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 : ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى أداء طالبات الصؼ األوؿ الثانوي لميارات الفيـ 
القرائي، كما ىدفت أيًضا إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات 
الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري، ىذا وقد تكونت عينة الدراسة 

طالبة مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري، تـ تقسيميا إلى ( 051مف)
( طالبة حيث درسف موضوعات القراءة بالطريقة العادية، 01مجموعتيف: ضابطة وعددىا)
( طالبة درسف موضوعات القراءة باستخداـ  المدخؿ 01ومجموعة تجريبية وعددىا)

لدراسة)اختبار الفيـ القرائي( قبمًيا وبعدًيا، المنظومي، وبعد أف قامت الباحثة بتطبيؽ أداة ا
وبعد معالجة النتائج إحصائًيا كشفت نتائج الدراسة عف تدني مستوى أداء طالبات الصؼ 

في  1اإلبداعي( -التذوقي -الناقد -األوؿ الثانوي عند مستويات الفيـ)االستنتاجي
بيف األشياء الواردة في النص، ميارات)استنتاج ىدؼ القارْى، استنتاج أوجو الشبو واالختالؼ 

استنتاج عالقة السبب بالنتيجة، استنتاج الفكرة الرئيسة لمنص، التمييز بيف الحقيقة والرأي، 
ما يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو مف أفكار،تكويف رأي جديد حوؿ القضايا واألفكار 

نص، توضيح المطروحة في النص، التمييز بيف الحجج القوية والحجج الضعيفة في ال
العاطفة المسيطرة عمى كاتب النص، ذكر الدالئؿ اإليحائية لمكممات والتعبيرات الواردة 
بالنص،تحديد الصور البيانية التي يتضمنيا النص ،اقتراح عنواف جديد مناسب لمنص،تطوير 
ي أفكار جديدة تتعمؽ بالنص،تحديد األسئمة التي ليا إجابات داخؿ النص المقروء واألسئمة الت

ليس ليا إجابات داخؿ النص( ،كما أظيرت النتائج فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية 
 1اإلبداعي( -التذوقي -الناقد -ميارات الفيـ القرائي بمستوياتو األربعة) االستنتاجي

الكممات المفتاحية:المدخؿ المنظومي، الفيـ القرائي، طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني 
 1التجاري
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Summary of the study in Englis                                                
The study aimed to identify the level of performance of first-grade 

secondary school students for reading comprehension skills. It also 

aimed to identify the effect of using the systemic approach on 

developing reading comprehension skills among first-grade 

commercial technical secondary students. The first commercial 

technical secondary class was divided into two groups: a control 

group of (80) students, where they studied reading topics in the 

normal way, and an experimental group of (70) students who studied 

reading topics using the systemic approach, and after the researcher 

applied the study tool (Reading Comprehension Test) Before and 

after, and after processing the results statistically, the results of the 

study revealed the low level of performance of first-grade secondary 

school students at the levels of comprehension (inferential - critical - 

appetizing - creative) 0 in skills (inferring the goal of the reader, 

deducing similarities and differences between the things mentioned 

in the text, inferring a relationship Reason by result, deducing the 

main idea of the text, distinguishing between truth and opinion, 

related to the topic and what is not related to ideas, forming a new 

opinion about the issues and ideas presented in the text, 

distinguishing between arguments Weak and weak arguments in the 

text, clarify the emotion controlling the author of the text, mention 

the suggestive indications for the words and expressions contained in 

the text, determine the graphic images that the text contains, suggest 

a new appropriate title for the text, develop new ideas related to the 

text, identify the questions that have answers within the readable 

text and the questions that It has no answers within the text), and the 

results also showed the effectiveness of the systemic approach in 

developing reading comprehension skills at its four levels (deductive 

- critical - appetizing – creative).ا 

Key words: systemic approach, reading comprehension, first-

grade commercial technical secondary students. 
. 
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 :مقدمةال

التي تنعكس عمييا مفاىيـ التخاطب والتواصؿ  الحضارة اإلنسانيةو  ر،وعاءالفك تعد المغة
 وتتسع إمكاناتيا المفردات، والمغة العربية تذخر برصيد وافرمف بيف األفراد بعضيـ البعض،

 أفاوحسبيا مكانة ورفعة وتشريفً  الحضارة المتجددة واالستجابة لمتطمبات لمتعبير عف المفاىيـ
 1لكريـا لكتابو لغة ويجعميا دوف لغات العالميف يصطفييا اهلل عزوجؿ

 فيي القاعدة الثقافية والفكرية، ومف ىنا جاءاالىتماـ بالمغة العربية تعمميا وتعميميا،
 1(05،6102،والنيوض)القوصيووسيمتيا إلى الترقي  والحصف العقمي لألمة،

الغاية األساسية مف القراءة بؿ ىو  ويشغؿ الفيـ القرائي مكانة بارزة بيف ميارات القراءة،
فيو أساس جميع العمميات القرائية، ولقد اتخذ الفيـ أبعاًدا جديدة، واتسعت جوانبو لتشتمؿ 

بالمستوى الحرفي المباشر، عمى جميع القدرات العقمية: الدنيا والعميا لعممية القراءة بدًءا 
وانتياًء باإلبداع، ومف التصنيفات األكثر شمواًل لمستويات ميارات الفيـ القرائي: الفيـ 

 -20المباشر، الفيـ االستنتاجي، الفيـ النقدي، الفيـ التذوقي، الفيـ اإلبداعي) البصيص،
26،6100)1  

العربية عامة وميارات القراءة  المغة ميارات فيا وضعفً  اوطالب التعميـ الفني أكثر بعدً 
خاصة، لذلؾ قامت وزارة التربية والتعميـ باعتماد مشروع تنمية ميارات المغة العربية ودليؿ 

المركز القومي لمبحوث  األنشطة والتدريبات في المغة العربية لطالب التعميـ الفني، والذي قاـ 
وفي مناىج  ،يف في المغة العربيةمف األساتذة المتخصص وعدد بإعداده ية والتنميةو والترب

 1(6101،0)لوسي،المغة وطرؽ تدريسيا
وتشير الدراسات إلى أنو يتخرج مف التعميـ الفني في مصر طالب يفترض فييـ مواكبة 

ومف ىنا تعددت اإلشكاليات التي ترتبط  متطمبات العصر مف الميارات والقدرات العالمية،
 1(6100، 0وتطويره)إسماعيؿ، بالتعميـ الفني والتي تؤثر عمى جودتو
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 :وتحدٌدها البحث مشكلة

لما كاف اليدؼ مف تعميـ المغة العربية في مدارس التعميـ الفني تنمية ميارات القراءة 
والكتابة وصواًل لمفيـ القرائي والتعبير الكتابي جاءت موضوعات القراءة ذات صمة أكيدة بحياة 

يتصؿ  اأو موضوعً  في نفوس الطالب، أو فكرة ما، الطالب تتناوؿ إما قيمة يراد غرسيا
 1(0،6100،بتخصصو)عبد الفتاح وآخروف

ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ كاف البد مف إمتالؾ الطالب ميارات الفيـ القرائي حيث أنيا مف أىـ 
فالضعؼ في الفيـ القرائي ييدد التحصيؿ  عوامؿ النجاح في تعمـ المواد الدراسية،

 1(26،6105)حجاج،يالدراس
لخمؽ البات لدى الط لذلؾ رأت الباحثة أف ىناؾ ضرورة ممحة لتنمية ميارات الفيـ القرائي
 1جياًل واعًيا مسمًحا بما يمكنو مف فيـ ومواجية تحديات وقضايا العصر

ولقد تزامنت المالحظة المنبثقة مف المالحظة الشخصية لمباحثة مع نتائج الدراسة 
الالتي التجاري التي أجرتيا عمى عينة مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني  اإلستطالعية

القراءة بمقرر المغة العربية بإدارة محافظة سوىاج، وقد قامت الباحثة  موضوعات  تدرسف
بإجراء اختبار قبمي مبدئي لقياس مستوى التحصيؿ عند الطالبات وأيًضا اختبار يقيس ميارات 

بعد تدريس موضوعات و  ،التجاري ألوؿ الثانوي الفني البات الصؼالفيـ القرائي لدى ط
( طالبة 51وكاف عدد الطالبات) القراءة في مقرر المغة العربية بالطرؽ التقميدية لمتدريس،

%( 5وتوصمت النتائج إلى: تدني مستويات التحصيؿ عند الطالبات،فجاءت النتائج كاآلتي:)
%( ضعؼ  01و) ءت إجابتيف بشكؿ صحيح تقريًبا،ضعؼ في أسئمة الفيـ المباشر، فقد جا

في أسئمة الفيـ اإلستنتاجي والفيـ النقدي فقد جاءت إجاباتيف محدودة وغير دقيقة مما يعني 
 1الحفظ لدى المتعمـ ضعؼ إمتالكيف كثير مف ميارات الفيـ القرائي،

ؿ استخداـ وفي حدود إطالع الباحثة وجدت أف ىناؾ قمة في الدراسات واألبحاث في مجا
 1)المدخؿ المنظومي( في تنمية ميارات الفيـ القرائي

وبناًء عمى ذلؾ تتمخص مشكمة الدراسة في الحاجة إلى تنويع أساليب التدريس وطرائقو 
واالرتقاء باألداء القرائي  المستخدمة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمعالجة ىذه المشكمة،
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ومزيد مف البحث عف استراتيجيات وطرائؽ  د،يد مف الجلدى الطمبة ولف يكوف ذلؾ إال بمزي
 1، والتحصيؿ لدى الطالباتحديثة لمتأكد مف فاعميتيا في تنمية ميارات الفيـ القرائي

 وفي ضوء ذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة فيما يمي :
ولذلؾ  التجاري الصؼ األوؿ الثانوي الفني الباتط ىميارات الفيـ القرائي لد بعض ضعؼ

 1تقترح الباحثة استخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية ىذه الميارات
 :لبحثا هدف

