتصال فيهمؤسسات المجتمع، واعتماده على التقنية الحديثة، وتن

يقتضى أن يتم التواصل بين األفراد بشكل جيد، وبأدوات ووسائط مناسبة لكل من المرسل 
ا توصيل المعلومات والمعارف واألفكار لآلخرين  والمستقبل والرسالة المعنية، ويقتضى أيض 

  بشكل يتناسب مع المستقبل والرسالة.
                 ،(1. 0990ور: كاللغوى فيما يلى) على مدويمكن تلخيص أهمية التواصل   

 :(59. 5111) مصطفى رسالن ومحمد موسى: (،19. 0998) محمد مجاور: 
 يمكن التالميذ من أدوات المعرفة. -

 يمكن التالميذ من مهارات اللغة المختلفة. -

 التعبير عما فى النفس من آراء وأفكار ومشاعر. -
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 عهم.التأثير فى اآلخريين وإقنا -

 يكسب التالميذ عادات لغوية سليمة. -

 نقل األفكار وتبادلها بين األفراد. -

 استثارة اآلخرين نحو التفكير والعمل. -

 يكون لدى التالميذ اتجاهات إيجابية نحو اللغة ومهاراتها. -

 يتيح الفرصة للتعرف على آراء اآلخرين وأفكارهم. -

 ماع لآلخبار ونقل الثقافات.يعمل على تثقيف األفراد والمجتمعات عن طريق االست -

 يحقق إحدى وظائف اللغة، وهى تحقيق التواصل بين األفراد والجماعات فى المجتع. -

 عناصر عملية التواصل اللغوى : -4

. 5113)حسن شحاتة:  هناك عناصر أساسية للموقف التواصلى اللغوى أهمها        
 :(029. 5114، )رشدى طعيمة: (029

 بإرسال رسالة إلى القارىء أو المستمع. وهو من يقوم المرسل: -

 وهو من يستقبل الرسالة سواء شفهية، أم كتابية. المستقبل: -

 ين.نص والمحتوى المراد توصيله لآلخر وهى ال الرسالة: -

 وهى الوسيلة التى يتم عن طريقها توصيل الرسالة. قناة االتصال: -

 د فهمت.االتصال بأن الرسالة ق وهى إحساس طرفى التغذية الراجعة: -

وهى المكان والزمان والجو النفسى لطرفى :(االجتماعية والنفسية والزمانيةالسياق)البيئة  -
 الرسالة.

عناصر التشـويش: ويـدخل فـي هـذا اإلطـار كـل مـا يعيـق عمليـة الّتواصـل وكـّل مـا يحـول  -
االرتبــاك النفسـي الـذي قــد  دون أن تـتّم هـذه العمليـة فــي أحسـن الظـروف. كالّضـجيج أو

دى المرســل أو المســتقبل أو التأويــل المختلــف لمعــاني اإلشــارات الــواردة فــي يحصــل لــ
 الّرسالة. 
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 مهارات التواصل اللغوى : -5

إلى امتالك ماسة  حاجة نظرا  لكثرة وسائل االتصال وتنّوعها، أصبح اإلنسان في    
 (؛ القراءة والكتابة)أو كتابي ا  (،ثوالتحدّ  االستماع) شفهي اكان  سواء  مهارات التواصل اللغوي 

االهتمام بهذه التواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم، وإقناعهم؛ ما يتطلب  حّتى يكون قادرا  على 
  المهارات والتدريب عليها وتنميتها.

 –التحّدث  -االستماع )اللغة  لكنها تشمل مهارات ، د مهارات التواصل اللغوي تتعدّ و 
الخاصة بالتواصل اللغوى الشفهى) االستماع  لمهارات(، ويمكن إيجاز ا القراءة الكتابة(

أحمد عليان: (،)98. 0990على مدكور: )(،000. 0991راهيم عطا: )إبفيما يلى والتحدث(
 :(008. 5112 (، )مصطفى رسالن:21. 5111

 :االستماعمهارات 
 .سرد القصة التى حكيت له، مراعي ا التسلسل فى أحداثها -

 أحداث القصة التى استمع لها.التنبؤ بالنتيجة  من خالل  -

 ص القصة التى استمع إليها.يلخت -

 للقصة التى استمع إليها. ح عنوان مناسباقتر ا -

 توصل إلى المعنى من الكالم المتحدث به.ال -

 ص معانى الكلمات من سياق الجمل.ستخالا -

 ل القصة التى استمع إليها.اكمإ -

 تركيز االنتباه مع المتكم. -

 مة فى القصة.  ص المعلومات المهستخالا -

 ص األفكار الرئيسة فى القصة.ستخالا -

 د غرض المتحدث الذى استمع إليه.  يحدت -

 فى الموضوع الذى استمع إليه. النظروجهة  اءبدإ -

 فهم المسموع بسرعة ودقة. -

 إدراك العالقات المختلفة فى النص المسموع. -
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 مهارات التحدث:
 الموضوع. الفرعية التى يدور حولهاذكر األفكار الرئيسة و  -
ا سليم   -  ا.نطق الكلمات نطق 

 التحدث بثقة دون ارتباك. -
 التنويع فى نبرات الصوت وتنغيمه حسب حال المستمعين. -
 خلو الحديث من اللزمات المرتبطة بالكالم. -
ا. - ا سليم   استخدام اللغة استخدام 

 تسلسل األفكار وترابطها. -
ا. -  الربط بين الكلمات والجمل ربط ا مفيد 
 التكرار أثناء الحديث. االبتعاد عن -
 استخدام كلمات فصيحة، وليست عامية. -
 التحدث بصوت مناسب للموضوع والمكان. -
 صياغة جمل مناسبة لألفكار فى موضوع التحدث. -
 استقطاب المستمع والتأثير فيه وجذب انتباهه. -

  القدرة على استخدام الوقفة المناسبة، والحركات الجسمية المعبرة. -

 المتضمنة فى الكالم، والقدرة على التنغيم. تمثيل االنفعاالت -

يتضح مما سبق أهمية فن القراءة، والفهم القرائى اإلبداعى وضرورة تنميته مهاراته لدى    
التالميذ، وكذلك أهمية التواصل اللغوى بنوعيه الشفوى والكتابى، وضرورة استخدام مداخل 

رات، وأن المدخل المعرفى األكاديمى تدريسية حديثة فى تدريس القراءة، وتنمية هذه المها
أحد هذه المداخل. لذلك فالبحث الحالى يسعى إلى استخدام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم 
اللغة فى تدريس القراءة؛ لمعرفة أثره فى تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعى والتواصل 

 اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى.
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 ::إجراءات البحث وإعداد مواده وأدواتهالمحور الثالث

 هذا المحور عرض إجراءات البحث، وإعداد مواده وأدواته، وفيما يلى عرض ذلك: استهدف   

 :الفهم القرائى اإلبداعىأوالً : قائمة بمهارات 
 الهدف من بناء القائمة : –1

لتالميذ الصف الثانى  لمناسبةا الفهم القرائى اإلبداعىهذه القائمة إلى تحديد مهارات  تهدف       
 اإلعدادى.

 مصادر بناء القائمة : – 2

 اعتمد الباحث فى بناء القائمة على اآلتى :
 بعض الكتب والمراجع و الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث، مثل:االطالع على  -

(، ) نايل 508. 5115)محمود الناقة ووحيد حافظ:  ، (094. 0994)محمد عبيد: 
 .(54. 5119)ماهر عبدالبارى: (، 5114)مراد عيسى: (، 491. 5112الاله: عبد

آراء بعض المتخصصين فى اللغة العربية وآدابها والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية حول  -
 .للفهم القرائى اإلبداعى لتالميذ الصف الثانى اإلعدادىالمهارات المناسبة 

 وصف القائمة : – 3

بلغ عدد قد ، و )الطالقة، والمرونة، واألصالة( مهارات رئيسة ثالثتكونت القائمة من   
 .( مهارة50وعشرين) إحدىالمهارات الفرعية فيها 

 تحكيم القائمة : – 4

بعد إعداد القائمة فى صورتها األولية، تم عرضها على مجموعة من المتخصصين  
وذلك إلبداء الرأى فى القائمة  والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وآدابها فى اللغة العربية

 من حيث :
 .للفهم القرائى اإلبداعىانتماء المهارة  -
 مناسبة المهارة وأهميتها لمجموعة البحث. -

 إضافة أو حذف أو تعديل صياغة. -
وفى ضوء مالحظات السادة المحكمين تم مراجعة القائمة وإجراء التعديالت التى أشار       

بالحذف أو اإلضافة، حتى أصبحت القائمة فى صورتها إليها السادة المحكمون سواء 
 .(0) انظر ملحق  الموجودة بمالحق البحثو النهائية، 

 :للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةوفقاً  تلميذأوراق عمل ال ثانياً :

من خالل  للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةوفقا   التلميذتم إعداد أوراق عمل        
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 .موضوعات القراءة المقررة على التالميذتماد على قائمة االع

 الهدف من أوراق العمل:-1 

تالميذ الصف الثانى لدى  دراسة موضوعات القراءةإلى  التلميذتهدف أوراق عمل        
 . للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةوفقا   اإلعدادى

 وصف أوراق العمل :-2

 على:اشتملت أوراق العمل       
للمدخل مقدمة شملت التعريف بأوراق العمل وفقا   التلميذ: تضمنت أوراق عمل المقدمة -

لنجاح للتالميذ ، وتعليمات الموضوعات، وكيفية السير فى المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة
 عملية التعلم.

