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 ملخص:

ىدفت البحث إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ أىداؼ البحث: 
لدل تبلميذ الصؼ الثاني الفيـ القرائي ميارات  الذاتي في تدريس القراءة عمي تنمية بعض

( تمميذان مف تبلميذ الصؼ الثاني 66اإلعدادم األزىرم، كتككنت مجمكعة البحث مف )
التابع إلدارة أخميـ األزىرية بمحافظة  -اإلعدادم بمعيد آبار الكقؼ اإلعدادم الثانكم بنيف 

 ) محؿ عمؿ الباحث(. -سكىاج
يس، تـ استخداـ مكاد كأدكات البحث التي أعدىا الباحث كقد كلتحقيؽ ىدؼ البحث الرئ

 تمثمت في:
 كيتيب التمميذ لتنمية بعض ميارات الفيـ القرائي. -1
 دليؿ المعمـ اإلرشادم. -2
اختبار ميارات الفيـ القرائي كذلؾ لقياس فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي  -3

دؼ تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم عمى  ميارات الفيـ القرائي الميستي
 األزىرم.

 كقد أسفر البحث عف النتائج التالية:
التكصؿ إلي قائمة ببعض ميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم  -

 األزىرم.
تنمية  أثبتت النتائج فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس القراءة عمى -

( كىي دالة 28ك94بعض ميارات الفيـ القرائي حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
( لصالح التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي 6ك65إحصائيان عند مستكل )

 لصالح المجمكعة التجريبية كبذلؾ تثبت صحة الفرض األكؿ.
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 مقـــدمة:

التحديات نظران لما يتسـ بو ىذا العصر مف تطكرات  تكاجو العممية التعميمية العديد مف
عممية سريعة كمتبلحقة، كما يترتب عمي ذلؾ مف تراكـ كتضاعؼ سريع لممعرفة في مختمؼ 

المعتمدة عمي الحفظ، مما  سالمجاالت، كمف ىذه التحديات الطرؽ التقميدية المتبعة في التدري
الدراسية، لذا أصبحت الحاجة ممحة إلي أدم إلى ضعؼ مستكل التبلميذ في مختمؼ مراحميـ 

أف يسعي الباحثكف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس، لتفعيؿ عممية التعمـ لدل التبلميذ، 
لتغمب عمي معكقاتو، كالكصكؿ بالعممية التعميمية ألقصى حد ممكف لتحقيؽ اليدؼ المنشكد كا

 منيا.
، كاتجيكا نحك االستفادة مف كفي سبيؿ ذلؾ فقد كثؼ التربكيكف مف المتخصصيف جيكدىـ

النماذج كالتطبيقات كاالستراتيجيات كالمداخؿ التدريسية المعاصرة المبنية عمي نظريات حديثة، 
تثير التساؤؿ حكؿ ما يجرم داخؿ عقؿ المتعمـ مثؿ؛ معرفتو السابقة كفيمو، كقدرتو عمي 

جاز أىدافو التعميمية )عمي معالجة المعمكمات، ككعيو بالعمميات كاإلجراءات التي تمكنو مف إن
 (.  2، ص 2667 :عبد الجميؿ ، حسف خميفة

كتكجد العديد مف االستراتيجيات التدريسية التي تتبع لمتغمب عمي أكجو القصكر في 
التدريس بحيث ال يقع العبء التدريسي عمي المعمـ بمفرده، بؿ يعمؿ عمي إشراؾ المتعمـ 

حد ىذه االستراتيجيات: استراتيجيات ما كراء المعرفة بشكؿ كبير في عممية اكتساب المعرفة كأ
 (.6، ص2665)شعباف سيد: 

كيعد مكضكع ما كراء المعرفة مف أكثر مكضكعات عمـ النفس حداثة، كيعد تطكران ىامان 
كمؤثران في الدراسة المعاصرة، كيرجع الفضؿ في تطكير ىذا المصطمح إلي العالـ المعرفي 

 (.                                                                              265، ص 2667كآخراف:  تـك) عدناف الع Flavelفبلفؿ 
كخبلصة القكؿ فإف التفكير ما كراء المعرفي، يمثؿ قدرتنا عمي صياغة خطة عمؿ 

الجتيا كمراجعتيا، كمراقبة تقدمنا نحك تنفيذ ىذه الخطة، كتحديد أخطاء العمؿ كالقياـ عمي مع
 (.36، ص 2663)حسف زيتكف : 

كمف ثـ أصبح لنظرية ما كراء المعرفة صدم في عممية التعمـ، فيي تمكف الطبلب مف 
 (.3، ص 2616االندماج بفاعمية في األنشطة المعرفية المختمفة )ىبة حسف: 

ير كتيعد استراتيجية التساؤؿ الذاتي مف استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تيدؼ إلى تطك 
عممية الفيـ فيي تساعد التبلميذ عمى فحص فيميـ، بحيث يصبحكف عمى كعي بماذا 
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يتعممكف؟ ككيؼ يتعممكف؟ كيتحكمكف في عممية الفيـ القرائي ليس فقط فيما يدرسكف مف 
 (. 23، ص 2616محتكل دراسي داخؿ المدرسة بؿ كخارجيا ) آماؿ عبد الفتاح 

في عممية القراءة، يجعميا عممية نشطة مؤثرة تؤدم استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي ك 
إلى تركيز انتباه القارئ، فالقارئ الذم يكجو لنفسو مجمكعة مف األسئمة سيكجو انتباىو 