 :إلى الحالي البحث ييدؼ
 العربية المغة بمقرر القراءة موضوعات تدريس في المنظومي المدخؿ استخداـ أثر معرفة -2

 1 التجاري الفني الثانوي األوؿ الصؼ الباتط لدى القرائي الفيـ ميارات لتنمية
 :البحث سؤال

ما فاعمية استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس موضوعات القراءة بمقرر المغة العربية  -2
 ؟ التجاري الصؼ األوؿ الثانوي الفني الباتلتنمية ميارات الفيـ القرائي لدى ط

 :البحث مصطلحات
 :systemic approach ))المنظومً المدخل-1

المفاىيـ أو الموضوعات مف خالؿ منظومة متكاممة دراسة و: ( بأن01،6110كوثر)و عرفت
مما  ،تتضح فييا كؿ العالقات بيف أي مفيوـ أو موضوع وغيره مف المفاىيـ أو الموضوعات

عمى ربط ما سبؽ دراستو مع ما سوؼ يدرسو في أي مرحمة مف مراحؿ  ايجعؿ الطالب قادرً 
 1ف أو تخصص معيفلمنيج معي االدراسة خالؿ خطة محددة وواضحة إلعداده وفقً 

تدريس موضوعات القراءة مف مقرر المغة العربية  :أنوبإجرائًيا ويعرفو البحث الحالي 
 الصؼ األوؿ الثانوي الفني الباتالتحصيؿ الدراسي لدى طو ميارات الفيـ القرائي  لتنمية
ـ ذلؾ ويت مف خالؿ منظومة متكاممة تتضح فييا كؿ العالقات بيف المفاىيـ المختمفة، التجاري

 1مف خالؿ خطة واضحة محددة تتسـ بالتفاعؿ والتكامؿ لتحقيؽ األىداؼ
 (:Comprehension Reading)القرائً الفهم -2

تضمف عدًدا مف ميارات التفكير، وتتميز عممية معقدة ت :أنو (0،6100يعرفو العتيبي)
السابقة والمعمومات الجديدة في  ىذه العممية بالتفاعؿ بيف القارْى والنص، وبيف خبرات القارىْ 

 1النص المقروء
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بأنو: اكتساب طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري لميارات فيـ  ويعرؼ إجرائًيا
النص المقروء واستنتاج معانيو الضمنية، والتفاعؿ معو، ونقده ويقاس ذلؾ مف خالؿ اختبار 

   1الفيـ القرائي الذي سيعد ليذا الغرض
 :البحث أهمٌة

 : مف الحالي البحث أىمية تنبع
التوجييات الحديثة لوزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني،التي تركزعمى تعزيز المغة وتنمية  -0

   1ميارات الفيـ القرائي وتحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي
بتطوير  قد يفيد البحث الحالي في إمداد القائميف عمى إعداد المناىج والكتب المدرسية -6

أىداؼ المناىج لتضميف اكساب الطالب ميارات الفيـ القرائي لموضوعات القراءة لمقرر 
 1المغة العربية الالزمة لطالب الصؼ األوؿ الثانوي الفني

قد يفيد البحث في تحديث طرائؽ التدريس واستراتيجياتو بما ينسجـ والتقدـ المعرفي  -3
 1ميف بيذه الطرائؽ واالستراتيجياتوالعممي ويكوف ذلؾ بضرورة تزويد المعم

 :البحث محددات

 طالبات الصؼ األوؿ ميارات الفيـ القرائي األكثر مناسبة ل بعض :موضوعيالمحدد ال
% فأكثر، وىي مستويات 01التجاري والتي يوافؽ عمييا المحكموف بنسبة الثانوي الفني

النقدي، وكذلؾ موضوعات الفيـ المباشر، والفيـ االستنتاجي، والفيـ التذوقي، والفيـ 
 1القراءة المقررة عمى الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري في الفصؿ الدراسي الثاني

 :الصؼ األوؿ  فأل  التجاري، بعض طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني المحدد البشري
 قيـحيث تبدأ فييا ال البات،ىذه المرحمة ليا أىمية في بناء شخصية الطبداية مرحمة، و 

 1االتجاىات بالتبمور والثبات وىي مناسبة لتنمية ميارات الفيـ القرائيو 
 :وتـ اختيارىا لما أبدتو  مدرسة الثانوية التجارية بنات بمحافظة سوىاج، المحدد المكاني

وتوجد فييا بعض  إدارتيا مف مرونة في التعاوف مع الباحثة إلنجاز تجربة البحث،
 1قر عمؿ الباحثةوىي م اإلمكانيات التقنية الميمة،

 :ـ6161 / 6102العاـ الدراسيفي  تـ تطبيؽ الدراسة المحدد الزماني 
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 منهج البحث وتصمٌمه التجرٌبً:

يتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعات المتكافئة مف 
باستخداـ المدخؿ  تجريبية( حيث تدرس المجموعة التجربية-خالؿ اختيار مجموعتيف)ضابطة

 1المنظومي، وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة
 اته:وأد البحثخطوات  

 تـ إعداد مواد وأداة البحث كالتالي:
 1 المناسبة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري الفيـ القرائيقائمة ميارات  -2
لمعمـ معدؿ لتدريس موضوعات القراءة بمقرر المغة العربية باستخداـ المدخؿ ادليؿ  -6

  1التجاري المنظومي لمصؼ األوؿ الثانوي الفني
 1)مف إعداد الباحثة(ميارات الفيـ القرائياختبار  -3

 :البحث إجراءات
 :ًإعداد الجانب النظري وٌكون ذلك بما ٌل 

السابقة في مجاؿ القراءة بيدؼ التعرؼ عمى :طبيعة االطالع عمى البحوث والدراسات  -0
 1عممية القراءة، مفيـو الفيـ القرائي ومستوياتو ومياراتو الفرعية

االطالع عمى المراجع والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت المدخؿ المنظومي لمتعرؼ  -6
تو في تدريس المغة عمى األساس النظري الذي يقـو عميو، أىميتو، إجراءاتو، استراتيجيا

 1العربية
 :ًإعداد الجانب التجرٌبً وٌكون بما ٌل 

إعداد قائمة بميارات الفيـ القرائي المناسبة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني  -0
 1التجاري

 1إعداد دليؿ المعمـ لكيفية تنفيذ اإلجراءات وفًقا لممدخؿ المنظومي -6
 فيما يمي: إعداد أداة القياس وضبطيا وتمثؿ ذلؾ -3
 اختبار ميارات الفيـ القرائي )مف إعداد الباحثة( -)أ(
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 للبحث: اإلطار النظري4
 المبحث األول: المدخل المنظومً

قد استدعي تعاقب التطورات المتالحقة في شتى مجاالت الحياة إلى استعانة المؤسسات 
ولعؿ مف أبرز تمؾ المستحدثات ىو المدخؿ المنظومي والفكرة  بتقنيات اإلدارة الحديثة،

 (.010،6101)الجيمي المنادية بضرورة دمجو في عممية التعميـ، وىو ما أشار إليو
 ً:مفهوم المدخل المنظوم

ىو أحد المداخؿ الحديثة التي يحاوؿ الباحثوف والمتخصصوف  يعد المدخؿ المنظومي
استخداميا مف أجؿ فيـ الظواىر التربوية بأبعادىا المختمفة المتعددة، ويعتمد المدخؿ 
المنظومي عمى ما يسمى بمفيـو النظاـ، ومف خاللو يمكف اكتساب المعارؼ بطريقة منظمة 

 خمة متناغمة. مف مفاىيـ وحقائؽ بينيا عالقات متشابكة متدا
 أهمٌة المدخل المنظومً:

تتمثؿ أىمية المدخؿ المنظومي في تنظيـ تدفؽ المعارؼ، وتوطيد العالقات المعموماتية،   
-111)عبد الجميؿ وتنمية ميارات التفكير داخؿ نسؽ متكامؿ، وىو ما أشار إليو

115،6100 )1 
تعمؽ بقدرتو عمى إعانة أف المدخؿ المنظومي تتكشؼ أىميتو بصورة كبيرة فيما يكما 

الطالب داخؿ المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ عامؿ االتزاف بيف الميارات والقدرات المبنية 
عمى الخبرات السابقة والميارات الجديدة المكتسبة داخؿ المؤسسة التعميمية، ىذا إلى جانب 

لقدرات األكاديمية، وتكويف رؤى شاممة حوؿ كيفية استقاء الميارات وا ،تنمية عوامؿ التفكير
ؽ واإلبداعي البتكار أمثؿ الوسائؿ التعميمية مف  ذلؾ فضاًل عف تحقيؽ أسس التفكير الخالا

 Ovretveit etأوفرتفييت وآخروف)وىذا ما أشار إليو  أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية
al., 2012, p. 237)1 

 أهداف المدخل المنظومً:

لمنظومي في تنمية قدرة الطالب عمى التحميؿ لتراكيب يتشكؿ اليدؼ األساسي لممدخؿ ا
المعمومات التي يتـ تقديميا لو عمى ىيئة مناىج دراسية، مبنية عمى أسس التشويؽ والتفاعؿ 

،     60-62)الكبيسي ، واتفؽ معيا(600،6101-600أشارت إليو كوثر) اإليجابي، وىو ما
 مثؿ بعض مف ىذه األىداؼ فيما يمي:توت( 6101
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كفاءة التعميـ والتعمـ، وجعؿ المواد العممية مواد جذب لمطالب بداًل مف كونيا منفرة  رفع .0
 ليـ، وتنمية القدرة لدييـ عمى رؤية العالقات بيف األشياء والعناصر.