 .على تم تقسيم المحتوى إلى مجموعة من الدروس، وفى كل درس احتوت أوراق العمل -

 داف السلوكية: وروعى فى صياغتها الشروط العلمية.األه 

 ا الستراتيجيات المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة. أنشطة يقوم بها الطالب  وفق 

 تالميذأسئلة للتقويم يجيب عنها ال. 
 

 :للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةدليل المعلم وفقاً  ثالثًا:
 الهدف من دليل المعلم:-1 

للمدخل المعرفى دروس وفقا  الهدف دليل المعلم إلى توضيح خطوات السير فى        
 .يكون مرشدا  للمعلم فى تدريس موضوعات القراءة، ولاألكاديمى لتعلم اللغة

 وصف دليل المعلم:-2 

المدخل : تضمن دليل المعلم مقدمة هدفت إلى إعطاء فكرة للمعلم عن مقدمة الدليل -
تضمن كل درس  وقد .وإرشادات للمعلم لتدريس الموضوعات ،م اللغةالمعرفى األكاديمى لتعل

 ما يلى :

 .عنوان الدرس 
 .أهداف الدرس 

  ا  .للمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة خطوات السير فى الدرس وفق 

 .التقويم: وفيه يتم توجيه المعلم األسئلة التقويمية للتأكد من فهم الطالب للموضوع 
 

 أوراق العمل ودليل المعلم للتطبيق: التحقق من صالحية

تم التأكد من صالحية أوراق عمل الطالب ودليل المعلم عن طريق عرضه على السادة       
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 .(4، 3) انظر ملحقى المحكمين، وقد أكد السادة المحكمون أنهما صالحان للتطبيق 
 

 : الفهم القرائى اإلبداعى: اختبار  رابعًا

 وفق الخطوات اآلتية : هم القرائى اإلبداعىالفتم إعداد اختبار      

 تحديد الهدف من االختبار :-1

فى  تالميذ الصف الثانى اإلعدادىقياس مستوى الفهم القرائى اإلبداعى هدف اختبار        
 .الفهم القرائى اإلبداعىمهارات 

 تحديد محتوى االختبار :-2

رات الفهم القرائى اإلبداعى التى تم قائمة مهاتم تحديد محتوى االختبار من خالل        
 .إعدادها

 وضع تعليمات االختبار:-3

اهتم الباحث بوضع تعليمات لالختبار، وذلك ألهمية إعداد التعليمات بالنسبة لالختبار 
 .، حيث تؤثر دقة التعليمات على الدرجات التى يحصل عليها الطالبتالميذوال
 وصف االختبار:-4

تكون االختبار من سؤالين رئيسين  وقد ، المقالىنوع التبار من تم صياغة أسئلة االخ   
، واآلخر 04)يليه نص قرائى، مكون مناألول  (، وبالتالى اشتمل 05) يليها ،قصة من( سؤاال 

،  58االختبار على)  والجدوال التالى يوضح مواصفات االختبار:( سؤاال 
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 ( 0جدول ) 
 والوزن النسىب الفهم القرائى اإلبداعىمواصفات اختبار 

 تقدير درجات االختبار :-5

 تم تصحيح االختبار كما يلى:   
 بعد استبعاد اإلجابات المكررة.دة، ة يأتى  بها التلميذ درجة واحالطالقة: ُقدرت لكل استجاب -

املهارة 
 الرئيسة

 السؤال املهارات الفرعية
 الوزن النسىب

للمهارات 
 الفرعية

للمهارة 
 الكلية

 
 
 
 

 الطالقة

اقرتاح أكرب عدد ممكن من األفكار على النص القرائى. -0  5 ،01 4107  
 
 

93153 
 
 

قرائى.اقرتاح أكرب عدد ممكن من املرادفات لكلمات ىف النص ال -5  1 ،51 4107 
ذكر أكرب عدد من الصفات لشخصية وردت ىف القصة. -9  7 9124 
النتائج والفوائد للموضوع.ن تقدمي أكرب عدد ممكن م-7  9 9124 
تقدمي أكرب عدد من األسئلة حول فكرة معينة.-2  3 ،50 4107 
تقدمي أكرب عدد ممكن من التعليالت املمكنة للموضوع.-6  00 9124 
وين ملوضوعات متشاهبة.ايقرتح أكرب عدد من العن-4  0 ،04 9124 

 
 
 

 املرونة

.اقرتاح حلول متنوعة ملشكالت وردت ىف النص القرائى -0  06 9124  
 
 

95107 

.اقرتاح عناوين متنوعة للنص املقروء  -5  54 9124 
تقدمي مقرتحات متنوعة لتطوير النص القرائى.  -9  05 9124 
اغة أسئلة متنوعة على النص القرائى.صي -7  51 9124 
تقدمي إجاابت متعددة ألسئلة النص. -2  09 ،57 4107 
تقدمي هناايت متعددة للقصة أو النص القرائى. -6  2 ،03 9124 
لى النص القرائىتقدمي تعليالت متعددة ع-4  59 9124 

تلخيص النص أبسلوب جديد القارىء -0 األصالة  52 9124  
 
 

51124 
 

توليد أفكار جديدة للنص القرائى-5  6 9124 
التعبري عن احلاالت واملواقف أبسلوب القارىء -9  01 9124 
التنبؤ ابألحداث بناء على مقدمات معينة.-7  4 9124 
يدة من خالل أفكار سابقة.تطوير أفكار جد -2  02 9124 
توقع هناية النص القرائى بناء على أحداث معينة.-6  55 9124 
تطبيق األفكار املوجودة ىف النص وتفسريها.-4  07 9124 
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 المرونة: ُقدرت درجة لكل مجموعة استجابات متنوعة درجة. -

األصــالة: ُقــدرت وفقــا  لشــيوع االســتجابة بــين التلميــذات، فكلمــا قــل الشــيوع بيــنهن زادت  -
الدرجة، وكلما زاد الشيوع قلت الدرجة، ويمكن توضيح تقـدير درجـات مهـارة األصـالة كمـا 

 يلى:
 (5جدول)

 تقدير درجات مهارة األصالة ىف اختبار مهارات الفهم القرائى اإلبداعى وفقاً لنسبة الشيوع
 درجة األصالة لتكرارانسبة  ت

0 0-3% 2 
5 01-03% 7 
9 51-53% 9 
7 91-93% 5 
2 71-73% 0 
 صفر فأكثر% -21 6

 ضبط االختبار إحصائياً :-6

تالميذ الصف الثانى على مجموعة استطالعية من  ىالفهم القرائى اإلبداعتم تطبيق اختبار  
 يلى:لضبط االختبار إحصائيا  وحساب ما؛ وذلك ةتلميذ( 34)ست ا وثالثين بلغت  اإلعدادى

 :الفهم القرائى اإلبداعىثبـات اختبار  –أ

( للثبـات، وقـد تـم αكرونبـا  )معامـل  ألفـا تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة 
(، 1080. وقـد بلـغ معامـل الثبـات لالختبـار ) SPSS(16)برنـامج اإلحصـائى ذلك باسـتخدام 

 قوية من الثبات.وبذلك فاالختبار يتمتع بدرجة 
 (3جدول)

 معامالت ثبات أجزاء اختبار الفهم القرائى اإلبداعى واالختبار ككل

 معامل الثبات املستوى
 1143 الطالقة

 1111 املرونةا
 1111 األصالة

 1110 لاالختبار كك
 :الفهم القرائى اإلبداعىصــدق اختبار  –ب  
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(، 249. 0919ويعنــى أن االختبـــار يقـــيس مـــا وضـــع لقياســـه) فـــؤاد البهـــى الســـيد:   
 (. وقد تم التأكد من صدق االختبار باستخدام الطرق اآلتية:14. 0994)عبدالمجيد سيد: 

 :بداعىالفهم القرائى اإلالصدق الظاهرى)صدق المحكمين( الختبار   -1

وذلك إلبـداء الـرأى فـى االختبـار مـن  حيث تم عرض االختبار على السادة المحكمين،
الســادة المحكممــون أن أكــد حيــث: مناســبتة لعينــة البحــث، وارتبــاط األســئلة بالموضــوع، وقــد 

 .(2االختبار يقيس ما وضع لقياسه، وأنه مناسب لعينة البحث )ملحق 
 :الفهم القرائى اإلبداعى صدق المقارنة الطرفية الختبار – 2