، 2665كتركيزه إلى المعمكمات التي تشكؿ إجابات لتمؾ األسئمة )راتب عاشكر كمقداد فخرم :
 (. 85ص

اتي ألنيا تيمكف المتعمـ مف تنمية تفكيره كالتعمؽ كىذا يبيف أىمية استراتيجية التساؤؿ الذ
 (383، ص2661بو، مما يجعمو أكثر اندماجان مع المعمكمات التي يتعمميا ) فتحي جركاف:

كقد أثبتت الدراسات المختمفة إمكانية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي لجميع المراحؿ 
(، كدراسة محمد 2669ياسيف العذيقي ) (، كدراسة2663التعميمية، مثؿ دراسة فايزه عكض )

(، كدراسة باسـ جاسـ كفاتف محمد 2613(، كدراسة أحمد نيابو )2611أبك شامو )
(، كدراسة راشد 2614(، كدراسة محمد عيسى )2614(، كدراسة رنا األحمد )2613)

(، كدراسة 2615(، كدراسة صبلح أبك زيد )2614(، كدراسة منى الشيرم )2614الركقي )
(، كدراسة عبد المطيؼ 2616(، كدراسة أمؿ خضير )2615ب حمادنو كعبلء شريؼ )أدي

 (.2617الذكرل )
كيحظى تعميـ القراءة باىتماـ كبير بدءان مف المرحمة اإلبتدائية، كيبدك ذلؾ في تخصيص 
كتب لمقراءة، سكاء ذات مكضكع كاحد أك مكضكعات متعددة، ككذلؾ في عدد الحصص 

 (.75، ص 1998المعمميف أثناء عممية التعمـ )محمد رجب فضؿ اهلل: المقررة، كفي تركيز 
كالقراءة ميارة أساسية لمحياة، كىي حجر زاكية نجاح الطفؿ في المدرسة، ككذلؾ نجاحو 
طيمة حياتو، كبدكف القدرة عمي القراءة الجيدة تضيع حتمان فرص اإلنجاز الشخصي، كالنجاح 

 (.        3ص ، 2661)ريتشارد أندرسكف:  في العمؿ
كيعتبر الفيـ أساسان لعممية القراءة، فقراءة ببل فيـ ال تعد قراءة، كالفيـ القرائي ال يحدث 
مكانات عقمية، كتحتاج إلى كثير مف المراف  نما ىك عممية معقدة تتطمب قدرات كا  فجأة، كا 

عماؿ الفكر كالمكازنة كالنقد )محمد جاد:   (. 18، ص2663كالتدريب، كا 
قرائي مطمب لغكم كتعميمي كتربكم، ذلؾ ألنو يحقؽ ىدفا أسمى مف أىداؼ كالفيـ ال

 (.82، ص2661تدريس القراءة، كىك الغاية المنشكدة منيا )محمد رجب فضؿ اهلل:
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لذا نشط بعضي الباحثيف في إجراء مجمكعة مف البحكث كالدراسات التي استيدفت تنمية 
 كاستراتيجيات متنكعة، كمف ىذه الدراسات:ميارات الفيـ القرائي، باستخداـ طرؽ كأساليب 
(، كدراسة أماني حممي عبد الحميد 2666دراسة محمد عبدالحميـ كمحمد قاسـ ) 

(، كدراسة جماؿ العيسكم كمحمد 2665(،  كدراسة غازم مفمح كأحمد كنعاف )2662)
(، كدراسة 2667(، كدراسة ماجد عيسى )2667(، كدراسة ايياب طمبة )2666الظنحاني )

(، كدراسة نادر أبك سكيف 2616(، كدراستيف ألشرؼ عبد الحميـ )2667شايع الشايع )
(، كدراسة ايماف 2615(، كدراسة محمكد ىبلؿ )2612(، كدراسة منتصر سميماف ) 2616)

 (.2617(، كدراسة سالي العدكم )2616(، كدراسة أحمد عزت )2616حسيف كأكـر السيد )
 بيف اآلتي:    كباستقراء الدراسات السابقة يت

اتفقت ىذه الدراسات عمي ضعؼ ميارات الفيـ القرائي لدم المتعمميف في مراحؿ التعميـ  -1
 المختمفة ، كأكصت بإجراء المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في الكقكؼ عمي بعض ميارات الفيـ القرائي  -2
 تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم منيا. كمف ثـ كضع ما يناسب

جاء البحث الحالي يستيدؼ تقصي فاعمية استخداـ استراتيجية  ما سبؽكبناءن عمي 
التساؤؿ الذاتي في تدريس القراءة عمي الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم 

 ث التربكية.األزىرم كمطمب تربكم أكدت عميو مختمؼ الدراسات كالبحك 
 تحديد مشكلة البحث: 

تحددت مشكمة البحث الحالي في القصكر كالضعؼ في أساليب كاستراتيجيات تدريس 
مف كجية نظر  -القراءة؛ مما أثر سمبان عمى مستكل التبلميذ الدراسي، كيرجع ذلؾ الضعؼ 

رتكز عمي التمقيف إلى االعتماد في تدريس مكضكعات القراءة عمي الطرؽ التي ت -الباحث 
غفاؿ الطرائؽ الحديثة في التدريس، مما يعدي قصكران مف جانب المعمميف.   كالحفظ، كا 

كتجاكبان مع ىذه المشكمة، جاء البحث الحالي لعبلج القصكر كالضعؼ في أساليب 
كاستراتيجيات تدريس القراءة ، مف خبلؿ استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس 

لمعرفة تأثيرىا عمي تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي  لدل تبلميذ الصؼ الثاني القراءة، 
 :اإلعدادم األزىرم كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي
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 سؤال البحث:

ما فاعمية استخداـ استراتيجية" التساؤؿ الذاتي" في تدريس القراءة عمي تنمية بعض  – 1
 بلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم؟.ميارات الفيـ القرائي لدم ت

 فرض البحث:  

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  -1
 في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح المجمكعة التجريبية.