تنمية القدرة عمى التفكير المنظومي لدى الطالب؛ حيث يكوف الطالب قادرًا عمى الرؤية  .6
ألي موضوع دوف أف يفقد جزيئاتو، أي ينظر في إطار المستقبمية الشاممة والمتكاممة 

 شامؿ ومترابط ومتكامؿ.
تنمية القدرة عمى التحميؿ والتركيب وصواًل إلي اإلبداع الذي ىو مف أىـ مخرجات النظاـ  .3

 التعميمي الناجح.
تنشئة جيؿ قادر عمى التفاعؿ اإليجابي مع النظـ البيئية واالجتماعية التي يعيش فييا،  .1

القدرة عمى استخداـ الطريقة المنظومية في التفكير عند تناوؿ أي مشكمة لوضع وتنمية 
 اإلبداعية ليا. ؿالحمو

 النظرٌات المفسرة للمدخل المنظومً:

 تتعدد النظريات التي تفسر مفيـو المدخؿ المنظومي، ولعؿ مف أبرزىا: 
المنظومي تتمثؿ في النظرية أف النظريات التي تعمؿ عمى تفسير المدخؿ النظرية البنائية: -0

البنائية التي تتمثؿ في ضرورة وجود ىيكؿ أساسي لمفكر تُبنى عميو القواعد المعرفية 
، 32-35)وفارس ،(6101، 06)فداء، وىذا ما تناولتو دراسة كؿ مف: والمعموماتية لمفرد

6100)1  
ومالحظ، ويؤكد  لفمسفة البنائية تغيرت أدوار المعمـ مف محاضر وشارح إلى مقدـ اطبقً و 

المدخؿ المنظومي عمى ذلؾ فالمعمـ المنظومي مقدـ أسئمة ومعطي مشكالت ومنظـ بيئي 
 ومساعد عمى حدوث عالقات إيجابية عامة بيف التالميذ.

تؤكد عمى إنماء روح النقد والتأمؿ الفكري لدى المتعمـ، وقد انطمؽ  :البنائية النقدية -6
تنمية عقمية متفتحة دائمة التساؤؿ مف خالؿ  المدخؿ المنظومي مف ذلؾ وعمؿ عمى

  1التحاور والمناقشة
نظرية أوزوبؿ: ويؤكد أوزويؿ عمى أىمية ربط المعارؼ المكتسبة بنظائرىا القديمة والتي  -3

يمتمكيا الفرد بالفعؿ، فضاًل عف اكتشاؼ المحتويات العممية الجديدة معرفة أمثؿ الطرؽ 
  1(6100، 60-60)فارسو لمحفاظ عمييا، وىو ما أشار إلي
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نظرية معالجة المعمومات: تيتـ نظرية معالجة المعمومات بالوسيمة التي يسير وفقيا  -1
عداد المعمومات، وىو ما أشار إليو  -30)فارسالعقؿ لتحميؿ البيانات ومعالجتيا وا 

 Information( حينما أكد عمى أف عممية معالجة المعمومات )32،6100
Processingعممية معرفية في فيـ وتفسير أسموب تفكير المتعمـ ومعالجتو  ( تعتبر

 1الذىنية، وتيتـ بطرؽ اختزاف المعمومات وطرؽ استرجاعيا وكيفية استخداميا
باألساس عمى ضرورة توفير  نظرية الذاكرة اإلرتباطية: تعمؿ نظرية الذاكرة اإلرتباطية -5

إليو  تقيمة التفاعؿ والتشارؾ بيف شبكات المفاىيـ المعرفية، وىوما أشار 
 1(010،6101ي)لجيما ، وأكدتو دراسة(06،6101فداء)

 مهارات المدخل المنظومً:

تشتمؿ ميارات المدخؿ المنظومي بشكؿ عاـ عمى كؿ مف الكفاءات اإلدراكية التي تتألؼ 
ير والتحميؿ والتقييـ واالستدالؿ والشرح وضبط النفس، وىو ما أشار إليو مف ميارات التفس

بأف المعمـ البد وأف ( 366،6103-360ناىد)، تتفؽ دراسة ( Rear, 2010 p4رير)
ة يكوف لديو مجموعة مف الميارات ليستطيع تطويع المدخؿ المنظومي داخؿ العممية التعميم

الدراسية واألنشطة العممية  راتتتمثؿ في تحديد االحتياجات التعميمية وفيـ العالقة بيف المقرر 
قة داخؿ السياقات التعميميةواستخداـ األساليب   1الخالا

 إستراتٌجٌات تنفٌذ المدخل المنظومً:

عمى  المنظوميؿ اعتمد المجاؿ البحثي الحالي في عممية إرساء مخططات  تنفيذ المدخ
بدواعي التطورات المتالحقة في مجالي العمـو والتكنولوجيا، وىو  اأحدث اإلستراتيجيات مدفوعً 

  1(02،6100)الرمميأشار إليو و   (111،6100-132إليو إلياـ) تما أشار 
و ألف المحتوى أحد عناصر المنيج ودعامة مف دعاماتو، والذي يسيـ في إتماـ 

(عممية تنظيـ المحتوى باستخداـ المدخؿ المنظومي بشىء 0،6113منظومتو، تناوؿ عبيد)
 مف التفصيؿ كما يأتي:

 1تحديد المقرر الدراسي أو الوحدة الدراسية المراد صياغتيا منظومًيا -
المراد تعمميا لممتعمميف وذلؾ باالنتقاؿ مف ثقافة األىداؼ إلى تحديد األىداؼ المختمفة  -

المستويات والمعايير التي ال يحدىا سقؼ مسبؽ وال يحدث فييا تداخؿ بيف اليدؼ 
 1والمؤشرات الدالة عميو
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تحميؿ المحتوى الدراسي بالمدخؿ المنظومي وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى أوجو التعمـ  -
 1المختمفة

 1وـ لمموضوعات كما ورد في موضوع الدرستحديد مدلوؿ كؿ مفي -
 بناء منظومات فرعية لممفاىيـ والموضوعات الموجودة فى كؿ درس .  -
تحديد المفاىيـ والموضوعات السابؽ دراستيا فى المراحؿ الدراسية السابقة والالزمة  -

 لدراسة ىذا الموضوع . 
 1بناء منظومات فرعية لممفاىيـ والموضوعات الموجودة في كؿ درس -
تحديد المفاىيـ والموضوعات السابؽ دراستيا في المراحؿ الدراسيةالسابقة والالزمة  -

 1لدراسة ىذا الموضوع
بناء منظومات كمية لتوضيح العالقات المفاىيمية الموجودة في الدروس بحيث تبرز  -

 1العالقات بينيا
 1ياوضع روابط بيف المفاىيـ والموضوعات والمبادىء إلبراز نوعية العالقة بين -

 عالقة المدخل المنظومً بتنمٌة مهارات الفهم القرائً:

عانة  تساعد المخططات الخاصة بالمدخؿ المنظومي عمى زيادة الكفاءة التعميمية، وا 
الطالب عمى تكويف رؤية نافذة يتمكف مف خالليا مف مواجية مواقؼ الحياة وتنمية مياراتو 

 1(6101بسرعة)سميماف، وخالد،
 منظومي في التدريس يعمؿ عمى:واألخذ بالمدخؿ ال

تنمية قدرة الطالب عمى التفكير المنظومي، بحيث يكوف الطالب قادرًا عمى الرؤية  -0
المستقبمية الشاممة ألي موضوع دوف أف يفقد جزئياتو، فيراه في إطار كمي مترابط، مما 

ثارة اىتمامو وجمب انتباىو مف خالؿ مرحمة التيي ئة لتعمـ يعمؿ عمى زيادة دافعيتو وا 
الدرس وتكويف إطار مرجعي لألفكار الجديدة، ومحاولة تنظيميا وربطيا باألفكار 
السابقة، فيقدـ مفيوًما جديًدا ومبتكرًا لطبيعة فيـ النص، فيستطيع الطالب استنتاج 
األفكار الرئيسة لمنص المقروء، واستنتاج أوجو الشبو واالختالؼ بيف الألشياء الواردة 

  1في النص
المراجعة ىي واحدة مف النقاط الميمة في المدخؿ المنظومي حيث أف األساليب ومرحمة  -6

تتعدد الستدعاء التعمـ السابؽ، والذي تـ تعممو في السنوات السابقة عمى أساس أنو 
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ضروري لمموضوعات الجديدة التي سيتـ دراستيا، والتعرؼ عمى الميارات والخبرات 
وضوع الجديد، مع تعديؿ الفيـ الخاطئ لمطالبات أثناء السابقة الالزمة لدراسة الم

مما يعمؿ عمى تنمية ميارات الفيـ الناقد لدى الطالب، والقدرة عمى  التدريس إف وجد
تكويف آراء جديدة حوؿ القضايا و األفكار المطروحة في النص، وميارة مايتصؿ 

 1بالموضوع وما ال يتصؿ بو مف أفكار
تسعى الطالبات مف خالؿ األنشطة إلى استكشاؼ عالقات  االستكشاؼوفي مرحمة  – 3

جديدة ومفاىيـ ومعاني جديدة لـ تكف معروفة لدييف مف قبؿ، كما تمكف الطالبات مف 
استخالص عالقة تربط بيف ما لدييـ مف خبرات سابقة وبيف الموضوعات والمفاىيـ 

ة والحجج الضعيفة في ، مما يعمؿ عمى تنمية ميارات التمييز بيف الحجج القويالجديدة
 1النص، وتمييز الطالب بيف الحقيقة والخياؿ

يجاد الروابط والعالقات بيف المفاىيـؿ المدخؿ المنظومي، حامر ومف  -1  اإلبداع العالئقي وا 
التوصؿ الي العالقة بيف الموضوعات والمفاىيـ الجديدة في الدرس عف  لبستطيع الطافي

ا جاء في النظرية البنائية، أوعندما يرتبط المفيوـ طريؽ التوازف العقمي والمطابقة كم
، فتعمؿ ىذه المرحمة عمى تنمية ميارات الفيـ السابؽ بالمفيوـ الجديد ويتعمؽ بو

التذوقي منذكر الدالئؿ اإليحائية لمكممات  والتعبيرات الواردة بالنص، وتحديد الصور 
 .1البيانية التي يتضمنيا النص