، والجـدول التـالى يوضـح الفهم القرائـى اإلبـداعىتم حساب صدق المقارنة الطرفية الختبار   
 ذلك:

 ( 4جدول ) 
 الفهم القرائى اإلبداعىصدق املقارنة الطرفية الختبار 

 اجملموعة  املتوسط االحنراف املعياري قيمة  " ت " مستوى الداللة

1012 43.00  
53.3  91.45 ااجملموعة العلي   

54.4  51.1 ااجملموعة الدني   

هى دالة فيتضح من الجدول السابق أن قيمة"ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولية،  
 من الصدق. مناسبة؛ ولذلك فاالختبار يتمتع بدرجة  1112عند مستوى 

 :الفهم القرائى اإلبداعىتحديد زمن تطبيق اختبار  –ج

الــزمن الــذى  متوســط زم لتطبيــق االختبــار، عــن طريــق حســابتـم حســاب الــزمن الــال   
فـــــــى اإلجابـــــــة عـــــــن االختبـــــــار، ووجـــــــد أنـــــــه  تلميـــــــذوأبطـــــــأ  تلميـــــــذأســـــــرع اســـــــتغرقه 

 ويعد هذا زمنا  مناسبا  لتطبيق االختبار.( دقيقة. 91=)011/5+81يساوى 
 :التواصل اللغوى: قائمة بمهارات خامًسا

 القائمة : بناء الهدف من –1

لتالميذ الصف الثانى اللغوى المناسبة  التواصللقائمة إلى تحديد مهارات هدفت هذه ا
 اللغوى فى ضوئها. التواصل؛ لبناء اختبار اإلعدادى



 م5102(  يناير 93العدد )  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصادر بناء القائمة : –2

 اعتمد الباحث فى بناء القائمة على اآلتى :
طا: )إبراهيم عاللغوى، أهمها  التواصلبعض الكتب والمراجع و الدراسات التى تناولت  -

 (:5112(، )مصطفى رسالن: 5111)أحمد عليان:  (،0990)على مدكور:  (،0991

آراء بعض المتخصصين فى اللغة العربية وآدابها والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية  -
 .لتالميذ الصف الثانى اإلعدادىالمناسبة   الشفوى  اللغوى  التواصلحول مهارات 

 وصف القائمة : –3

 (03مهارتى االستماع والتحدث، وقد شملت كل منهما على ثالث عشرة )ن تكونت القائمة م  
  ( مهارة فرعية.54القائمة على ست وعشرين ) اشتملت، وبالتالى فقد مهارة
 تحكيم القائمة : –4

بعد إعداد القائمة فى صورتها األولية، تم عرضها على مجموعة من المتخصصين فى اللغة   
وطرق تدريس اللغة العربية، وفى ضوء مالحظات السادة المحكمين  العربية وآدابها والمناهج

السادة المحكمون سواء بالحذف  تم مراجعة القائمة وإجراء التعديالت التى أشار إليها
انظر ملحق ) اإلضافة، حتى أصبحت القائمة فى صورتها النهائية، الموجودة بمالحق البحثأو 
5.) 

 : التواصل اللغوى: اختبار  سادًسا

 اللغوى وفق الخطوات اآلتية : التواصلتم إعداد اختبار 

 تحديد الهدف من االختبار :-1

 التواصلفى مهارات  تالميذ الصف الثانى اإلعدادىقياس مستوى  ختباراالهدف 
  .الشفوى  اللغوى 

 وصف االختبار:-2

جزأين، األول خاص باالستماع، وقد اشتمل على تم صياغة أسئلة االختبار فى  
، واآلخر خاص بالتحدث، وهو ثالثثال  ة موضوعات يتحدث التلميذ فى أحدها، ثة عشر سؤاال 

 :ل التالىوالجدو ( مفردة54وبالتالى فإن االختبار يتكون من) .ويقيس ثالث عشرة مهارة
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 مواصفات االختبار: يوضح 
 ( 2جدول ) 

 والوزن النسىب اللغوى لتواصلامواصفات اختبار 

املهارة 
 الرئيسة

 الوزن النسىب السؤال هارات الفرعيةامل
 للمهارة الكلية للمهارات الفرعية

 
 
 
 

 االستماع

ا يعيد سرد القصة الىت حكيت له، مراعيً  -0
 التسلسل ىف أحداثها..

7 9112  
 
 
 
 
 
21% 

 

ستمع هلا..يتنبأ ابلنتيجة أبحداث القصة الىت ا -5  4 9112 
يلخص القصة الىت استمع إليها.. -9  2 9112 
مع إليها..يقرتح عنواًًن مناسًبا للقصة الىت است -7  1 9112 
ه..يتوصل إىل املعىن من الكالم املتحدث ب -2  9 9112 
.ا يستخلص معاىن الكلمات من سياق اجلمل-6  09 9112 
-يكمل القصة الىت استمع إليها. 4  3 9112 
-يستخلص املعلومات املهمة ىف القصة.   1  6 9112 
-يستخلص األفكار الرئيسة ىف القصة. 3  0 9112 

-حيدد غرض املتحدث الذى استمع إليه.   01  01 9112 
مع يبدى وجهة نظره ىف املوضوع الذى است 00
-إليه.  

05 9112 

 9112 00 05-فهم املسموع بسرعة ودقة.
 9112 5 09-إدراك العالقات املختلفة ىف النص املسموع.

 
 
 

 التحدث

حوهلا  ذكر األفكار الرئيسة والفرعية الىت يدور-0
 املوضوع.

 
 
 
 
 

 السؤال الثاىن

 
 
 
 
 
21% 

 
 

ًما.ينطق الكلمات نطًقا سل-5  

التحدث بثقة دون ارتباك.-9  

ب حال التنويع ىف نربات الصوت وتنغيمه حس-7
 املستمعني.

م.خلو احلديث من اللزمات املرتبطة ابلكال-2  

استخدام اللغة استخداًما سليًما.-6  

الربط بني الكلمات واجلمل ربطًا مفيًدا.-4  

االبتعاد عن التكرار أثناء احلديث.-1  
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 وضع تعليمات االختبار:-3

اهتم الباحث بوضع تعليمات لالختبار، وذلك ألهمية إعداد التعليمات بالنسبة 
 .التالميذات على الدرجات التى يحصل عليها حيث تؤثر دقة التعليمتالميذ؛ لالختبار وال

 تقدير درجات االختبار :-4

من أسئلة االستماع، وبذلك تكون الدرجة العظمى  ( درجات لكل سؤال4)تم تقدير    
) ( درجة وتم تصحيح الجزء الخاص بالتحدث عن طريق بطاقة مالحظة25لالستماع هى)

ا لخمسة مستويات هى: يؤدى بدر ( 1ملحق  ا، وفق  (، 5(، متوسط)3مرتفع)(،4)جة مرتفع جد 
والنهاية  (25الدرجة العظمى للتحدث هى ) .  وبذلك تكون (، ال يؤدى)صفر(0)ضعيف

 ( درجة.014هى ) التواصل اللغوى الشفهى الختبارالعظمى 

 ضبط االختبار إحصائياً :-5

تالميذ الصف اللغوى على مجموعة استطالعية من  التواصلتم تطبيق اختبار  
 ؛ وذلك لضبط االختبار إحصائيا  وحساب ماةتلميذ( 34)ست ا وثالثين بلغت  الثانى اإلعدادى

 يلى :
 اللغوى : التواصلثبـات اختبار  –أ

( للثبات، وقد تم αتم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونبا  )معامل   
(، وبذلك .814ت لالختبار ). وقد بلغ معامل الثبا SPSSذلك باستخدام برنامج اإلحصائى 

 فاالختبار يتمتع بدرجة قوية من الثبات.
 (4جدول)

 معامالت ثبات أجزاء اختبار التواصل اللغوى واالختبار ككل
 معامل الثبات املستوى
 .42 االستماع
 .61 التحدث

 1111 االختبار ككل
 :التواصل اللغوىصــدق اختبار  –ب

استخدام كلمات فصيحة، وليست عامية.-3  
.التحدث بصوت مناسب للموضوع واملكان-01  

 00-صياغة مجل مناسبة لألفكار ىف موضوع التحدث.