 هدفا البحث:

 ي:ىدؼ البحث الحالي إلي تحقيؽ ما يم
 تحديد ميارات الفيـ القرائي التي تناسب  تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم .  -1
 تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم. -2

 أهمية البحث:

 تمثمت أىمية البحث الحالي في:
تساؤؿ الذاتي مف خبلؿ كيتيب تكعية التبلميذ بأىمية ككيفية استخداـ استراتيجية ال -1

 التمميذ المحتكم عمى دركس ميعدة كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي.
تكعية المعمميف بأىمية ككيفية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس  -2

 القراءة مف خبلؿ دليؿ إرشادم لممعمـ ميعد كفقان ليذه االستراتيجية.
 لفيـ القرائي  المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم.تقديـ قائمة بميارات ا -3

 حدود البحث:

 اقتصرت حدكد البحث الحالي عمى:
مجمكعة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمعيد آبار الكقؼ اإلعدادم الثانكم األزىرم  -1

التي يدرس بيا تبلميذ بنيف، كذلؾ ألف الباحث الحظ ضعفان كقصكران في الطرؽ التقميدية 
 المعيد مكضكعات القراءة المقررة. 

بعض دركس القراءة المقررة في كتاب المطالعة عمى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم  -2
األزىرم في الفصؿ الدراسي األكؿ، ألنيا تحكم قيمان إيجابية لتقكيـ سمكؾ التبلميذ، كىى 

 نمية ميارات الفيـ القرائي. محتكل مناسب لت -مف كجية نظر الباحث  –أيضا 
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بعض ميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم  بمعيد  - 3
آبار الكقؼ اإلعدادم / الثانكم بنيف، كقد تمت اإلشارة إلى ىذه الميارات أثناء الحديث 

 عف أدكات البحث.
راتيجيات ما كراء المعرفة لتدريس استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي كىى مف است - 4

 مكضكعات القراءة المقررة.
 .2616/ 12/ 7إلى  2616/ 16/ 25تـ تطبيؽ تجربة البحث مف  -5

 مواد وأدوات البحث:

 تمثمت مكاد كأدكات البحث في:
قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم )إعداد  -1

 كىى كالتالي:   الباحث(
 فيـ معاني الكممات. -أ 
 لمكممة مف السياؽ  تحديد المعنى المناسب  -ب
 تحديد  خصائص أسمكب كاتب النص. -ج
 تحديد مضاد الكممات. -د
 اختيار عنكاف مناسب لمنص.  -ق
 استنتاج األفكار الرئيسة مف النص.  -ك
 استنتاج عبلقة السبب بالنتيجة في النص.  -ز
 ض كاتب النص.بياف غر  -ح
 التمييز بيف األفكار الرئيسة كالفرعية في النص. -ط
 اصدار حكـ عمى المقركء.  -م
 التمييز بيف الحقيقة كالرأم المشتمؿ عمييما النص.  -ؾ
 يذكر مدل اتفاقو كاختبلفة مع اآلراء الكاردة في النص. -ؿ
 تحديد الصكر الجمالية التي يتضمنيا النص القرائي.  -ـ 
 ما تدؿ عميو الكممات كالتعبيرات.ذكر  -ف
 التنبؤ بأحداث المكضكع بناءن عمى مقدماتو.  -س
 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت فى النص. -ع
 كيتيب التمميذ ميعد كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي )إعداد الباحث(. -2



 .......... فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القراءة

- 8 - 

 دليؿ إرشادم لممعمـ )إعداد الباحث(. -3
 ائي لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم )إعداد الباحث(.اختبار ميارات الفيـ القر  -4

 منهج البحث:

 استخدـ البحث الحالي ما يمى:
 المنيج الكصفي في مسح  الدراسات السابقة، كفى عرض اإلطار النظرم لمدراسة. -1
المنيج شبو التجريبي، حيث تضمف التصميـ التجريبي لمبحث مجمكعتيف، إحداىما  -2

يبية درست مكضكعات القراءة باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي كاألخرل ضابطة تجر 
 درست مكضكعات القراءة بالطريقة المعتادة.

 متغيرات البحث: 

المتغير المستقؿ تمثؿ في استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي فى تدريس القراءة لتبلميذ  -1
 الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم.