عف طريؽ  لبالتنظيـ العقمي لمخبرات التي توصؿ إلييا الطا فييا يزداد مرحمة التوسعو  -5
زيادة القدرة عمى الربط بيف الموضوع والموضوعات األخرى في المواقؼ الحياتية 
والواقعية ومساعدتو في التعرؼ عمى مدي قدرتو عمى تطبيؽ المعرفة الجديدة في مواقؼ 

الطالب مف تنمية ميارات الفيـ  وبعد اإلنتياء مف ىذه المرحمة يتمكفتعمـ جديدة، 
اإلبداعي لديو مف اقتراح عنواف جديد لمنص، وتطوير أفكار جديدة تتعمؽ بالنص، 
وتحديد األسئمة التي ليا إجابات داخؿ النص المقروء واألسئمة التي ليس ليا إجابات 

 1داخؿ النص
قات بيف المفاىيـ ومما سبؽ يتضح أف المدخؿ المنظومي يمعب دوًرا ىاًما في تحديد العال

والعناصر الفرعية مف جية، والعمميات التي تستخدـ أثناء التدريس مف جية أخرى، ويعمؿ 
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المدخؿ المنظومي عمى توليد أفكار إبداعية لدى الطالب، وينمي القدرة عمى التحميؿ والتركيب 
 1واإلستنتاج مما يعمؿ عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي لدييـ

 :لفهم القرائًا انًالمبحث الث

تحتؿ المغة مكانة ىامة لمغاية في العالقات اإلنسانية، حيث تعتبر المغة ىي أداة التواصؿ 
وىو ما  ،األساسية بيف البشر وبالتالي فتحتؿ المغة مكانة محورية ضمف العمـو اإلنسانية

التعرؼ تعتبر القراءة أولى خطوات التعميـ، وأىـ وسائؿ ، و (610،6100أشارت إليو مي)
، ( 502،6100إليو نعمات) تعمى المغات، وحفظيا بشكؿ سميـ في الذاكرة، وىو ما أشار 

ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ بأف الفيـ القرائي يعتبر أحد مستويات القراءة المتقدمة والتي 
بو مف معاني، وىو  رموز النص المقروء والعمؿ عمى استنباط ما    يقـو فييا الشخص بفؾ 

 1(503،6100)الزىراء                ارت إليوما أش
 مفهوم الفهم القرائً:

تناولت العديد مف األدبيات السابقة مفيـو الفيـ القرائي بشكؿ كبير، وفيما يمي استعراض 
 موجز ألبرز تمؾ األدبيات:

( الفيـ القرائي عمى أنو: عممية عقمية معرفية 01،6106يعرؼ كؿ مف شحاتة والسماف)
عمى خبراتو  االقارئ إلي معرفة المعاني التي يتضمنيا النص المقروء اعتمادً يصؿ بيا 

قـو عمى عمميات التفسير ي االسابقة، وذلؾ مف خالؿ الربط بيف الكممات والجمؿ والفقرات ربطً 
 والموازنة والتحميؿ والنقد.

 & ,Jaafariكؿ مف جعفري وكتابي)(، و 600،6105وىذا ما تؤكده دراسة حجاج)
Ketabi, 2012, p. 5)،  و(أحمديAhmadi, 2017, p. 3) رفيعة ، و

، (020،6100)، ورمضاف(20،6100مريـ)، و (331،6100وزينب)
         1(2،6102)العطوي وعمي و كؿ مف، (501،6100)والقحطاني

 أهمٌة الفهم القرائً:

عمى يساعد الفيـ القرائي عمى إكساب المتعمـ ميارات النقد الموضوعية، وىو ما ينعكس 
وىذا ما أشارت إليو  طريقة تحقيقو لمنجاحات مستقباًل في المواقؼ الحياتية التي يتعرض ليا

شحاتة و  (،  و026،6100-020، ويتفؽ معو رمضاف)(6102، 13دراسة التتري)
 1(303،6100واألسمري) ،(00،6106-00)السماف
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ناء الميارات المغوية تتمثؿ أىمية الفيـ القرائي في إتاحة الفرصة أماـ الطالب في اقتو 
تقانيا بشكؿ كبير واستغالليا في تقويـ سموكياتو، وىو ما أشار    1(33،6100نداء)إليو  توا 

مما سبؽ يمكف استنتاج أف الفيـ القرائي يتمتع بأىمية كبيرة في شتى السياقات التربوية 
 1والتعميمية

 خصائص الفهم القرائً:

دارة جوانب اضمف معالجة العبارات عقميً يمكف القوؿ بأف خصائص الفيـ القرائي تت ، وا 
العقؿ ومعالجة األفكار والكممات والتمميحات، واستخراج المعاني وتكويف االستدالالت، وىو ما 

تتعدد خصائص الفيـ القرائي وذلؾ ألنو ، و ( Woodhall, 2012 p. 7أشار إليو وودىوؿ)
يعتبر عممية بنائية متعددة األركاف تساعد عمى تكيؼ القارئ مع المحتوى الذي يطمع عميو 

-300األسمري)ويستفيد في ضوءه باستنتاج األفكار والرؤى، وىو ما أشار إليو 
300،6100)1  

األساسية والفرعية لمنص، كما يمكف القوؿ بأف خصائص الفيـ القرائي تتألؼ مف األفكار 
والعبارات والتعبيرات داخؿ سياقيا، والمفردات المغوية، وىو ما أشار إليو ووالنداري 

(Wulandari, 2018, p. 13)1  
 أسس الفهم القرائً:

تنطوي عممية الفيـ القرائي عمى عدد مف األسس والمبادئ التي تساىـ في رفع عممية 
-652وىيب)وىو ما أكده  ،لخبرات السابقة، والمعرفة المغويةالفيـ القرائي لدى الطالب مثؿ ا

وتتشكؿ أسس الفيـ القرائي مف األساس مف خالؿ إتقاف القارئ لميارة ، (621،6100
 ,Leeاالستدالؿ بواسطة ما يممكو مف عمـ لغوي وقدرة عمى االستنتاج، وىو ما أشار إليو لي)

2013, p. 723)1 
بأف أسس الفيـ القرائي تتضمف تحديد ميارات القراءة، ومف ىذا المنطمؽ فيمكف القوؿ 

 واالستعانة بخبرات القارئ السابقة في المغة، ومعرفة مستواه مف إتقاف المغة وجوانبيا
 1(10،6102)التتري

 مستوٌات الفهم القرائً:

تطرقت بعض األدبيات السابقة إلى ما يعرؼ باسـ مستويات الفيـ القرائي وأف مفيوـ 
 ذلؾ أشار إليو  ،القرائي ينطوي عمى عدد مف المراحؿ أو المستويات المتدرجةالفيـ 
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الفيـ القرائي ىو مف أىـ ميارات القراءة، وىي عممية تشمؿ عمى ( بأف 6100،020)رمضاف
مستويات متعددة مف تعرؼ الرموز المكتوبة ونطقيا وفيميا ونقدىا والحكـ عمييا في حؿ 
المشكالت الفردية والمجتمعية لذا فإف مستويات الفيـ القرائي تشتمؿ بوجو عاـ عمى 

  1(30،6103-32الكبيسي)واتفؽ معو ي، المستوى الحرفي والتفسيري والنقدي واإلبداع
وباإلضافة إلى ذلؾ فإف الفيـ القرائي يشمؿ مستوى الفيـ التطبيقي الذي يعمؿ عمى تمييز 
القارئ بيف الحقيقة والرأي، وتحريو لمدقة في اختيار ما يتمفظ بو، وىو ما أشار إليو عبد 

ي كؿ مف مستوى الفيـ المباشر ىذا وتتمثؿ مستويات الفيـ القرائي أيضًا ف (22،6110)الهال
 1(01،6102-2)العطوي وعميكؿ مف واالستنتاجي، وىو ما أشار إليو 

تختمؼ ميارات الفيـ القرائي باختالؼ المستوى العاـ لكؿ منيا، وىو ما دفع العمماء لبذؿ و 
الجيود ليتمكنوا مف تمخيص تمؾ الميارات وتبويبيا في تصنيفات دقيقة، وىو ما أشار إليو 

  1(01،6110-02)الاله دعب
ومف ىذا المنطمؽ فيمكف القوؿ بأف ميارات الفيـ القرائي تشتمؿ بشكؿ عاـ عمى نوعيف 

  1(32،6103- 35إبراىيـ) ميارات التفكير التقاربي والتباعدي
في كؿ مف ميارات الفيـ الحرفي واالستنتاجي  اكما تتمثؿ ميارات الفيـ القرائي أيضً 

  1(16،6100-10العتيبي)والناقد والتذوقي، 
 ستراتٌجٌات الفهم القرائً:ا

ستراتيجية تحميؿ السمات المعنوية، ووضع اتتمثؿ استراتيجيات الفيـ القرائي في كؿ مف 
الخطط المفيومية، والتمكيف المعرفي، ومؿء النموذج القصصي، وكذلؾ إستراتيجية تبادؿ 

  1(20،6102-22)صياح اآلراء وتكويف النقاشات
( عمى وجود عدد مف اإلستراتيجيات التي تساىـ 6110، 01-02الاله)عبدوأكدت دراسة 

 في تنمية الفيـ القرائي لدى الطالب وىي كاآلتي:
إستراتيجية ، (K.W.Lتعممت()-أريد أف أعرؼ-إستراتيجية)أعرؼ ،إستراتيجية التمخيص

 1إستراتيجية استثارة الفيـ، (P.Q.4Rالتفصيؿ والتوضيح)
 استفاد السابقة والدراسات األدبيات عمي واالطالع لمبحث، النظري اإلطار عرض وبعد 
 إجراءات في لمسير خطة ووضع البحث أدوات إعداد في الدراسات ىذه مف الحالي البحث
 .البحث تنفيذ
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 :البحث إجراءات
 البحث أدوات إعداد إجراءات: أولا 