ب انتباهه.استقطاب املستمع والتأثري فيه وجذ-05  
احلركات القدرة على استخدام الوقفة املناسبة، و -09

 اجلسمية املعربة.
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 ستخدام الطرق اآلتية:تم التأكد من صدق االختبار با   
 :التواصل اللغوىالصدق الظاهرى)صدق المحكمين( الختبار   -1

وذلا  بداداا الارفى ااى االختباار  حيث تم عرض االختبار على السااة  الححمحاين    
 حااو  الساااة  الححمفكااد وقااد   حوضااو الساا لة باألارتبااا    و ة لعي ااة البحااثتماان حيااث: م اساا 

 .(6)ملحق ياسه  وفنه م اسب لعي ة البحث ف  االختبار يقيس ما وضع لق
 :التواصل اللغوىصدق المقارنة الطرفية الختبار  –2

  والجاااادول التااااالى التواصاااال الل اااوى تااام حسااااال صااادق الحفارنااااة الطر يااااة الختباااار    
 يوضح ذل :

 (1جدول ) 
 اللغوى التواصلصدق املقارنة الطرفية الختبار 

 اجملموعة املتوسط املعياري االحنراف قيمة  " ت " مستوى الداللة

1012 02.52 
 اجملموعة العليا 49.01 5.88
 اجملموعة الدنيا 42.11 4.18

يتضح من الجدول السابق أن قيمة"ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولية، فهى دالة       
 ؛ ولذلك فاالختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق. 1012عند مستوى 

 :التواصل اللغوىق الختبار تحديد زمن تطبي –هـ

، عــن طريــق حســاب هتــم حســاب الــزمن الــالزم لتطبيقــبالنســبة للجــزء الخــاص باالســتماع،   
فـى اإلجابـة عـن االختبـار، ووجـد أنـه  تلميـذوأبطـأ  تلميـذمتوسط الزمن الـذى اسـتغرقه أسـرع 

ص أمـــا الجـــزء الخـــا تطبيـــق.ل( دقيقـــة. ويعـــد هـــذا زمنـــا  مناســـبا  ل21= ) 41/5+41يســـاوى 
 ( دقيقة.021بالتحدث فقد تم تحدث كل تلميذ بشكل فردى، وقد استغرق)

 المحور الرابع: تنفيذ تجربة البحث:

 استهدف هذا المحور عرض  إجراءات تنفيذ تجربة البحث، وفيما يلى عرض ذلك:       
 أوالً - الهدف من تجربة البحث: 

ل المعرفى األكاديمى فى تدريس استخدام المدخ التعرف إلى أثرهدفت تجربة البحث       
القراءة على تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعى والتواصل اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى 

  اإلعدادى.
 اإلعداد لتجربة البحث:  -ثانيًا

ا للخطوات اآلتية:        سار اإلعداد لتجربة البحث وفق 
 اختيار مجموعة البحث:  -1
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 الثـانىتجربـة البحـث، تـم تحديـد عينـة البحـث مـن تلميـذات الصـف  في ضـوء الهـدف مـن     
ــد تكونــت عينــة البحــث مــن ) ( تلميــذة 32اإلعــدادى  بمدرســة ناصــر اإلعداديــة بســوهاج، وق

( تلميـــذة للمجموعـــة 32(التـــى تـــدرس وفقـــا  للنمـــوذج المقتـــرح، و)5/3للمجموعـــة التجريبيـــة )
 ( التى تدرس بالطريقة المعتادة. 5/2الضابطة)

 الحصول على موافقة مدير المدرسة لتطبيق البحث.-2

 التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة.-3

الفهــم القرائــى تــم التأكــد مــن تكــافؤ المجمــوعتين، وذلــك مــن خــالل التطبيــق القبلــى الختبــار    
حسـاب علـى مجمـوعتى البحـث. وقـد تـم إجـراء اختبـار "ت" ل التواصل اللغوى ، واختبار اإلبداعى

الداللة اإلحصائية بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبيـة والضـابطة فـى اختبـار 
 ، وقد كانت النتائج كاآلتى:الفهم القرائى اإلبداعى، واختبار التواصل اللغوى 

 ( 8جدول)                                                             
  الفهم القرائى اإلبداعىائج تطبيق اختبار "ت" لتكافؤ اجملموعتني ىف اختبار نت                      
 

 
 
 

، وقيمتهـا عنـد درجـة يتضح من الجدول السابق أن "ت" المحسـوبة   "ت" الجدوليـة  
ــــة ــــد مســــتوى (، و 0041) 1012، ومســــتوى (48)حري ــــة 5039) 1010عن ــــر دال ــــى غي ــــذا فه (؛ ل

 إحصائيا ، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين.
 التواصـل اللغـوى والجدول التالى يوضح نتائج اختبار "ت" فى التطبيق القبلـى الختبـار 

: 

 
 ااجملموعة

          
 ن

 
 م

ةمستوى الدالل "ت" احملسوبة ع      

41.3 03100 92 التجريبية   
50.01 50.00 92 الضابطة غري دال 1.17  
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 (9) جدول
  التواصل اللغوىتني ىف اختبار نتائج تطبيق اختبار "ت" لتكافؤ اجملموع

ةمستوى الدالل "ت" احملسوبة    ع م     ن اجملموعة  

76.21 92 التجريبية  41.2   
 غري دال 1.17

69.20 92 الضابطة  11.2  

يتضح من الجدول السابق أن "ت" المحسـوبة   "ت" الجدوليـة، وقيمتهـا عنـد درجـة 
(؛ لــــذا فهــــى غيــــر دالــــة 5039) 1.10(، وعنــــد مســــتوى 0041) 1012(، ومســــتوى 48حريـــة)

 إحصائيا ، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين.
 تطبيق تجربة البحث: -ثالثًا

 اتبع الباحث الخطوات اآلتية لت فيذ تجربة البحث:  
 إجراء عملية التدريس :-1

المــدخل المعرفـى األكــاديمى لــتعلم تــم اسـتخدام  :لمجموعــة التجريبيـة والضــابطةالتـدريس ل
لمجموعــة الضــابطة. وقــد بــدأ تنفيــذ مــع المحموعــة التجريبيــة، والطريقــة المعتــادة امــع  اللغــة

 01/05الموافقثالثـاءم، وانتهـى فـى يـوم ال5103/  9/ 53الموافق  اإلثنينتجربة البحث يوم 
ــع فتــرة 5103/ ــة، وبواق ــى والثاني ــرتين األول ــين الفت ــا ب ــدريس للمجمــوعتين فيم ــم الت ــد ت م، وق

 الجدول التالى يوضح ذلك:إسبوعيا  للمجموعة، و 

 (01) جدول
 توزيع اجلدول الدراسى جملموعىت البحث

 
       

 
بعد االنتهـاء مـن التـدريس للمجمـوعتين  :الفهم القرائى اإلبداعىالتطبيق البعدى الختبار-2

تطبيقـا  بعـديا  علـى مجمـوعتى  الفهم القرائـى اإلبـداعىالتجريبية والضابطة، تم تطبيق اختبار 
 م .        5103/  05/ 00الموافق  األربعاءالبحث، وذلك فى يوم 

تطبيقا بعـديا   التواصل اللغوى تم تطبيق اختبار : التواص اللغوىالتطبيق البعدى الختبار -3
 م .5103/  05/  05يوم الثالثاء الموافق على مجموعتى البحث، وذلك 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية اليوم
 --------- االثانية السبت
 األوىل --------- اإلثنني
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تم تصحيح إجابات التلميـذات فـى التطبيـق البعـدى تصحيح االختبارات ورصد الدرجات: -4
، وتم رصد الدرجات؛ تمهيـدا  لمعالجتهـا الفهم القرائى اإلبداعى واختبار التواصل اللغوى الختبار 

 إحصائيا.
 صيات والمقترحات :المحور الخامس: نتائج البحث وتفسيرها والتو

اســتهدف هــذا المحــور عــرض نتــائج البحــث، وتفســيرها، وتوصــيات البحــث ومقترحاتــه،        
 وفيما يلى عرض ذلك:

 أواًل:نتائج البحث:

صحة الفروض، وتحليل النتائج  اختبارتناول الباحث نتائج البحث من خالل          
 وتفسيرها كاآلتي: 

 التحقق من صحة الفرض األول: -1

 كا  الفرض ي ص على: 
(  بـــين متوســـطي درجـــات تلميـــذات 102يوجـــد فـــرق دال إحصـــائيعا عنـــد مســـتوى )          

لصالح  الفهم القرائى اإلبداعىالختبار  المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى 
 المجموعة التجريبية.