 المتغير التابع كتمثؿ في:  -2
 ميارات الفيـ القرائي.   -أ
 ( المتغيرات الضابطة كتشمؿ: 3
 المستكم االجتماعي كاالقتصادم. -3كثافة الفصكؿ .       -2العمر الزمني .          -1
 الفترة الزمنية لمتجريب. -6القائـ بالتدريس.      -5الظركؼ الطبيعية.      -4

 لحات البحث:مصط

 استراتيجيات ما كراء المعرفة: -1
ىي مجمكعة اإلجراءات التي يقكـ بيا المتعمـ لممعرفة باألنشطة كالعمميات الذىنية، 
كأساليب التعمـ كالتحكـ الذاتي التي تستخدـ قبؿ التعمـ كأثناءه كبعده، لمتذكر كالفيـ كالتخطيط 

 (.Henriksen, et al. 1996) ية األخرلكاإلدارة كحؿ المشكبلت كباقي العمميات المعرف
 استراتيجية التساؤؿ الذاتي: -أ

كتشمؿ مجمكعة مف األسئمة يسأليا المتعمـ لنفسو أثناء معالجة المعمكمات، كىناؾ عدة 
مراحؿ يمر بيا المتعمـ عند استخدامو ليذه االستراتيجية ىي: مرحمة ما قبؿ التعمـ، مرحمة 

 (.414، 2666)بثينة بدر:  التعمـ، مرحمة ما بعد التعمـ
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 كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا:
األسئمة غير المكجية التي يصكغيا التبلميذ بأنفسيـ، قبؿ عممية القراءة كأثناءىا 
كبعدىا، كالتي تساعدىـ عمى فيـ النص المقركء، ككذلؾ تنمية ميارات الفيـ القرائي، 

ميارات الفيـ القرائي، كاختبار ميارات الكتابة كميارات الكتابة المستيدفة، التي تقاس باختبار 
 مف إعداد الباحث.

 :القراءة -3
عممية ذىنية تأممية تستند إلي عمميات عقمية عميا، كأنيا نشاط ينبغي أف يحتكم كؿ 
أنماط التفكير كالتقكيـ كالحكـ كالتحميؿ كحؿ المشكبلت، كليست مجرد نشاط بصرم ينتيي 

 (132، 2661بكعة أك فيـ دالالتيا فقط )رشدم طعيمة: بتعرؼ الرمكز المط
: عممية تفكير متعددة األبعاد، كتفاعؿ بيف القارئ كالنص كالسياؽ، كالفيـ الفيـ القرائي -4

عممية استراتيجية معقدة تمكف القارئ مف استخبلص المعنى مف النص المكتكب )حسف 
 (.232، ص 2663شحاتو كآخركف: 

 ئيان بما يتكافؽ مع طبيعة البحث الحالي بأنو:كييعرفو الباحث إجرا
عممية عقمية كاعية، يستطيع المتعمـ مف خبلليا التفاعؿ مع النص المقركء، مستخدمان 
خبراتو السابقة فى تحديد المعاني المتضمنة، كالصكر الجمالية، كاستنتاج األفكار الرئيسة 

لمقركء كاقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كالتمييز بينيا كبيف األفكار الفرعية، ككذلؾ تقكيـ ا
كردت فيو، كيقاس ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة اختبار ميارات الفيـ القرائي ) مف إعداد 

 الباحث (.
 إجراءات البحث:

 لئلجابة عف سؤاؿ البحث كاختبار صحة فرضو اتبع الباحث الخطكات التالية:
كالبحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع  االطبلع عمي بعض الكتابات النظرية -1

 البحث.
 دراسة نظرية حكؿ:   -2
استراتيجية التساؤؿ الذاتي مف حيث )مفيكميا، كأىميتيا، كارتباطيا بما كراء المعرفة،  -

 كمراحميا(.
 الفيـ القرائي )مفيكمو، العكامؿ المؤثرة فيو، كأىميتو، كمياراتو، كمستكياتو(. -
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 مة بميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية.إعداد قائ -3
عرض القائمة عمي مجمكعة مف المحكميف كالتكصؿ إلي الصكرة النيائية لمقائمة في  -4

 ضكء آراء السادة المحكميف.
إعداد كيتيب التمميذ لتدريس مكضكعات القراءة المقررة كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي  -5

 عمى السادة المحكميف. كعرضو
 إعداد دليؿ المعمـ كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي كعرضو عمى السادة المحكميف. -6
إعداد اختبار ميارات الفيـ القرائي لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم كعرضو عمي  -7

 السادة المحكميف لتحديد صبلحيتو لمتطبيؽ. 
 ر ميارات الفيـ القرائي .التأكد مف صدؽ كثبات اختبا -8
تطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي  عمى التبلميذ مجمكعة البحث تطبيقان قبميان كرصد  -9

 النتائج كمعالجتيا إحصائيان.
تدريس مكضكعات القراءة الميعىدة كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي لتبلميذ المجمكعة  -16

 ابطة نفس المحتكل بالطريقة المعتادة.التجريبية عمي أف تدرس المجمكعة الض
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي عمي التبلميذ مجمكعة البحث كرصد  -11

 النتائج كمعالجتيا إحصائيان.
 رصد النتائج كتحميميا كتفسيرىا. -12
 تقديـ التكصيات كالمقترحات بناءن عمي نتائج البحث. -13

 لذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي:دكر استراتيجية التساؤؿ ا
 المحكر األكؿ: استراتيجية التساؤؿ الذاتى: 

 مفيـك استراتيجية التساؤؿ الذاتي: -1
استراتيجية التساؤؿ الذاتي ىي إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة، كلقد تعددت 