المناسبة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني  الفيـ القرائيإعداد قائمة ميارات ( 0)
ييدؼ إعداد القائمة إلى تحديد مستويات الفيـ القرائي و مياراتو التي يراد تنميتيا التجاري:  

لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري، وتـ االستناد في اشتقاؽ تمؾ المستويات 
 والميارات إلى:

 1في المغة العربية وطرؽ تدريسيااألدبيات التربوية المتخصصة  -
البحوث والدراسات السابقة التي تناولت ميارات القراءة والفيـ القرائي ومستوياتو  -

 1المختمفة
دليؿ معمـ المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري، ومعايير ومؤشرات ميارات  -

 1والتعميـالفيـ القرائي ومستوياتو التي أقرتيا وزارة التربية 
ومف خالؿ المصادر السابقة تـ التوصؿ إلى حصر مستويات الفيـ القرائي ومياراتو المختمفة 
الالزمة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري وتـ تضمينيا في القائمة المبدئية تمييًدا 
بداء وجية نظرىـ في عد ة لعرضيا عمى المحكميف، بيدؼ معرفة صدؽ القائمة وضبطيا وا 

 نقاط ىي:
مدى مناسبة ميارات الفيـ القرائي ومستوياتو لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني  -

  1التجاري
 1مدى مناسبة كؿ ميارة لمستوى الفيـ الذي صنفت فيو -
 1مدى مناسبة الصياغة المغوية لمميارات لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي التجاري -
 1المذكور حذؼ الميارات التي يروف عدـ مناسبتيا لمصؼ -
إضافة الميارات التي يروف أنيا ميمة لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري وال  -

 1توجد في القائمة المبدئية
 1تعديؿ الميارات التي يروف ضرورة تعديؿ صياغتيا أو مضمونيا -

وبعد تجميع آراء المحكميف، وعمؿ التعديالت الالزمة أصبحت القائمة في صورتيا النيائية 
 1( ميارة فرعية انطوت تحت أربع ميارات أساسية01كونة مف )م
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 ( إعداد اختبار الفيـ القرائي:6)
أعد االختبار بيدؼ قياس مستوى أداء طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري  -

اإلبداعي(،  -التذوقي -الناقد -لميارات الفيـ القرائي ومستوياتو األربعة)االستنتاجي
استخداـ المدخؿ المنظومي المقترح في تنمية ىذه الميارات، وذلؾ بعد  لمتعرؼ عمى أثر

االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ القراءة والتي تضمنت عدًدا مف 
االختبارات والمقاييس التي تـ إعدادىا لميارات الفيـ القرائي، ومنيا دراسة: 

  1(6100(، وحمداف)6110(، ومدكور)6110رانيا)
وقد استفادات الباحثة مف ىذه الدراسات، في بنائيا لالختبار، الذي يخدـ ىذا      -

البحث، مف حيث شكؿ ومضموف فقرات األسئمة التي تقيس ميارات الفيـ القرائي، وأعد 
االختبار مشتماًل عمى موضوعيف مف موضوعات القراءة متحررة المحتوى، يتبع كؿ 

يارات الفيـ القرائي، ومقدمة لمطالبات توضح موضوع أربعة عشر سؤااًل، يقيس بعض م
( 01اليدؼ مف االختبار وتعميمات اإلجابة عميو وزمف االختبار، واشتمؿ االختبار عمى)

سؤاؿ لكؿ موضوع، وتخصيص سؤاليف لكؿ ميارة مف ميارات الفيـ القرائي، تتنوع 
ؿ، بحيث تتناسب األسئمة لتشمؿ:االختيار مف متعدد،والصواب والخطأ، والتكممة، والمقا

مع الميارات المراد تنميتيا، وقدر لكؿ ميارة درجتاف، وبمغت درجة االختبار الكمي ثمانية 
 1وعشروف درجة لكؿ موضوع

 وللحصول على الضبط اإلحصائً لختبار الفهم القرائً:

عمى عينة مف طالبات مدرسة  تـ إجراء التجرية االستطالعية الختبار الفيـ القرائى
( طالبة، وذلؾ مف 51الثانوية التجارية بنات ػػػ بإدارة سوىاج التعميميةػػػػ وقد كاف قواـ العينة)

 اجؿ حساب كؿ مف:
 :معامالت السهولة والصعوبة لمفردات الختبار  (1)

تـ حساب معامالت السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار وقد تراوحت 
 – 1.60(، وتراوحت معامالت الصعوبة ما بيف )1.06 – 1.62معامالت السيولة ما بيف)

( وىى معامالت سيولة وصعوبة مناسبة ومقبولة، حيث أنو يمكف توزيع معاممى 1.01
(، حتى يميز بيف األقوياء 1.05 – 1.05الصعوبة والسيولة فى مدى ينحصر بيف)

 والضعاؼ في ميارات الفيـ القرائى.
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    :معامل التمٌٌز( 2)

تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار وقد تراوحت معامالت التمييز  ما 
(، مما يشير إلى قدرة معظـ المفردات عمى التمييز بيف المستويات 1.22 – 1.66بيف)

 ة لمطالبات.المختمف
 ( معامل ثبات الختبار:3)

والتجزئة النصفية)  كرونباخمف خالؿ حساب معامؿ ألفا ختبارتـ التحقؽ مف ثبات اال
 ختبار:معامالت ثبات اال التالي جدوؿالبراوف" ( ويوضح -ُصحح الطوؿ بمعادلة "سبيرماف

 (02يؼايالت ثبات اختبار انفهى انمزائً )ٌ= (2جدول)

 انبُىدػدد  انًتغُز
 انتجزئة انُصفُة

 أنفا كزوَباخ
 بؼد تصحُح انطىل لبم تصحُح انطىل

 2.0.2 2.620 0...2 02 اختبار انفهى انمزائً

 ختبار، وتشير إلى أف االجيدة ختباروُيالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ثبات اال
 مف ثبات االتساؽ.   مقبولةيتمتع بدرجة 

 .عن طرٌق الختبار : قامت الباحثة بالتأكد من صدق الختبار مفرداتصدق ( 4)

 :ظاىري)صدؽ المحتوى أو المضموف(صدؽ ال)أ( ال
أو الصورة الخارجية لو مف حيث نوع المفردات، وكيفية  ختبارويقصد بو المظير العاـ لال 

إلى كيفية مناسبة االختبار  اصياغتيا ومدى نضوجيا ، ويشير ىذا النوع مف الصدؽ أيضً 
  1لمغرض الذي وضع مف أجمو

في عمى مجموعة مف المحكميف  تشمؿ مختصيف  ختبارحيث قامت الباحثة بعرض اال
 موفحيث أبدى المحك ،، لتحديد مدى شمولية االختبار لممفاىيـ المستيدفةمجاؿ التدريس

حكميف وقامت بإجراء ما يمـز مف وقد استجابت الباحثة آلراء السادة الم ختبارىـ في االءآرا
حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ بعد تسجيميا في نموذج تـ إعداده، وقد قبمت الفقرات إذا 

مف  %01 -21% مف المحكميف، وعدلت إذا وافؽ عمييا مف01وافؽ عمييا أكثر مف
في  ختبار% مف المحكميف، وبذلؾ خرج اال21المحكميف  ورفضت إذا وافؽ عمييا اقؿ مف

 صورتو شبو النيائية ليتـ تطبيقو عمى العينة االستطالعية.
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 االختبار: مستوياتصدؽ االتساؽ الداخمي ل )ب(
عمى عينة استطالعية  لمستويات الفيـ القرائىقامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي 

مستويات مف  مستوى  طالبة وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ (51)مكونة مف
  التالي: جدوؿالختبار ، والنتائج مبينة في لالالكمية والدرجة  االختبار

 يؼايالت االرتباط بٍُ كم يستىي يٍ يستىَات االختبار واندرجة انكهُة نألختبار (0جدول )
 يؼايم االرتباط انًستىي

 2.722 االستُتاجً

 2.720 انُالد

 6...2 انتذولً

 2.602 االبداػً

مما يشير إلى  لالختبار؛بالدرجة الكمية  مستوىيتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط كؿ 
 .ختباراال صدؽ
 إعداد دليؿ المعمـ: -

التي تحظى باىتماـ كثير مف الباحثيف في مجاؿ القراءة والفيـ  ومف اإلستراتيجيات
يجاد العالقة  القرائي، والتي يمكف مف خالليا ، التدريس وفؽ منظومة متكاممة لمموضوعات، وا 
ذ دلت العديد مف الدراسات واألبحاث السابقة أنو  بينيما، ىي إستراتيجية المدخؿ المنظومي وا 

 ذات الفاعمية في تحقيؽ أىداؼ التدريس.مف مداخؿ التدريس الناجحة و 
 ويحتوي دليؿ المعمـ عمى ما يمي:

مقدمة: تـ مف خالليا تعريؼ المعمـ باليدؼ العاـ مف الدليؿ، وىو االسترشاد بو في  -0
 . المدخؿ المنظومي، وفًقا إلستراتيجية القراءةتدريس دروس 

 وكيفية تطبيقيا.  المدخؿ المنظوميشرح إلستراتيجية  - 6
 .طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاريالمراد تنميتيا لدى  الفيـ القرائيميارات  - 3
 الخطة الزمنية لتدريس الدروس المختارة. -1
رشادات لممعمـ. -5  توجييات وا 
 1األنشطة المستخدمة -2
 1أساليب التقويـ  -0
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؛ أعدت وفًقا ودرس مراجعة ة دروس تطبيقيةتاشتمؿ الدليؿ في ىذا البحث عمى س -0
القضايا المتضمنة، ، وقد تضمف كؿ درس ما يمي: المنظومي المدخؿإلستراتيجية 
المراجعة  ، )ة(ئمراحؿ عرض الدرس:) التيي، األفكار الرئيسة لمموضوع، التمييد لمدرس