لحسـاب  T-Testاختبـار "ت" وللتحقق من صحة هذا الفـرض، قـام الباحـث بـإجراء           
داللـة الفـروق بـين متوســطى درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضــابطة فـى التطبيـق البعــدى 

بالحاسـب اآللـي، وكانـت  Spss (16)؛ وذلك باسـتخدام برنـامجالفهم القرائى اإلبداعىالختبار 
 النتائج كالتالي: 
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 (00جدول )
 بني اجملموعتني التجريبية والضابطة حلساب داللة الفروق T-Testنتائج اختبار "ت" 
 الفهم القرائى اإلبداعىىف التطبيق البعدى الختبار  

 
 املستوى      

 

 
 (32)ن= اجملموعة التجريبية

 

 
 (32اجملموعة الضابطة)ن= 

 

 
 قيمة "ت"
 احملسوبة

 
مستوى 
 الداللة

 االحنراف املعياري املتوسط   االحنراف املعياري املتوسط
41.41 الطالقة  84.3  10.45  12.2  

41.09  1012 
51.58 املرونة  18.0  24.04  04.3  10355  1012 

45.33 األصالة  90.5  5158 41.5  91.90  1012 
4.901 االختبار ككل  50.2  42.40  34.1  41.30  1012 

 يتضح من الجدول السابق: 
الفهم تبــار خازيــادة المتوســط الحســابى للمجموعــة التجريبيــة عــن المجموعــة الضــابطة فــى  -

 القرائى اإلبداعى.
ــد مســتوى   - ــة إحصــائيا عن بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  1012وجــود فــروق دال

ــة فــى  ــةلصــالح المجموعــة التجريبي ــار ككــل ؛ حيــث إن "ت"  األبعــاد الثالث لالختبــار، واالختب
ــك مــدى  ــة. ويوضــح ذل ــذى  التحســنالمحســوبة " "ت" الجدولي ــهال ــذات المجموعــ حققت ة تلمي

بعـد دراسـة  الفهـم القرائـى اإلبـداعىفـى اختبـار  علـى تلميـذات المجموعـة الضـابطة التجريبية
، وبالتــالى تــم قبــول الفــرض المــدخل المعرفــى األكــاديمى لــتعلم اللغــةالموضــوعات باســتخدام 

 األول من فروض البحث .
 حساب حجم األثر:  

لدى  ية مهارات الفهم القرائى اإلبداعىتنمالمستخدم فى  للمدخلتم حساب حجم األثر             
 (.kiss:1989. 446:)   المجموعة التجريبية، باستخدام معادلة مربع ايتا

dft

t


2

2  =2η 

 مربع قيمة "ت"  " :2t"     حيث:



 م5102(  يناير 93العدد )  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "df : ".درجة احلرية 
. أى أن نسبة التباين الذى احدثة المتغير المستقل فى المتغير  93.2وبحسابها وجد انها =  

 والنسبة المتقية ترجع الى متغيرات أخرى.  93.2لغ التابع ب
 بالمعادلة اآلتية: dإلى قيمة "η2ويحسب حجم األثر عن طريق تحويل قيمة  
 

2

2

1

2






d

 

 فاذا كانت:
≥0.2  d <0.5 فان حجم األثر ضعيف 

d ≥0.5  <0.8 فان حجم األثر متوسط 
d ≥0.8  فان حجم األثر كبري 

 طبيق المعادلة كانت النتائج كالتالى:وبعد ت      
 (05)جدول                                                         

 ىف اختبار الفهم القرائى اإلبداعىاملعرىف األكادميى  ملدخلحجم أتثري ا                         

 .،إذن فهو كبير. .8(، وهو أكبر من 1.45يتضح من الجدول أن حجم األثر يساوى )

 وبذلك تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث، والذى ينص على:

تنمية مهارات على  القراءةريس فى تد المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةأثر استخدام ما 
 ؟اإلعدادى الثانىلدى تالميذ الصف  الفهم القرائى اإلبداعى

 للمدخليتضح من إجابة السؤال األول، ونتائج اختبار صحة الفرض األول أن هناك أثرا  كبيرا  
 لدى المجموعة التجريبية. ية مهارات الفهم القرائى اإلبداعىمتنالمستخدم فى 

 مربع"إيتا" الضابطة التجريبية
   2η  

 حجم األثر
 (dقيمة)

 داللة 
 ع م ع م حجم األثر

 كبري 4165  3912 4196 60127 2.50 01317
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 صحة الفرض الثانى: التحقق من  -2

 كان الفرض ينص على: 
( بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين 102"يوجد فرق دال إحصائيعا عند مستوى )

لصالح المجموعة  التواصل اللغوى التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار 
 التجريبية".

لحسـاب داللـة الفـروق بـين  T-Testوللتحقق من صحة هذا الفرض، تـم إجـراء اختبـار "ت"  
ــة والضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار  التواصــل متوســطى درجــات المجمــوعتين التجريبي

 ب اآللي، وكانت النتائج كالتالي:بالحاس Spss  (16)؛ وذلك باستخدام برنامجاللغوى 
 (03جدول )

 الضابطةلحساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية و  T-Testنتائج اختبار "ت" 
 التواصل اللغوى فى التطبيق البعدى الختبار 

 
 املهارة

 قيمة "ت" (92اجملموعة الضابطة )ن=  (92اجملموعة التجريبية )ن= 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط
94.52 7119 70111 االستماع    61.9  02179 1012 
66.71 التحدث    2117 94.56  40.9  09121 1012 
47.20 3114 10147 االختبار ككل    91.6  06114 1012 

 يتضح من الجدول السابق: 
ـــار  - ـــى مه ـــة عـــن المجموعـــة الضـــابطة ف ـــادة المتوســـط الحســـابى للمجموعـــة التجريبي تى زي

 واالختبار ككل. االستماع والتحدث،
لمجموعتين التجريبية والضابطة بين ا 1012وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى   -

واالختبار ككل ؛ حيث إن "ت" تى االستماع والتحدث، لصالح المجموعة التجريبية فى مهار 
تلميذات المجموعة  حققتهالمحسوبة " "ت" الجدولية. ويوضح ذلك مدى التحسن الذى 

ات بعد دراسة الموضوع التواصل اللغوى فى اختبار  على المجموعة الضابطة التجريبية
من  الثانىالفرض  ، وبالتالى تم قبولالمدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةباستخدام 

 فروض البحث .
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 حساب حجم األثر:

لدى تالميذ  مهارات التواصل اللغوى تم حساب حجم األثر للنموذج المستخدم فى تنمية      
(أى أن  19.13جد انها =) وبحسابها و  المجموعة التجريبية باستخدام معادلة مربع ايتا،

قية ب( والنسبة المت19013المتغير المستقل فى المتغير التابع بلغت) حدثهأنسبة التباين الذى 
 ترجع الى متغيرات أخرى.

 كانت ال تائج كالتالى: " d" إلى قيحة " "2ηوبتحويل قيمة "
 (04)جدول 

 رات التواصل اللغوىمهاىف تنمية  املستخدم املعرىف األكادميى املدخلحجم أتثري 

 ,.،إذن فهو كبير.8(، وهو أكبر من 3.88يتضح من الجدول أن حجم األثر يساوى )
 لة البحث، والذى ينص على:من أسئالثانى بذلك تم اإلجابة عن السؤال و        
أثر استخدام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة فى تدريس القراءة على تنمية مهارات ما 

 ؟التواصل اللغوى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

للمدخل يتضح من إجابة السؤال الثانى، ونتائج اختبار صحة الفرض الثانى أن هناك أثرا  كبيرا  
 لدى المجموعة التجريبية. التواصل اللغوى فى تنمية مهارات المستخدم 

 التحقق من صحة الفرض الثالث:  -3

 كان الفرض ينص على: 
الفهم اإلعدادى فى اختبار  الثانىتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات تالميذ الصف  "

 . "ىفى التطبيق البعد التواصل اللغوى ودرجاتهم فى اختبار  القرائى اإلبداعى

فى اختبار الفهم  اإلعدادى الثانىولمعرفة العالقة بين متوسطى درجات تالميذ الصف    
 فى التطبيق البعدى، تم حساب معامل االرتباط بين اختبار التواصل اللغوى و  القرائى اإلبداعى

(، وهى 1093)متوسطى درجات التالميذ فى االختبارين. وكانت النتائج أن معامل االرتباط هو
وجود عالقة ارتباطية موجبة وهذا يعنى أن هناك  على ( ؛ مما يدل1010مة دالة عند)قي

 مربع"إيتا" الضابطة التجريبية
2η 

 حجم األثر
 (dقيمة)

داللة حجم 
 ع م ع م األثر

 كبري 9111 43119 6191 20147 3114 10147
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وبين الزيادة فى الفهم القرائى اإلبداعى عالقة ارتباطية موجبة بين الزيادة فى درجات اختبار 
لدى تالميذ  مهارات الفهم القرائى اإلبداعى؛ أى أنه التحسن فى التواصل اللغوى اختبار 
 لديهم.  مهارات التواصل اللغوى اإلعدادى صاحبه تحسن فى  ىالثانالصف 

 ثانيًا: تفسير النتائج:
 تفسير النتائج الخاصة بالفرض األول: -1

أسفرت نتائج الفرض األول من فروض البحث عن وجود فروق دالة إحصائي ا عند 
، وذلك لصالح الفهم القرائى ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار 1012مستوى )

 المجموعة التجريبية.
 ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى ما يلى:   
اهتمام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة بالمتعلم، ودوره اإليجابى أثناء التعلم،  .0

 وبحثه عن المعلومات بنفسه أسهم فى تنمية الفهم اإلبداعى فى القراءة.
م اللغة على ربط المعارف والمعلومات السابقة تركيز المدخل المعرفى األكاديمى لتعل .5

 رف الحالية، جعل المتعلم ينمو لديه الفهم القرائى اإلبداعى.اللمتعلم بالمع

يركزون على مدى فهمهم أثناء التعلم؛ جعلهم بة التالميذ ألنفسهم ولتعلمهم، و مراق .3
، وبالتالى نمت إبداع  ،موضوعات القراءة بما يشمل من فهم المفهوم الحديث أثناء تعلم

 لديهم مهارات الفهم القرائى اإلبداعى.