التكجيات النظرية  التعريفات التي تناكلت مفيـك استراتيجية التساؤؿ الذاتي نظران الختبلؼ
 لمباحثيف، كيكرد الباحث مجمكعة مف التعريفات تتمثؿ في اآلتي:

ىي األسئمة التي يكجييا المتعمـ إلى ذاتو قبؿ التعمـ كأثناءه كبعده، لتيسير الفيـ، 
كالتشجيع عمى التفكير في العناصر الميمة في المادة التي يدرسيا المتعمـ ) آرثر ككستا 

 .ص(69، 1998كآخريف 
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( بأنيا: مجمكعة مف األسئمة التي يطرحيا الطبلب قبؿ عممية Coynكعرفيا ككيف )  
القراءة، كأثنائيا كبعدىا، كىذه التساؤالت تستدعي تكامؿ المعمكمات، كتفكير الطبلب في 

 (.Coyne, 2007, 85عممية القراءة، كتتطمب إجابة الطبلب عف ىذه التساؤالت )
( بأنيا سمسمة مف الخطكات التى يتبعيا 56، ص2666كما عرفتيا سعدية شكرل )

الباحث لتكجيو تفكيره كاإلجابة عما يطرحو مف تساؤالت، فيى عممية تكجيو األسئمة قبؿ 
 كأثناء كبعد القراءة لفيـ النص المقركء. 

تبيف مما سبؽ أف استراتيجية التساؤؿ الذاتي تيمكف التبلميذ مف الفيـ، كتشجعيـ عمى 
ية القراءة، كفي العناصر الرئيسة كالميمة لممادة الدراسية، كاإلجابة عف ىذه التفكير في عمم

 التساؤالت يستدعي تكامؿ المعمكمات حكؿ المشكمة أك النص المعالج مكضع القراءة.
 استراتيجية التساؤؿ الذاتي  كعبلقتيا  بما كراء المعرفة: -2

عميمي تتحقؽ فيو الجكدة الشاممة، تؤكد االتجاىات التربكية المعاصرة الحاجة إلى نظاـ ت
عادة النظر  كيتميز بالمخرجات التعميمية القكية الكاعية، لذلؾ كاف مف الضركرم النظر كا 
بشكؿ مستمر في استراتيجيات التدريس، كأدكاتيا كتطكيرىا بشكؿ مستمر، لتكاكب التطكر 

مجتمعو كمتطمبات نمكه المستمر لممجتمعات، كبناء اإلنساف المبدع الكاعي، المدرؾ لمشكبلت 
 كتقدمو. 

كتؤكد العديد مف الدراسات أف فشؿ الكثير مف الطمبة في أساليب معالجة المعمكمات، ال 
يرجع إلى االنخفاض في درجة ذكائيـ أك عدـ ميميـ إلى الدراسة، إنما يرجع إلى عدـ تعمميـ 

ا كالتحكـ في قدراتيـ استراتيجيات تتضمف التخطيط كالتكظيؼ ألفكارىـ، كمراقبتيا كتقكيمي
 (.3، ص2664الذاتية كاستثمارىا في أداء ما يطمب منيـ مف أعماؿ )أيمف حبيب 

( ىناؾ خمس استراتيجيات Hallahan et.al., 2005كيضيؼ ىاالىاف كآخركف )
عادة الركاية  أساسية، تساعد في زيادة فيـ التبلميذ لمنص المقركء ىي ) التنبؤ كالتمخيص، كا 

عادة القرا  ءة، كالتساؤؿ الذاتي( . كا 
كنظران لمدكر الكبير الذم تمعبو استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية الميارات العقمية، 
كتمكيف الطبلب مف امتبلؾ األدكات كاإلجراءات المناسبة لمتحكـ في مكقؼ التعمـ، كالتعامؿ مع 

الفيـ القرائي، كىذا ما  المعمكمات، فقد رأم الباحث ضركرة استخداميا في تنمية بعض ميارات
 King ( كدراسة كنج كآخركف 1991) Budridk أكدتو مختمؼ الدراسات مثؿ دراسة بدردؾ 
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and other (1992( كدراسة ليمى حساـ الديف ،)(، كدراسة إحساف فيمي ) 2662ـ
(، 2665(، كدراسة يسرم عيسى )2663(، كدراسة فايزه عكض كمحمد سعيد )2663

(، كدراسة سعيد إسماعيؿ ) 2666(، كدراسة كالء غريب ) 2666) كدراسة جماؿ عطية 
(، كدراسة 2669(، كدراسة ياسيف العذيقي )2667(، كدراسة فؤاد عبد الحافظ )  2667

(، كدراسة باسـ جاسـ كفاتف 2613(، كدراسة احمد صالح نيابة ) 2611محمد أبك شامة ) 
(، كدراسة راشد 2614محمد عيسى )(، كدراسة 2614( كدراسة رنا األحمد )2613محمد )
(، كدراسة 2615(، كدراسة صبلح أبك زيد )2614(، كدراسة منى الشيرم )2614الركقي )

(، كدراسة عبد المطيؼ 2616(، كدراسة أمؿ خضير )2615أديب حمادنو كعبلء شريؼ )
 (.2617الذكرل )