) بناء  ،)االستكشاؼ( ،واستدعاء متطمبات التعمـ السابقة والكشؼ عف التصورات الخطأ(
  1(، )الواجب المنزلي() التقويـ ،التوسع() ،مخططات المنظومية(ال

 :  كاآلتً لالستخدام المعلم دلٌل صالحٌة من التحقق وتم

 :ظاىري)صدؽ المحتوى أو المضموف(صدؽ الال)أ( 
عمى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني لمتحقؽ مف صالحية دليؿ المعمـ لمتطبيؽ  

 ، تـ عرض الدليؿ عمى مجموعة مف المحكميف لمتعرؼ عمى آرائيـ فيما يمي: التجاري
 مدي سالمة الصياغة اإلجرائية لألىداؼ.  -
 . طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاريمدى مناسبة الدليؿ لمستوي  -
لطالبات الصؼ األوؿ  –في كؿ موضوع  –المستيدفة  الفيـ القرائيمناسبة ميارات  -

 .نوي الفني التجاريالثا
 مناسبة مصادر التعمـ والوسائؿ التعميمية واألنشطة المقترحة لإلستراتيجية التعميمية.  -
 . مقررة ال القراءةلتنفيذ دروس  المدخؿ المنظوميمناسبة خطوات إستراتيجية  -
 مناسبة أنشطة التقويـ لألىداؼ المراد تحقيقيا.  -
 المحكموف مناسًبا.  إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما يرونو -

وبناء عمى آراء المحكميف تـ إجراء التعديالت المطموبة وبذلؾ أصبح الدليؿ معًدا في صورتو 
 النيائية. 

 : االستطالعية التجربة)ب( 
الطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني  وقد تـ التحقؽ أيًضا مف مناسبة الدليؿ لمتطبيؽ عمى

االستطالعية، فقد تـ تطبيؽ درسيف مف الموضوعات ، مف خالؿ إجراء التجربة التجاري
، عمى مجموعة استطالعية لممدخؿ المنظوميغة وفًقا و المختارة لمتدريس في الدليؿ، والمص

 ؛ وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التالية: طالبة (51عددىا)
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الطالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التعرؼ عمى مناسبة العرض وطريقة سير الدرس  -  
 1اريالتج

 التعرؼ عمى الزمف المناسب إلجراء خطوات التدريس.  -  
 وقد أسفرت نتائج التطبيؽ عف: 

 . الطالباتمناسبة خطوات عرض الدرس عمى  -
 تـ تحديد الزمف المناسب لمدرس وقد استغرؽ التطبيؽ فترة بالكامؿ وىى تعادؿ)ساعة -

 تقريًبا.  (ونصؼ
باإلستراتيجية، فقد أثارت المخططات المنظومية أظيرت  الطالبات اىتماًماممحوًظا  -

     1ووسائؿ التدريس المستخدمة إعجاب الطالبات وتفاعميف اإليجابي لمدروس
ا ٌا  البحث أدوات تطبٌق إجراءات: ثان

 :التالية واإلجراءات الخطوات اتباع تـ
 :البحث مجموعة اختٌار -1

 اختيرت وقد ،طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري  مف البحث مجموعة تكونت
 مجموعة أنيا وذلؾ العممي؛ البحث لغرض بحثية مجموعة تمثؿ بحيث البحث مجموعة
الصؼ األوؿ  الصؼ فصوؿ اختيار تـ حيث المجتمع؛ لكامؿ ممثمة اعتبارىا يمكف ال محدودة

 وقد التعميمية، سوىاج إلدارة التابعة( بناتالثانوية التجارية )بمدرسةالثانوي الفني التجاري 
( مجموعة البحث 0/1-0/3وفصمي ) ،التجريبية البحث مجموعة( 0/6- 0/0ي)فصم مثؿ
 تطبيؽ أثناء اتوالغائب اتالراسب الطالبات استبعاد بعد طالبة( 01) البحث مجموعة بمغت وقد

 . البحث أدوات
 :لالختبار القبلً التطبٌق  -2

 :اإلستراتيجية بخبرات المرور قبؿ االختبار تطبيؽ
االختبار  تطبيؽ ثـ البحث، تجربة إلجراء الالزمة اإلدارية الموافقات عمى الحصوؿ بعد -

ستويات الفيـ لم( البحث مجموعة)الطالبات أداء مستوى عمى لمتعرؼ وذلؾ قبمًيا، تطبيًقا
 اإلستراتيجية، تنفيذ في البدء قبؿ ،اإلبداعي (-التذوقي –الناقد  -القرائي)االستنتاجي

 (.ـ6102/6161) الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ بداية في وذلؾ
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 مجموعات التالميذ بتقسيـ وذلؾ المالحظة، بطاقة في الطالبات أداء تسجيؿ تـ وقد -
 في اتالمعمم مف يفتباثن االستعانة مع حدة، عمى طالبة لكؿ والتسجيؿ صغيرة،

 الدرجات، رصد ذلؾ بعد وتـ المالحظة، بطاقة في األداء لتسجيؿ نفسو، التخصص
 .البعدي التطبيؽ نتائج وبيف بينيا لممقارنة التجربة؛ مف االنتياء حتى بيا واالحتفاظ

 : البحث لمجموعة التدرٌس

 وضماًنا التجريب، سالمة عمى منيا حرًصا البحث لمجموعة بالتدريس الباحثة قامت لقد
 يكوف أف عمى التأكيد جانب إلى ىذا التفكير، قبعات إستراتيجية لخطوات طبًقا التدريس لسير

 تطبيؽ أثناء اليامة المالحظات تسجيؿ إلى باإلضافة الجدية، مف عاؿ   مستوي عمى التجريب
 مف وجًوا ثرية لغوية تفاعمية بيئة توفر اإلستراتيجية ىذه أف التدريس أثناء ظير وقد التجربة،
 وقبؿ والتفكير المنظومي الشامؿ لجوانب القضية التي يتناوليا الدرس، والتعبير الحديث حرية
المدخؿ  ستراتيجيةإل مختصرة بطريقة يشرح تمييدي درس عرض تـ بالتدريس البدء

عطاء ،المنظومي المدخؿ  بإستراتيجية القراءة درس سير كيفية يوضح تطبيقي نموذج وا 
 فترة بواقع أسابيع ستة الدراسة استغرقت وقد المختارة، القراءة دروس تطبيؽ وتـ المنظومي،

 خطة في القراءة لدرس المخصصة الزمنية المدة تقريًبا وىي أسبوع، كؿ( ونصؼ ساعة)
 . بالوزارة الدراسة

 :لالختبار البعدي التطبٌق -3

 عمى البعدي االختبار تطبيؽ فتـ اإلستراتيجية، تنفيذ مف االنتياء بعد االختبار تطبيؽ تـ
 .قبمًيا بيا طبؽ التي نفسيا بالطريقة وذلؾ البحث، مجموعة

 :البحث نتائج

مجموعة البحث تطبيًقا قبمًيا وبعدًيا، وتـ  ىعمالفيـ القرائي اختبار ، البحث ةتـ تطبؽ أدا  
 تسجيؿ الدرجات في جداوؿ لمعالجتيا إحصائًيا توضيح وتحميؿ النتائج وتفسيرىا:

 الطالبات على اختبار الفهم القرائً:أول: النتائج الخاصة بأداء 

( مقارنة متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمى والبعدى 0)
 الختبار الفيـ القرائي:

لمعرفة متوسط درجات الطالبات في ميارات الفيـ القرائي الالزمة لطالبات الصؼ األوؿ 
الثانوي الفني التجاري في التطبيؽ القبمي والبعدي، الختبار الفيـ القرائي،  تـ استخداـ اختبار 
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 ضحلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي المجموعة في االختبار القبمي والبعدي كما ىومو  "ت"
 : وؿجدبال

دالنة انفزوق بٍُ يتىسطٍ درجات طانبات انًجًىػة انتجزَبُة فٍ انمُاسٍُ انمبهً  (0جدول)

 وانبؼدي الختبار انفهى انمزائٍ بًستىَاتّ األربؼة)اإلستُتاجٍ، وانُالد، وانتذولٍ، واإلبداػٍ(

 االختبار

انتطبُك 

 انمبهً

 2و

انتطبُك 

 انبؼدي

 0و

ٌ 
يتىسظ 

 انفزوق

االَحزاف 

انًؼُارٌ 

 نهفزوق

 لًُة ت
يستىي 

 اندالنة

اتجاِ 

 انفزوق

اختبار انفهى 

 انمزائً ككم
00.22 .0.00 22 2..7 0... 70.00 

دال ػُد 

2.222 

انمُاس 

 انبؼدي

يستىي انفهى 

 االستُتاجً
7..6 20.00 22 0.27 0.20 00.2. 

دال ػُد 

2.222 

انمُاس 

 انبؼدي

يستىي انفهى 

 انُالد
7.00 20.00 22 ...2 0.27 02.00 

دال ػُد 

2.222 

انمُاس 

 انبؼدي

يستىي انفهى 

 انتذولً
..60 22.07 22 0.70 2.20 07.66 

دال ػُد 

2.222 

انمُاس 

 انبؼدي

يستىي انفهى 

 اإلبداػً
6.07 22.62 22 ..02 0.20 22.2. 