أثناء تدريس باالنتباه والتركيز والتنبؤ المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة  اهتمام .4
 لدى التالميذ.اإلبداعى  الفهم القرائى مهارات موضوعات القراءة، أسهم فى تنمية

، الواعية الصحيحة دون أخطاء بفهم للقراءة لتنظيمقيام التالميذ بالتخطيط الجيد، وا .2
أسهم فى تعلمهم النصوص القرائية بالمفهوم الحديث القائم على الفهم والنقد واإلبداع، 

 وبالتالى تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعى لديهم.

استنتاج التالميذ لألفكار الرئيسة والفرعية والتمييز بينها، كإحدى استراتيجيات المدخل  .4
؛ مما أدى إلى تنمية يعد جانب ا من اإلبداع فى القراءةاألكاديمى لتعلم اللغة،  المعرفى

 مهارات الفهم القرائى اإلبداعى لديهم.
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المدخل المعرفى  استراتيجياتكإحدى  تلخيص التالميذ ما فهموه من النص القرائى .1
ا من الفهم القرائى اإلبداعى األكاديمى  .ته؛ مما أسهم فى تنمية مهارايعد نوع 

كإحدى استراتيجيات يذ المعانى الضمنية الواردة فى النص القرائى ماستخالص التال .8
 الفهم القرائى اإلبداعى. المدخل المعرفى األكاديمى، أسهم فى تنمية مهارات

قيام التالميذ باالستدالل كإكمال فكرة معينة، أو تخمين فكرة، أو توقع حدث أو نتيجة،  .9
ا من الفهم لخل العرفى األكاديمى لتعلم اوهى إحدى استراتيجيات المد لغة يعد نوع 

 اإلبداعى فى القراءة.

االنتباه والتركيز أثناء القراءة الصامته، والتصفح للبحث عن كلمات ومعلومات وأفكار  .01
كإحدى استراتيجيات المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة ، أسهم فى تنمية الفهم 

 اإلبداعى لدى التالميذ.

أكد من مدى فهم التالميذ للنصوص القرائية كإحدى استراتيجيات تالتقييم لل وجود .00
المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة، أسهم فى تعلم القراءة بمفهومها الحديث؛ مما زاد 

 لديهم الفهم القرائى اإلبداعى.

وه فهم عمابجعل التالميذ يعبرون  اهتمام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة .05
ا من اإلبداع فى ا قراءة، وبالتالى نمت مهارات الفهم القرائى لبالتخطيط، أو الرسم يعد نوع 

 اإلبداعى لديهم.

تصنيف التالميذ الكلمات واألفكار والمفاهيم المرتبطة أثناء تعلمهم الموضوعات القرائية  .03
ا من  اإلبداع فى كإحدى استراتيجيات المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة يعد نوع 

 القراءة؛ مما أسهم فى تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعى لديهم.

وجود األنشطة المتنوعة بأوراق عمل التلميذ، والتى تجعل التالميذ يشاركون فى تعلم  .04
موضوعات القراءة، وبالتالى فهمها، اإلضافة إلى النص القرائى، مما أسهم فى تنمية 

 اعى لديهم.ت الفهم القرائى اإلبدامهار 

أثر ا فى   المدخلوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التى أثبتت أن لهذا  
دراسة  (،7002دراسة أحالم أحمد) :، ومنهاوتنمية المهاراتالتدريس 
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ميرل (، ودراسة 5103إسماعيل حجاج)دراسة و (، Felix.M,:2002فيلكس)
 (.Meral.o, Octaycem.A: 2013وأوكتايسم)

 تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثانى: -2

أسفرت نتائج الفرض الثانى من فروض البحث عن وجود فروق دالة إحصائي ا عند 
، وذلك التواصل اللغوى ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار 1012مستوى )

 لصالح المجموعة التجريبية.
 ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى ما يلى:   
بالعمليات العقلية، والتى تركز على إيجابية  مام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةاهت .0

المتعلم، وتلغى سلبيته، وأنه يشارك، ويستمع بتركيز، ويتفاعل، وينقد، ويبدى رأيه، 
ويتحدث، ويعبر عما فهمه، ويستنتج مما استمع إليه، كل ذلك أسهم فى تنمية مهارات 

 هى) االستماع والتحدث(.التواصل اللغوى الشف

اهتمام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة بالتشاركية والتعاون بين التالميذ، أسهم فى  .5
 تحقيق التواصل اللغوى الجيد من تحدث، واستماع.

اهتمام المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة باالستراتيجيات االجتماعية، ومنها طرح  .3
 ة مهارات التواصل اللغوى بشكل كبير.األسئلة، أسهم فى تنمي

لغة على مهارات االستنتاج، لتدريب التالميذ فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم ا .4
 أسهم فى تنمية مهارات االستماع ، وهى إحدى مهارات التواصل اللغوى الشفهى.

التخطيط، لغة على مهارات  لتدريب التالميذ فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم ا .2
 والتنظيم أسهم فى تنمية مهارات التحدث، وهى إحدى مهارات التواصل اللغوى الشفهى.

لغة على مهارات االستدالل، لتدريب التالميذ فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم ا .4
 أسهم فى تنمية مهارات االستماع ، وهى إحدى مهارات التواصل اللغوى الشفهى.

لغة على مهارات االنتباه، لل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اتدريب التالميذ فى ظ .1
والتركيز، أسهم فى تنمية مهارات االستماع والتحدث، وهى مهارات التواصل اللغوى 

 الشفهى.
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لغة على مهارات التقييم، لتدريب التالميذ فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم ا .8
ستماع ، وهى إحدى مهارات التواصل اللغوى وإصدار حكم، أسهم فى تنمية مهارات اال

 الشفهى.

، لغة على مهارات طرح األسئلةلتدريب التالميذ فى ظل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم ا .9
 أسهم فى تنمية مهارات التحدث ، وهى إحدى مهارات التواصل اللغوى الشفهى.

 تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثالث: -3

ض الثالث من فروض البحث عن وجود ارتابط موجب دال إحصائي ا أسفرت نتائج الفر   
لدى  ومهارات التواصل اللغوى  تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعى( بين 1010عند مستوى )
 .المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةاإلعدادى الذين درسوا ياستخدام  الثانىتالميذ الصف 

 ى ما يلى:ويمكن إرجاع هذه النتيجة إل   
من اقتراح لألفكار،  تنمية مهارات الفهم القرائى اإلبداعىارتفاع مستوى التالميذ فى    

ين، واألسئلة، واإلجابات، والنهايات، والحلول، والصفات للشخصيات، والتلخيص او والعن
بأسلوب التلميذ،  كل ذلك كان له دور كبير فى تنمية مهارات التواصل اللغوى الخاصة 

اط كبير بين فنون اللغة، وتشابك العالقة الوثيقة بين هذه بماع والتحدث، لما من ارتستباال
وفى ضوء ذلك تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث،   .الفنون، وتأثير بعضها فى بعض

نوع العالقة االرتباطية  ما وتم اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، والذى ينص على:
اإلعدادى  الثانىتالميذ الصف لدى  رات الفهم القرائى اإلبداعى والتواصل اللغوى تنمية مهابين 

 ؟ المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةالذين درسوا ياستخدام 
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 ثالثًا: توصيات البحث: 
 التوصيات:  -أ

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها: 
ــام ضــرورة اال  -0 ــةهتم ــة والتربوي ــداخل اللغوي ــى  بالم ــا ف ــة، وتوظيفه ــةالحديث ــدريس اللغ  ت

 .العربية

فـى المـدخل المعرفـى األكـاديمى لـتعلم اللغـة تدريب معلمى اللغة العربيـة علـى اسـتخدام  -5
 .تنمية مهارات  اللغة المختلفة

فـى  لتالميذوتنميته لدى ا اإلبداعى القراءة، والفهم القرائى تدريس باإلبداع فىاالهتمام  -3
 مختلف المراحل التعليمية. 

ــتعلم اللغــةاســتخدام  -4 ــاديمى ل ــى األك ــى  المــدخل المعرف ــةف ــة تنمي ــون اللغ  ، ومهاراتهــافن
 المختلفة.

تالميـذ  قيـاس مسـتوى الذى أعده الباحث فى  الفهم القرائى اإلبداعىاإلفادة من اختبار  -2
 اإلعدادى. الثانىالصف 

فنـون اللغـة ومهاراتهـا، والفهـم ة ومرونة وأصالة فـى االهتمام بمهارات اإلبداع من طالق -4
 القرائى خاصة. 