حقيؽ تدريسان متمركزان كقد تكصمت ىذه الدراسات إلى فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي لت
ًكنو مف تحمؿ المسئكلية  حكؿ المتعمـ، يسمح لو باستخداـ مياراتو لتطكير تعمـ مستقؿ ييمى
الذاتية لتعممو، معتمدان عمى قدراتو كمياراتو، مستغبلن خبراتو في عممية التعمـ، مما ييحسف مف 

في حياتو العامة خارج طرؽ تفكيره مما ينعكس إيجابان ليس فقط عمى حياتو التعميمية بؿ ك 
المدرسة، كىذا يكضح أىمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي كاستراتيجية تدريس منبسقة مف كراء 

 كلكف ىذا يدعك إلى سؤاؿ ما ىي استراتيجيات ما كراء المعرفة؟  Matacognitionالمعرفة 
في تطكير تدريسي يسمح لممتعمـ باستخداـ مياراتو نمط  كاستراتيجيات ما كراء المعرفة

تعمـ مستقؿ، ييمىكنىو مف تحمؿ المسئكلية الذاتية لتعممو، كليذه االستراتيجيات إجراءات يقـك 
بيا المتعمـ لمتعرؼ عمى األنشطة كالعمميات الذىنية، كأساليب التعمـ كالتحكـ الذاتي التي 

 (. 267، ص 2663تستخدـ قبؿ التعمـ، كأثنائو كبعده )سميرة عرياف، 
، ص 2667( كصالح أبك جاد كمحمد نكفؿ ) 94، ص 2665ر ) كيرل حسني عص

( أف ميارات ما فكؽ المعرفة تتضمف 39، ص 38، ص 2667( كحسيف أبك رياش ) 351
 ثبلث ميارات رئيسة تتمثؿ في:

كفيو يككف المتعمـ عمى كعي كمعرفة باالستراتيجيات  :Planningالتخطيط  -1
استعماليا، كالظركؼ التي يجب أف تستعمؿ المستخدمة إلنجاز الميمة، كتعرؼ كيفية 

 فييا، كالعقبات كاألخطاء المحتممة كأساليب مراجعتيا. 
 



 .......... فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القراءة

- 03 - 

 :Monitoringالمراقبة  -2
كتشير إلى قدرة المتعمـ عمى مراقبة النجاح في الميمة كتكجييو، كالشعكر بأف االستيعاب 

 لـ يحدث، فيستعمؿ المتعمـ استراتيجيات إلصبلح تعممو كمكاصمتو.
  Evaluation:التقكيـ  -3

كىدفو قياس معمكمات المتعمـ الحالية، كمثاؿ ذلؾ ىؿ فيمت ما قمت بقراءتو؟ ىؿ قابمت 
مشكمة تشبو تمؾ المشكمة سابقان؟ كأف ميارات التقكيـ فكؽ المعرفية تبدأ قبؿ الشركع 

ج بطريقة بالميمة، كفي أثناء تنفيذىا، ثـ بعد انجازىا، كلكف يجب أف ال يؤخذ ىذا النمكذ
ميكانيكية، بؿ ينبغي عمى المتعمـ القياـ بالتخطيط كالضبط كالتقكيـ في كؿ مرحمة مف مكاقؼ 

 التعمـ. 
كمما سبؽ يتضح أف مككنات ما كراء المعرفة تتمثؿ في التقكيـ الذاتي لممعرفة، كاإلدارة  

ئات رئيسة تتمثؿ الذاتية لممعرفة، كأف الميارات الرئيسة لما كراء المعرفة تصنؼ إلى ثبلث ف
كالتقكيـ، فعند التخطيط لمميمة، يحدد الفرد ىدفو، ثـ  -كالتحكـ -كالمراقبة -في: التخطيط

يختار استراتيجية المناسبة لمتنفيذ، كيسير بخطة كاعية صكب اليدؼ، مع تكقعو لممشكبلت 
تكقيتان كحميا، مع تنبؤه بالنتائج، ككذلؾ في المراقبة يحافظ عمى السير نحك ىدفو، كيضع 

زمنيان معينان ليحقؽ ىذه األىداؼ، كيعرؼ كيفية معالجتو األخطاء، كتجاكز العقبات، كفي 
التقكيـ ينظر ىؿ حقؽ ىدفو أـ ال، كما مدل مبلءمة االستراتيجية المستخدمة، ككذلؾ ما 

 النتائج المتحققة في ضكء األىداؼ المكضكعة مسبقان.
 مية ميارات الفيـ القرائي:دكراستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تن -3

تدريس القراءة باستراتيجية التساؤؿ الذاتي يحقيؽ مستكيات عالية في تنمية ميارات 
الفيـ القرائي، يفكؽ ما يحققو التدريس بالطرؽ التقميدية، فيي تجعؿ المتعمـ يفكر بشكؿ 

الفيـ عنده، ناقد، كتحسف مستكل الذاكرة لديو، كتيقكـ ذاتيان حاالت القصكر أك الفشؿ في 
كتجعمو يربط الخبرات السابقة بالبلحقة، كتدربو عمى التمخيص كالتصنيؼ كاالستقصاء كالتنبؤ 

 كاالستقراء، كالربط كاالستنتاج كالمكازنة كالكصكؿ لمنتائج بنفسو. 
كترجع فاعمية ىذه األسئمة الذاتية إلى أنيا تخمؽ مناران معرفيان، كحيف يبدأ التبلميذ 

بحكف أكثر إيجابية، ألف معالجة المعمكمات بطريقة األسئمة، تثير دكافع باستعماليا يص
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، ص 2669التبلميذ في إطار خبراتيـ السابقة، كمكاقؼ حياتيـ اليكمية ) عفانو، كالخازندار: 
14 .) 