دال ػُد 

2.222 

انمُاس 

 انبؼدي

القرائى الكمى= ( يتبيف أف قيمة)ت( المحسوبة الختبار الفيـ 5إلى الجدوؿ) بالنظر
( ت)(، وقيمة66.12(، وقيمة)ت( المحسوبة لمستوى الفيـ االستنتاجى= )06.35)

 الفيـ لمستوى المحسوبة (ت)وقيمة (،61.53=)الناقد الفيـ لمستوى المحسوبة
، وىذه القيـ (00.02=)اإلبداعى الفيـ لمستوى المحسوبة( ت)وقيمة(، 60.22=)التذوقى

(، وىذا 02( بدرجات حرية)1.110جدولية عند مستوى الداللة)جميعيا أكبر مف قيمة)ت( ال
يعنى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في 
القياسيف القبمى والبعدى الختبار الفيـ القرائي ككؿ، وفي كؿ مستوى مف مستويات الفيـ 

 تفوؽ يفيد بداعي( وذلؾ لصالح القياس البعدي ممااألربعة) االستنتاجي، الناقد، التذوقى، واإل
اختبار الفيـ  فى القياس البعدى عنو فى القياس القبمى فى التجريبية المجموعة طالبات

القرائي ككؿ، وفي كؿ مستوى مف مستويات الفيـ األربعة ) االستنتاجي، الناقد، التذوقى، 
  1واإلبداعي(

 حساب حجم األثر:

والجدوؿ التالي يوضح بو حجـ أثر المتغير المستقؿ)المدخؿ المنظومي(عمى طالبات 
 مجموعة البحث في ميارات كؿ ميارة مف الميارات واالختبار ككؿ:
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 ( يمدار حجى انتاثُز فً انفهى انمزائً ويستىَاتّ األربؼة نهًجًىػة انتجزَبُة6جدول)
انًتغُز 

 انًستمم
D لًُة )ت( انًتغُز انتابغ

 
 حجى األثز

انبزَايج 

 انتدرَبً
 يزتفغ 2.27 70.00 اختبار انفهى انمزائً ككم

 

 يزتفغ 2.02 20.02 يستىي انفهى انُالد

 يزتفغ .2.6 2..26 يستىي انفهى انتذولً

 يزتفغ ..0 60..2 يستىي انفهى اإلبداػً

في تنمية بعض  يتضح  مف الجدوؿ السابؽ إرتفاع حجـ أثر استخداـ المدخؿ المنظومي
ميارات الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفني التجاري في االختبار ككؿ 

(، وىي نسبة عالية طبًقا 0.10بميارات طالبات مجموعة البحث في التطبيؽ البعدي بمغ)
   1لممعيار السابؽ وتعنى قيمة حجـ األثر ىذا تنمية ميارات الفيـ القرائي 

يجابيتو  وقد تعزى ىذه النتيجة إلى  بالرجوع إلى أىمية المدخؿ المنظومي ، ومدى فعاليتو وا 
كونو يعمؿ عمى تنمية الفيـ القرائى ومستوياتو األربعة)االستنتاجي، الناقد، التذوقى، 
واإلبداعي(، وتنظيـ واستنتاج األفكار واستخالص القضايا، وتقديـ الحموؿ ليا، والنقد البناء 

  1صلمن
( مقارنة متوسطي درجات طالبات المجموعتيف، التجريبية والضابطة في القياس 6)

 الختبار الفيـ القرائيالبعدي 
لمعرفة متوسط درجات الطالبات في ميارات الفيـ القرائي الالزمة لطالبات الصؼ األوؿ   

 تخداـ اختبار "ت"الثانوي الفني التجاري في التطبيؽ البعدي، الختبار الفيـ القرائي،  تـ اس
 ضحلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف في االختبار البعدي كما ىومو 

 : جدوؿبال
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دالنة انفزوق بٍُ يتىسطً درجات طانبات انًجًىػتٍُ: انتجزَبُة وانضابطة فٍ   (7جدول ) 

الختبار انفهى انمزائٍ بًستىَاتّ األربؼة )األستُتاجً، وانُالد، وانتذولً،  انمُاس انبؼدي

 واإلبداػً(

 االختبار
 انًجًىػة انضابطة انًجًىػة انتجزَبُة

 ت لًُة
يستىي 

 اندالنة

اتجاِ 

 ع و ٌ ع و ٌ انفزوق

اختبار 

انفهى 

 انمزائً ككم

22 .0.07 7.06 72 06.22 7.00 26.02 
دال ػُد 

2.222 

انًجًىػة 

 انتجزَبُة

يستىي 

انفهى 

 االستُتاجً

22 20.00 0.0. 72 2.62 0..7 ..20 
 ػُد دال

2.222 

انًجًىػة 

 انتجزَبُة

يستىي 

 انفهى انُالد
22 20.00 0.00 72 7.02 0.00 20.02 

 ػُد دال

2.222 

انًجًىػة 

 انتجزَبُة

يستىي 

انفهى 

 انتذولً

22 22.07 2.02 72 ...2 0.02 26..2 
 ػُد دال

2.222 

انًجًىػة 

 انتجزَبُة

يستىي 

انفهى 

 اإلبداػً

22 22.62 2.07 72 0.07 0.77 2..60 
 ػُد دال

2.222 

انًجًىػة 

 انتجزَبُة

 
( يتبيف أف قيمة)ت( المحسوبة الختبار الفيـ القرائى الكمى= 0إلى الجدوؿ)  بالنظر

( ت) وقيمة (، 2.15(، وقيمة )ت( المحسوبة لمستوى الفيـ االستنتاجى= )02.30)
 =التذوقى الفيـ لمستوى المحسوبة( ت) وقيمة(، 06.50) =الناقد الفيـ لمستوى المحسوبة

، وىذه القيـ جميعيا (01.25) = اإلبداعى الفيـ لمستوى المحسوبة( ت) وقيمة(، 02.10)
( وىذا يعنى 010( بدرجات حرية)1.110أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة)

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية 
والضابطة في القياس البعدى الختبار الفيـ القرائي ككؿ، وفي كؿ مستوى مف مستويات الفيـ 

ربعة) االستنتاجي، الناقد، التذوقى، واإلبداعي( وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، مما يفيد األ 
 القرائي الفيـ اختبار تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة فى

  . (واإلبداعي، التذوقى، الناقد، االستنتاجي)  األربعة الفيـ مستويات مف مستوى كؿ وفي، ككؿ
 حساب حجم األثر:
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ولمعرفة حجـ االتأثير االيجابى لممدخؿ التدريبى، المتغير المستقؿ)المدخؿ المنظومي( فى 
إحداث الفرؽ الحاصؿ لممتغير التابع)اختبار الفيـ القرائي ككؿ، ومستويات الفيـ األربعة، 

مف قيمة )ت(  n2االستنتاجي، الناقد، التذوقى، واإلبداعي( تـ حساب قيمة مربع إيتا 
 المحسوبة كما ىو مبيف فى الجدوؿ:

يمدار حجى انتاثُز فً انفهى انمزائً ويستىَاتّ األربؼة نطانبات انًجًىػة ( 2جدول)

 انتجزَبُة وانضابطة
انًتغُز 

 انًستمم
 حجى انتاثُز n2يزبغ إَتا  لًُة )ت( انًتغُز انتابغ

انبزَايج 

 انتدرَبً

 يزتفغ .2.6 26.02 ككم انمزائً انفهى اختبار

 يزتفغ 2.00 20.. االستُتاجً انفهى يستىي

 

 يزتفغ 2.02 20.02 انُالد انفهى يستىي

 يزتفغ .2.6 2..26 انتذولً انفهى يستىي

 يزتفغ ..0 60..2 اإلبداػً انفهى يستىي

، ( إرتفاع حجـ التاثير مما يدؿ عمى التاثير اإليجابى لممدخؿ التدريبى0يتضح  مف جدوؿ)
المتغير المستقؿ)المدخؿ المنظومي( فى إحداث الفرؽ الحاصؿ لممتغير التابع )اختبار الفيـ 
القرائي ككؿ، ومستويات الفيـ األربعة) االستنتاجي، الناقد، التذوقى، واإلبداعي( فى القياس 

 البعدى لممجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة.
 ومما سبق ٌتضح أن:

( يقارف درجات طالبات المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ المدخؿ المنظومي وبعد 5جدوؿ)
( يبيف المقارنة بيف المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي، 0تطبيقو، أما جدوؿ)

والجدوليف يقوما بإثبات  نفس اليدؼ وىو التأكيد عمى فاعمية استخداـ المدخؿ المنظومي في 
 1ت الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي الفنيتنمية ميارا
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 التوصٌات:

 البحث تـ تقديـ توصيات ومنيا: ىذا اعتماًدا عمي ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج في   
ضرورة االىتماـ بتنمية ميارات الفيـ القرائي، لدى طالب المراحؿ التعميمية المختمفة،  .2

التدريس الحالية، واالىتماـ بطرؽ التدريس التي تركز عمى وذلؾ مف خالؿ تطوير طرؽ 
 1المشاركة النشطة لممتعمـ في عممية التعمـ

ضرورة اىتماـ القائميف عمي الدورات التدريبية لممعمميف بتنظيـ دورات تدريبية لتعريؼ  .0
التي واستراتيجيات التدريس الحديثة  ،بميارات الفيـ القرائي ومستوياتو المختمفةالمعمميف 

  1تمكنيـ مف تنمية ىذه الميارات لدى طالبيـ
تدريب المعمميف عمى إعداد اختبارات الفيـ القرائي والتحصيؿ الدراسي حتى يتمكنوا مف  .0

التعرؼ عمى مستوى الفيـ القرائي لدى طالبيـ، ومدى وعي ىؤالء الطالب بعمميات فيـ 
 1المقرؤء

المختمفة عمى استخداـ إستراتيجية المدخؿ  تشجيع معممي المغة العربية بالمراحؿ الدراسية ..
المنظومي في التدريس، وبصفة خاصة اإلستراتيجية المقترحة في الدراسة الحالية مف أجؿ 

 1تنمية ميارات الفيـ القرائي وبالتالي زيادة التحصيؿ الدراسي لدى الطالب
 ظومي، وذلؾ . تدريب الطالب والمعمميف عمى كيفية التدريييس باستخداـ المدخؿ المن5