تدريس اللغـة، وفـى العمليـة التعليميـة الحديثة فى  المداخلتدريب المعلمين على بعض  -1
 .عامة

واالهتمــام بــالفهم وتنميــة  ضــرورة التركيــز علــى المفهــوم الحــديث فــى القــراءة -8
 .اإلبداع

واسـترتيجيات  مـداخلاسـتخدام عنـد الباحث اإلفادة من دليل المعلم الذى أعده  -9
 حديثة.

الــذى أعــده الباحــث فــى قيــاس مــدى تــوافره عنــد  التواصــل اللغــوى اإلفــادة مــن اختبــار  -01
 التالميذ.

 .الحديث للقراءة مأنشطة تناسب تدريس المفهو القراءة تضمين منهج ضرورة  -00

 لمتعلمين. اهتمام مخططى المناهج ومصمميها باألنشطة التى تنمى اإلبداع لدى ا -05

 الحديثة.التدريسية  لمداخلاهتمام مخططى المناهج ومصمميها باالسترتيجيات وا -03

 وباقى فنون اللغة. ،فى تعليم القراءة المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغةتضمين  -04
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ــى اســتخدام  -02 ــدريب الطــالب المعلمــين عل ــتعلم اللغــةت فــى  المــدخل المعرفــى األكــاديمى ل
 .التعليم العاممع التالميذ فى  من استخدامهالتدريس؛ حتى يمكنهم 

 بحوث مقترحة:  -ب

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث وتوصياته، يمكن اقتراح نقاط البحث التالية:  
تنمية على القراءة وأثره فى تدريس  المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة استخدام   .0

 . عدادىاإللدى تالميذ الصف األول  مهارات االستماع

فى تدريس النصوص على التحصيل  المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أثراستخدام  .5
 والتفكير اإلبداعى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

فى تدريس المفاهيم االنحوية لدى  المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أثراستخدام   .3
 لتفكير اإلبداعى.طالب المرحلة الثانوية على التحصيل وتنمية ا

فى تدريس المفاهيم الدينية وأثره فى  المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة استخدام  .4
 التحصيل وتنمية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

فى تدريس القراءة على التحصيل المدخل المعرفى األكاديمى لتعلم اللغة أثراستخدام  .2
 عدادية .والميل نحوها لدى تالميذ المرحلة ااإل
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 المراجع
 أوًلا: المراجع العربية:

. الجاا ا األول. الفااا ر : طــرق تــدريس اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة(: 1991إدااراميم مححااد عطااا) .1
 ممتبة ال هضة الحصرية.

(: ااعليااة اساااتراتيجية مفترحاااة قائحااة علاااى الحااادخل الحعراااى ااااى ت حياااة 2111فحاا م خرخاااا  فححاااد) .2
ى اااى الل اة العربيااة لت مياذ الصاا  الخاامس االدتاادائى مان مرحلااة التعلاايم مهاارات التع ياار البتااد

 األساسى. رسالة ماجستير. معهد الدراسات الت وية. جامعة الفا ر .

 . الرياض: ةار الحسلم.المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها(: 2111فححد اؤاة عليا ) .3

ياااة مهاااارات التحااادي لااادى تلحياااذات الصااا  (: فثااار درناااامج مفتااار  ااااى ت ح2119فروى مححاااد علاااى) .4
الخامس من التعليم األساسى اى فمانة العاصحة ص عاا. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعاة 

 ص عاا.

 . الفا ر : الدار العربية للبتال.االبتكار وتنميته لدى أطفالنا(: 2113إسحاعيل ع دالفتا ) .5

وناااى قاااائم علاااى الحااادخل الحعرااااى ااااى ت حياااة (: ااعلياااة درناااامج إلبتر 2113إساااحاعيل مححاااد حجاااا ) .6
مهااارات التع ياار البتااادى ابدااداعى اااى الل ااة العربيااة لطاا ل الحرحلااة الرانويااة. رسااالة ةكتااورا . 

 معهد الدراسات والبحوي التربوية. جامعة الفا ر .

اا (: ااعليااة الح احااات الحتفدمااة اااى ت حيااة مهااارات الفهاام الفرائااى وبفاا2111فشاارع ع اادالحليم علااى) .7
 فثر الحفروا لدى ت ميذ الحرحلة ابعداةية. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعة ق ا  السويس.

(: فثاار درنااامج ع جاااى للت لااب علااى صااعوبات الفهاام الفرائااى لااادى 2112فمااانى حلحااى ع دالححيااد) .8
ة. . الجحعيااة الحصاارية للفااراا  والحعرااامجلــة القــراءة والمعرفــةت ميااذ الصاا  األول ابعااداةى. 

 (. فغسطس.16العدة)

 . ترجحة: ص   الدين مححوة ع م. عحا : ةار الفبر.علم النفس التربوى (: 2111فنيتا وولفول ) .9

. ترجحاة: معجم لونجمان لتعليم اللغـات وعلـم اللغـة التطبيقـى(: 2117جاك سى ريتشارة وآخرو ) .11
 : ةار الفبر العربى.ى حجازى ورشدى خعيحة. الفا ر حاه

. الفاااا ر : الااادار الحصااارية تعلـــيم اللغـــة العربيـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق(: 9319) ةحساان شاااحات .11
 الل  انية.

. الحجلاد مجلـة دراسـات تربويـة(: الفاراا  االدتبارياة لتشاميل الطفال الحصارى. 1994حسن شاحاتة ) .12
 (.  69العشر. الج ا)

ــى(: 1997حساان شااحاتة ) .13 ــال فــى العــالم العرب ار الحصاارية . الفااا ر : الاادأساســيات التــدريس الفع
 الل  انية.
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 الفا ر . الدار الحصرية الل  انية. .قراءات األطفال(: 2111حسن شحاتة ) .14

نجقنن ة  : نجنن ن   .معجممم المصممطلحات التربويممة وال فسممية(: 2113وزينننا نجنرنن     ةحسننش اننح   .15

 نجمص ية نجلبن نية. 

. الفاا ر : ممتبااة هــاالمرجــع فـى تعلــيم اللغــة العربيـة وتعلم(: 2112حسان شاحاتة ومااروا  الساحا ) .16
 الدار العربية للبتال.

 . الفا ر : ةار الفبر.مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسى(: 1007رشدى فححد خعيحة ) .71
 . الفا ر : ةار الفبر العربى.المهارات اللغوية(: 2114رشدى فححد خعيحة ) .18

 -تطويرهـا -إعدادها –عربية األسس العامة لمناهج تعليم اللغة ال(: 7111) رشدي فححد خعيحاة .71
 الفا ر : ةار الفبر العربي. .تقويمها

. الفاا ر : عاالم نظريـات وتجـارب -تدريس العربية فى التعليم العام (:1000) رشدي فححد خعيحة .10
 البتب.

ــة الثانيــة(: 1998روزانونااد متشاايل وقلااورز مااايل ) .21 ــات تعلــم اللغ . ترجحااة: سيسااى داان عااوة  نظري
 سعوة. الرياض. السعوةية.الشريوع.جامعة الحل  

ــاهج (: 2112سااحير ع ااد الو ااال ) .22 ــي المن ــة قضــايا معاصــرة ف ــي اللغــة العربي بحــوث ودراســات ف
 الح صور : الحمتبة العصرية.ىالج ا الران .وطرق التدريس في المرحلتين الثانوية والجامعية

  ابدداسيااة (: الع قااة دااين بعااا مهااارات الفااراا2113سااحير يااونس فححااد وشااااى اهااد الحح ااول) .23
العادة الجحعية الحصرية للفاراا  والحعراة.. مجلة القراءة والمعرفةوالفدر  على التفبير ابدداعى. 

 الساةس والعشو . س تحر.

(: فثااار اسااتخدام بعاااا فساااليب ت حياااة الراارو  الل وياااة اااى الفهااام 2111خلعاات ع دالساااحيع سااليحا ) .24
 ماجستير. كلية التربية. جامعة الح و ية. الفرائى لدى ت ميذ الص  الخامس االدتدائى. رسالة

(: ااعلية الحراقبة الذاتية اى ت حية مهارات الفهام الفرائاى واالتجاا  نحاو 2119ع دالححيد ز رى سعد) .25
ـــدريسالفاااراا  لااادى خااا ل الصااا  األول الراااانوى.  . مجلـــة دراســـات فـــى المنـــاهج وطـــرق الت

 ا راير. (.131الجحعية الحصرية للح ا ج وخرق التدريس. العدة)

. األرة : ةار الفباار تعلــيم األطفــال المهــارات القرائيــة والكتابيــة(: 2112ع اادالفتا  حساان البجااة) .26
 لل شر والتوزيع.

المــؤتمر (: تعلاايم الفااراا  وت حيااة التفبياار. 2114)فححااد الب اادرى وسااحير يااونس ع اادالرححن ع ااده .27
يوليااو. داادار  8-7ح عفااد اااى الفتاار  ماانالالحجلااد الرااانى.  الفااراا  وت حيااة التفبياار. .العلمــى الرابــع

 الضيااة. جامعة عين شحس.