كىي أيضان تمكف األفراد مف مراقبة الخطط في أثناء تنفيذىا مع الكعي بإمكانية إجراء 
، إذ ا تبيف أف الخطة التي تـ رسميا ال تمبي مستكل التكقعات اإليجابية التصحيح البلـز

( كالتي تعبر عف self-evaluation المنتظرة، كذلؾ تنمي لدل الفرد عممية التقييـ الذاتي ) 
العمميات العقمية الراقية التي يقكـ بيا الفرد، كذلؾ بيدؼ التحسيف، كذلؾ تمكف الطمبة مف 

بلت التي تكاجييـ بسيكلة، كتسيـ في تنمية أداء الطمبة ذكم جمع المعمكمات كحؿ المشك
 (.348، ص 2667األداء المنخفض مف خبلؿ اطبلؽ العناف لتفكيرىـ ) أبك جادك، كنكفؿ: 

كبناءن عمى ما سبؽ فإف استراتيجية التساؤؿ الذاتي ترتقي بميارات التفكير لدل  
أكثر كعيان بالنصكص المقركءة، كما  التبلميذ، كتحقؽ إيجابيتيـ في التعمـ، مما يجعميـ

تضمنتو مف معاف كأفكار، كما تحكيو مف خصائص، كيساعدىـ عمى القياـ بدكر إيجابي في 
جمع المعمكمات كتنظيميا كتكامميا، مستخدميف الضبط الذاتي في عممية التعمـ كفيـ النص 

 المقركء. 
اتي كاستراتيجية تدريسية في كلذا يرل الباحث ضركرة استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذ 

تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي، لما لو مف مردكد إيجابي عمى عممية التعمـ، فيي تزيد مف 
فيـ التبلميذ لمنص القرائي، كترتقي بميارات التفكير لدييـ، كتجعميـ أكثر كعيان بالنصكص 

، فيي تدرب التبلميذ عمى المقركءة، كذلؾ لما ليا مف مردكد إيجابي مف الناحية االجتماعية
العمؿ كالمشاركة الجماعية، كحسف االستماع لآلخريف، كتغرس الثقة بأنفسيـ مف خبلؿ 

 استخداـ الضبط الذاتي في عممية التعمـ. 
 أىمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في التدريس: -4

العالية، حيث إنيا  كتيعد استراتيجية التساؤؿ الذاتي مف االستراتيجيات ذات الكفاءة 
تدعك الطالب ليبحث عف معمكمات معينة مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يكجييا لنفسو قبؿ 
التعمـ كأثناءه كبعده، منميان بذلؾ قدرتو عمى التمخيص كاالستنتاج كاالستقصاء كاالستقراء 

 ،  (. 268، ص 2613كالمكازنة )شفيؽ عبلكنو كالعتـك
تساؤؿ الذاتي في التدريس يجعؿ مف العممية التعميمية كما أف استخداـ استراتيجية ال

( حيث 85، ص 2665عممية إيجابية مؤثرة، كىذا ما أشار إليو راتب عاشكر كمقداد فخرم ) 
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قاال: إف استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في عممية القراءة، يجعميا عممية نشطة مؤثرة 
م يكجو مجمكعة مف األسئمة سيكجو انتباىو تؤدم إلى تركيز انتباه القارئ، فالقارئ الذ

 كتركيزه إلى المعمكمات التي تشكؿ إجابات لتمؾ األسئمة. 
كىذا يبيف أىمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي ألنيا تيمكف المتعمـ مف تنمية تفكيره 
كالتعمؽ بو، مما يجعمو أكثر اندماجان مع المعمكمات التي يتعمميا، كالتساؤؿ الذاتي يساعد 
الطبلب عمى التفكير فيما أنتجكه، كمراجعة خطكات عمميـ، كتقييـ ما أنجزكه ) فتحي جركاف 

 (. 383، ص 2661
فعندما يفكر التمميذ فيما أنتجو كيراجع ما أنجزه، فيك بذلؾ يعبر بكمماتو الشخصية عف 

يقكل نفسو كذاتو بعيدان عف ممارسة النقؿ الحرفي، أك النسخ مف مصدر معيف فينشط كعيو، ك 
تفكيره، كيشعر باالستقبللية كاالعتزاز بالنفس كذلؾ يدفعو إلى التميز كاإلنجاز كالتقدـ في 
دراستو، فيي بذلؾ تساعد المتعمـ عمى الفيـ كاالستيعاب، كالتعمـ بطريقة أفضؿ، مما لك أخذ 

 المعمكمات بطريقة جاىزة مف المعمـ. 
 مراحؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي:  -5

االستراتيجية عمى أف يطرح التمميذ عمى نفسو العديد مف األسئمة خبلؿ معالجة  تقـك ىذه
المعمكمات، مما يخمؽ لديو الكعي بعممية تفكيره، كذلؾ ألف ىذه االستراتيجية تجعؿ المتعمـ 
قادران عمى االستفادة مف خبراتو السابقة كربطيا بخبراتو البلحقة كمحاكلة التعرؼ عمى نقاط 

فييا، كيتـ تدريس ىذه االستراتيجية كفؽ ثبلث مراحؿ رئيسة ىي) قبؿ، كأثناء  القكة كالضعؼ
 كبعد( القراءة كىي كما يمي:
 أكالن: مرحمة ما قبؿ القراءة:

يعرض فييا المعمـ مكضكع الدرس عمى التبلميذ كيدربيـ عمى استخداـ التساؤؿ الذاتي، كذلؾ 
 ىذه األسئمة ما يمي: بيدؼ تنشيط عمميات المعرفة التي تسبؽ الدرس كمف

ما اليدؼ الذم أسعى لتحقيقو؟ بغرض إيجاد نقطة تركيز تساعد التبلميذ عمى البدء في  -1
 التفكير. 