  1ضمف مقرر مادة طرؽ تدريس المغة  العرببة بكميات التربية 
 : المقترحات

 توصؿ إلييا، يتـ تقديـ بعض المقترحات منيا:تـ الفي ضوء أىداؼ البحث والنتائج التي 
بناء برنامج مقترح قائـ عمى المدخؿ المنظومي المستخدـ في الدراسة الحالية، وأثره عمى  .2

 1القراءة لدى تالميذ صعوبات القراءة بالمرحمة اإلبتدائيةتنمية ميارات 
إجراء دراسات أخرى مماثمة لمبحث الحالي عمي مراحؿ دراسية أخرى ومستويات تحصيمية  .0

  مختمفة.
بناء برنامج باستخداـ المدخؿ المنظومي المقترح لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب  .0

 1المرحمتيف اإلبتدائية واإلعدادية
استخداـ المدخؿ المنظومي عمى متغيرات أخرى مثؿ: ميارات حؿ المشكالت  دراسة أثر. 1

  1وميارات التفكير الناقد واإلبداعي
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 :المراجع 
(.السياسة العامة لمتعميم الفني في مصر:الواقع واإلشكاالت 7106أحمد دسوقي محمد إسماعيل)

 1(71مركز األىرام لمدراسات السياسية واإلستراتيجية العدد)، مجمة بدائؿوالخيارات،
 ، لبنان: دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع.المغة والتعميـو التفكير .(7105أنطوان صياح)

في تنمية المفاىيم الفقيية  (.أثر توظيف المدخل المنظومي7100)يإسالم طارق عبد الرحمن الرمم
، كمية رسالة ماجستيرواالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة، 

 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.
(.فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المدخل القصصي لتنمية بعض 7107إسماعيل فتحي إسماعيل وىيب)

مجمة القراءة ائية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، ميارات الفيم القرائي والميول القر 
 1(712، عدد )والمعرفة

مجمة (.المدخل المنظومى: مفيومة، مميزاتو، أثره في تدريس الرياضيات، 7106إليام مسعود النفيعى)
 1(2(، عدد)56، مجمد)كمية التربية

 جيات متعددة لمتدريس والتقويـتنمية ميارات القراءة والكتابة واستراتي(.7100حاتم حسين البصيص)
 1،دمشق:الييئة العامة السورية لمكتاب،سوريا

(.فاعمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي والعصف الذىني في تنمية 7117حسن السيد مدكتور)
، كمية التربية رسالة ماجستيربعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 1أسوان
، القاىرة: مكتبة الدار لمرجع في تعميـ المغة العربية وتعممياا(.7107ومروان السمان) ن شحاتة؛حس

 العربية لمكتاب.
مجمة (.النظرية البنائية وتنمية الفيم في القراءة بالمرحمة الثانوية، 7104حمدي طو عبد الرحمن حجاج)

 (.050)العدد، القراءة والمعرفة
. أثر أنماط التعميقات الفائقة في بيئات التعمم اإللكتروني عمى تنمية (7107خالد بن مطمق العتيبي)

، جامعة رسالة ماجستيرميارات الفيم القرائي والحمل المعرفي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة، 
 القصيم، السعودية.

وميارات  (.فاعمية برنامج باستخدام التعمم التبادلي في مستويات الفيم القرائي7116رانيا محمد ىالل)
، معيد رسالة دكتوراةالتفكير الناقد لدى تالميذ الحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي، 

 1الدراسات التربوية، جامعة القاىرة
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(.رؤية مقترحة نحو دور المدخل المنظومى في إعداد معمم التعميم العام 7107رباح رمزي عبد الجميل)
 (.007(، العدد )74، المجمد )العربية مستقبؿ التربيةبمصر: دراسة تحميمية، 

(.أثر اختالف نمط عرض المثيرات 7107)يرفيعة محمد أحمد آل ىشبل الغامدي؛ وزينب محمد العرب
البصرية في القصص الرقمية لتنمية ميارات الفيم القرائي النقدي واالستنتاجي لدى تمميذات 

 (. 7(، عدد)23، مجمد)مجمة كمية التربيةالمرحمة االبتدائية بمنطقة الباحة، 
(.استراتيجيات الفيم القرائي: التحول من تصنيف االستراتيجيات إلى تعميميا عمى 7107الزىراء عاشور)

 1(01، عدد)مجمة العموـ اإلنسانيةمستوى قسم المغة، 
ي لدى طالب المغة العربية لمرحمة رائ(.تقويم مستوى الفيم الق7107سعيد سعد ىادي القحطاني)

 (.066(، العدد)0، الجزء )مجمة التربيةيوس في جامعة الممك خالد، البكالور 
(.أثر استخدام برمجية تعميمية قائمة عمى المدخل المنظومي في 7103الصافي يوسف شحاتة الجيمي)

مادة المناىج عمى تنمية التفكير المنظومي والتحصيل الدراسي لدى طالب كمية التعميم 
 1(7(، العدد)6، المجمد)لتربية بالسويسمجمة كمية االصناعي بالسويس، 

(. مستويات الفيم القرائي 7108عبد الرحمن سميمان فراج العطوي؛ ويحيي بن عبد الخالق يوسف عمي)
المتضمنة في كتاب المغة اإلنجميزية لمصف األول ثانوي من وجية نظر المعممين بمدينة تبوك، 

 (.2(، عدد)24، مجمد)مجمة كمية التربية
وزارة التربية  ،المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي الفني(.7108-7107يم عبد الفتاح وآخرون)عبد العم

 1فوتوليتو مصر لمطباعة والتثقيف والتعميم،
التفكير المنظومي: توظيفو في التعمـ والتعميـ: استنباطو مف القرآف (.7101عبد الواحد حميد الكبيسي)

 توزيع.، عمان: مركز ديبونو لمنشر والالكريـ
(.أثر إستراتيجية القراءة التعاونية في تنمية ميارات الفيم 7107عمي بن موسى منصور األسمري)

، مجمة البحث العممي في التربيةالقرائي لدى طالب المرحمة المتوسطة بمنطقة عسير التعميمية، 
 (.08(، عدد)00مجمد)

في تنمية المفاىيم وميارات التفكير  توظيف المدخل المنظومى (.أثر7101فداء محمود الشوبكى)
، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستيرالبصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر، 

 اإلسالمية، فمسطين.  
(.تفعيل المدخل المنظومي في تنمية ميارات عمميات العمم 7101كوثر عبد الرحيم شياب الشريف)

، مجمد المجمة التربويةالمتعددة لدى األطفال بمرحمة رياض األطفال،  األساسية والذكاءات
(77)1  
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 ،كمية التربية،جامعة سوىاجالمدخؿ المنظومي والبناء المعرفي(.7116كوثر عبد الرحيم شياب الشريف)
  www.Kenana.onlion.comfileshttp//: 4/0/7107تم الحصول عمى المعمومة بتاريخ 

               
(.مشروع لتنمية ميارات المغة العربية لطالب التعميم الفني، مجمة وطني، تم 7103لوسي عوض)

               7103http://www.wataninet.com/ 77/7الحصول عمى المعمومةبتاريخ 
مج مقترح قائم عمى المدخل (.فعالية برنا7106محمد أحمد ىارون سالم فارس)        

المنظومي في عالج األخطاء الكتابية المركبة لدى الطالب المعممين في شعبة المغة العربية، 
 ، كمية التربية، جامعة المنصورة.رسالة ماجستير

                              (.فاعمية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية ميارات 7100محمد حسين عمي حمدان)
ب جامعة جنو ،كمية التربية  ،رسالة ماجستير لفيم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي،ا
 1لواديا

 ،المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة،عبقرية المغة العربية(.7105محمد عبد الشافي القوصي)
  1إيسيسكو

مية ميارات الفيم القرائي لدى (.أثر توظيف القصص الرقمية في تن7105محمد عمي سميم التتري)
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، فمسطين. رسالة ماجستيرطالب الصف الثالث األساسي، 

، إستراتيجيات وأساليب جديدة تدريس القراءة في عصر العولمة:(.7117مختار عبد الخالق عبد الاله)
 1مصر: دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع

(.إستراتيجية مقترحة في ضوء ما وراء المعرفة لتنمية ميارات الفيم 7107محمد الثبيتي)مريم بنت سعيد 
مجمة العمـو التربوية  ،القرائي لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطائف

  1(03(، عدد)7، مجمد)والنفسية
ة االنجميزية عمى (.أثر القراءة الصامتة لبعض موضوعات المغ7107مي محمد لطفي أديب النجمى)

تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة جدة بالمممكة العربية 
 (. 00(، عدد)23، مجمد)مجمة كمية التربيةالسعودية، 

(.فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى تكنولوجيا التعميم في ضوء 7102ناىد محمد عبد الفتاح حبيب)
ومي والمستويات المعيارية العالمية لتنمية أداءات تدريس الكيمياء لدى معممي المدخل المنظ

 (.  23، مجمد )مجمة التربويةالالمرحمة الثانوية، 

http://www.kenana.onlion.comfiles/
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( في SBTD(.أثر توظيف استراتيجيات التعمم النشط في ضوء برنامج )7106نداء نزار حسن أيوب )
، كمية التربية، رسالة ماجستيراألساسي، تنمية ميارات الفيم القرائي لدى تالميذ الصف الثاني 

 الجامعة اإلسالمية، فمسطين. 
(. فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى األطفال 7106)ىعمات عبد المجيد موسن

(، العدد 22، المجمد )مجمة كمية التربية زارعي القوقعة بمحافظة اإلسكندرية، االمعاقين سمعيً 
(7.) 

، تركيا: : أبحاث محكمة(.معايير ميارات المغة العربية لمناطقين بغيرىا7107اعيل رمضان)ىاني إسم
 1المنتدى العربي التركي لمتبادل المغوي

(.مداخل معاصرة لبناء المنيج، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث حول المدخل 7112وليم عبيد)
العموم، دار الضيافة، جامعة عين شمس  المنظومي في التدريس والتعمم، مركز تطوير تدريس

 القاىرة
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