 . الفا ر : ةار األمين.التقويم التربوى (: 1996ع دالحجيد سيد فححد) .28



 م5102(  يناير 93العدد )  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: واقاااع اساااتخدام ابعااا م الحدرساااى ااااى ت حياااة مهاااارات 1431عااادنا  دااان مححاااد علاااى األححااادى) .29
ساااتير. كلياااة التربياااة. جامعاااة فم االتصاااال الل اااوى ااااى الحرحلاااة االدتدائياااة بالحدي اااة. رساااالة ماج

 الفرى.

 . الرياض: ةار الشواع لل شر والتوزيع.تدريس فنون اللغة العربية(: 1991على فححد ممور) .31

(: ت حية بعا مهاارات الفهام الفرائاى لادى خا ل الصا  الراانى الراانوى 1997على سعد جال ه) .31
. الجا ا الراانى. مااارس. يـة التربيــةمجلـة كلالعاام. بحاوي ماؤتحر تربيااة ال اد ااى العاالم العربااى. 

 .742-697ص ص

(: اساتراتيجيات اساتيعال الحفاروا لادى الفاارىا العرباى وع قتهاا بمال 2114على ع ادالعايم سا م) .32
(. كلياة التربياة. جامعاة 123. العادة)مجلـة التربيـةمن الحستوى التعليحى والج س وناو  الا ص. 

 .212-184األز ر. ص ص

أساســيات تعلــيم اللغــة العربيــة والتربيــة (: 1998ور ومححااوة ال اقااة)اتحااى علااى يااونس وعلااى ماادك .33
 . الفا ر : ةار الرفااة لل شر والطباعة.الدينية

. مجلة الفراا  والحعراة. الجحعياة الحصارية للفاراا  عن القراءة والمعرفة(: 2111اتحى على يونس) .34
 (. نواح ر.1والحعراة. العدة)

. الفاا ر : مطبعاة تعليم اللغة العربية فى المرحلة الثانوية استراتيجيات(: 2111اتحى على يونس) .35
 البتال الحديث.

 . الفا ر : األسس المعرفية للتكوين العقلى وتكوين المعلومات(: 1995اتحى مصطفى ال يات) .36

. الفاااا ر : ةار علـــم الـــنفس المعرفـــى مـــداخل ونمـــاذج ونظريـــات(:2111اتحااى مصاااطفى ال ياااات) .37
 ال شر.

ــع .فابااار حااول موضااو  الفااراا  وت حيااة التفبياار(:4100)اتحااي علااي يااونس .81 لجمعيــة لالمــؤتمر الراب
  .يوليو 1 - 1 .الحجلد األول.القراءة وتنمية التفكير .المصرية للقراءة والمعرفة

ــى عصــر المعلومــات(: 2116اخاار الاادين الفاا  وآخاارو ) .39 ــق التــدريس العامــة ف . العااين: ةار طرائ
 البتال الجامعى.

. الفااا ر : مهـارات القـراءة اإللكترونيـة وعالقتهـا بتطـوير أسـاليب التفكيـر(: 2118اهايم مصاطفى) .41
 ةار الفبر العربى.

 . الفا ر : ممتبة األنجلو الحصرية.علم النفس التربوى (: 2119اؤاة فدو حطب وفما صاةق) .41

: الفااا ر . ةار الفبااار علــم الــنفس اإلحصــائى وقيــاس العقــل البشــرى (: 1979اااؤاة ال هااى الساايد) .42
 العربى.
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(: ااعلية استراتيجية التصور الذ  ى اى ت حية مهاارات الفهام الفرائاى 2119ما ر شعبا  ع دالبارى) .43
الجحعياة الحصارية للح اا ج . دراسـات فـى المنـاهج وطـرق التـدريسلت ميذ الحرحلة ابعداةية. 

 .114-73(. ص ص 145وخرق التدريس. العدة)

 . عحا : ةار الرفااة لل شر والتوزيع.يقاتهعلم النفس التربوى وتطب(: 2114مححد جاسم مححد) .44

. العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خالل عمليتى التعلـيم والـتعلم(: 2111مححد جهاة جحال) .45
 ابمارات. العين: ةار البتال الجامعى.

. األرة : ةار أســـس القـــراءة وفهـــم المقـــروء بـــين النظريـــة والتطبيـــق(: 1997مححااد ح ياااب ه) .46
 عحار.

. الفاا ر : االتجاهات التربوية المعاصرة فى تدريس اللغـة العربيـة (:1998رجب اضال ه )مححد  .47
 عالم البتب.

(: مستويات الفهم الفرائى ومهاراته ال زمة ألس لة كتاب الل اة العربياة 2111مححد رجب اضل ه ) .48
. الجحعياة الحصارية فةمجلة القراءة والمعر بحراحل التعليم العام ددولة ابمارات العربية الحتحد . 

 .111-79للفراا  والحعراة. العدة السابع. يونيو. ص ص 

(: فثار اساتراتيجية التادريس التبااةلى ااى ت حياة بعاا مهاارات الفهام الفرائاى 2111مححد سايد فححاد) .49
والتفبير ال اقد بحفرر الل ة العربياة لادى ت مياذ الصا  األول ابعاداةى. رساالة ماجساتير. كلياة 

 امعة د ى سويف.التربية. ج

ــة(: 1998مححااد صاا   الاادين مجاااور) .51 ــة الثانوي ــى المرحل ــة العربيــة ف ــدريس اللغ . الفااا ر : ةار ت
 الفبر العربى.

(: تفويم فس لة تعليم الفراا  اى ضوا مهارات الفهم ومستوياته ااى الحرحلاة 1996مححد ع يد مححد) .51
 لتربية. جامعة عين شحس.ابعداةية ددولة ابمارات العربية. رسالة ماجستير. كلية ا

تعلــيم اللغــة العربيــة فــى التعلــيم العــام، مداخلــه (: 2112مححاوة كاماال ال اقااة ووحيااد الساايد حاااا ) .52
 . الج ا األول. د ها: مطبعة الجامعة.فنياته

اسـتراتيجيات وأســاليب  -تـدريس القـراءة فــى عصـر العولمـة(: 2118مختاار ع ادالخالق ع ادال  ) .53
 م وابيحا  للطباعة وال شر.. ابسم دري: العلجديدة

. ابساام درية: ةار الوااااا لاادنيا الضــعف فــى القــراءة وأســاليب الــتعلم(: 2116مااراة علااى سيسااى) .54
 الطباعة وال شر.

(: فثر استراتيجية ما وراا الحعراة اى تحساين فنحاا  الفهام الفرائاى 2111مصطفى إسحاعيل موسى) .55
المؤتمر األول للجمعية  ميذ الحرحلة ابعداةياة. والوعى بحا وراا الحعراة وإنتا  األس لة لدى ت



 م5102(  يناير 93العدد )  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يولياو.  12-11. المصرية للقراءة والمعرفة. دور القـراءة فـى تعلـم المـواد الدراسـية المختلفـة
 الحجلد األول.

 . الفا ر  : ةار الرفااة لل شر والتوزيع.تعليم اللغة العربية( 2115مصطفى رس   ) .56

. ةداى: ةار الفلام لل شار ارات االتصـال باللغـة العربيـةمهـ(: 2117مصطفى رس   ومححد موسى) .57
 والتوزيع.

(: مشم ت التواصل الل وى التى تواجه معلحى وعلحلات الل اة العربياة 2113مييساا فححد فدوش ب) .58
اى مرحلة التعليم األساسى اى الجحهورية العربية السورية. رسالة ةكتورا . كلية اآلةال والتربياة. 

 بالدنيحارك. األكاةيحية العربية

الحعراااة: الحجلاااس  م. عااالاللغــات األجنبيــة تعليمهــا وتعلمهــا(: 1991نااايف خرمااا وعلااى حجااا ) .59
 للرفااة والف و  واآلةال. البويت.
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ــيم انوى. ابدااداعى والااوعى الل ااوى لاادى خاا ل الصاا  األول الراا المــؤتمر الــدولى الرابــع. التعل

 يوليو. 7-5. معهد الدراسات التربوية. جامعة الفا ر . باللغة العربية فى مجتمع المعرفة

(: ااعلية استراتيجية قائحة على نارياة إلحاعاات الساياق ااى ت حياة الرارو  2111 انى ع ده مححد) .61
لصا  الخاامس االدتادائى. رساالة ماجسااتير. الل وياة وبعاا مهاارات الفهام الفرائاى لادى ت مياذ ا

 كلية التربية. جامعة الح صور .
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األكاديميـــة ت حيااة مهاااارات التواصااال اللفااااى لاادى خلباااة الصااا  الساااابع األساساااى اااى األرة . 

 .14-3(. ص ص7. العدة)إلنسانيةللدراسات االجتماعية وا

 . الفا ر : قطا  البتب.مناهج المرحلة اإلعدادية(: 2113وزار  التربية والتعليم) .63

 .  عحا : ةار الشروق.سيكولوجية التعلم الصفي(: 2111يوس  قطامي ونايفة قطامي ) .64
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