 لماذا أفعؿ ىذا؟ بيدؼ إيجاد ىدؼ يتجو نحك التفكير.  -2
 لماذا يعد ىذا الذم أفعمو ميما؟ بغرض الكقكؼ عمى السبب مف القياـ بعمميات التفكير -3
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أعرفو مف قبؿ؟ بغرض التعرؼ عمى العبلقة بيف الخبرة الجديدة كيؼ يرتبط ىذا بما  -4
 (.211، ص 2663كالسابقة ) سميرة عرياف، 
 ثانينا: مرحمة أثناء القراءة: 

كيقـك فييا المعمـ بتدريب التبلميذ عمى أساليب التساؤؿ الذاتي، لتنشيط العمميات المعرفية، 
 األداء القرائي كذلؾ يتمثؿ في اآلتي: كيمكف لممعمـ تكجيو التبلميذ إلى أىمية متابعة

 ما  المعمكمات التي يجب تذكرىا؟ بيدؼ استرجاع المعمكمات السابقة -1
 ما األسئمة التي أكاجييا في ىذا المكقؼ؟ بغرض اكتشاؼ الجكانب الغير معمكمة -2
 ىؿ أحتاج خطة معينة لفيـ ىذا أك تعممو؟ بغرض تصميـ طريقة لممتعمـ -3
 ىذا المكقؼ؟ بغرض إثارة االىتماـ ما األفكار الرئيسة في  -4
، ص 2613ىؿ الخطة التي كضعتيا مناسبة لبمكغ اليدؼ ) احمد صالح نيابو:  -5

166.) 
 ثالثان: مرحمة ما بعد القراءة: 

يدرب المعمـ طبلبو في ىذه المرحمة عمى أساليب التأمؿ كالتساؤؿ الذاتي، لتنشيط عمميات 
 سئمة عمى أنفسيـ كمنيا: المعرفة مف خبلؿ طرح التبلميذ لبعض األ

كيؼ استخدـ ىذه المعمكمات في جكانب حياتي؟ بغرض التطبيؽ في مكاقؼ أخرل لربط  -1
 المعمكمات الجديدة بالخبرات السابقة. 

 ما مدل كفاءتي في ىذه العممية؟ بغرض تقكيـ التقدـ.  -2
 . ىؿ احتاج بذؿ جيد جديد؟ بغرض متابعة ما إذا كاف ىناؾ حاجة إلجراء آخر أـ ال -3
 ىؿ استطيع تعميـ ما تعممتو عمى مكضكعات متشابية. -4

كتكصؿ الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ لمراحؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي أنيا تشمؿ 
 ثبلث مراحؿ رئيسة ىى:

 أكالن: مرحمة ما قبؿ القراءة:
كيبدأ المعمـ فييا بعرض عنكاف النص أك مكضكع الدرس عمى تبلميذه، كيشجعيـ عمى 

ثارة تفكيرىـ، بيدؼ التعرؼ عمى ما لدييـ مف خبرات  إثارة بعض التساؤالت لتنشيط عقكليـ، كا 
سابقة حكؿ النص المقركء، كمف ثـ محاكلة ربطيا بالخبرات البلحقة لتككيف بنية معرفية 

 تساىـ في معالجة النص القرائي.
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 ثانينا: مرحمة أثناء القراءة:
مكمات المتكفرة لدييـ عف النص المقركء، كيناقش المعمـ خبلليا تبلميذه حكؿ المع

كيحفزىـ عمى انتاج األسئمة، حتى تمكنيـ ىذه التساؤالت مف معرفة األفكار الرئيسة المتضمنة 
في النص كيستطيعكف مف خبلليا تكليد أفكاران جديدة، كتحديد المشكبلت كالتخطيط لؤلنشطة 

 ف ثـ تقكيميا كتحميميا. البلزمة كاإلجابة عنيا كتنفيذىا كالتنبؤ بالنتائج كم
 ثالثان: مرحمة ما بعد القراءة:

كفييا يناقش المعمـ تبلميذه في النتائج التي تكصمكا إلييا، مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت 
التي أثارىا التبلميذ في مرحمة ما قبؿ القراءة كأثنائيا، كمحاكلة تفسير كتحميؿ كتقييـ ىذه 

 نيا في مكاقؼ حياتية مختمفة.المعمكمات، كمف ثـ االستفادة م
 كيرل الباحث أف دكر المعمـ كالمتعمـ فى تنفيذ استراتيجية التساؤؿ الذاتي يتمثؿ في التالي:

 أكالن: دكر المعمـ:
قبؿ القراءة: ربط مكضكع الدرس بما عند التبلميذ مف خبرات سابقة كذلؾ لتنشيط خمفياتيـ  -

 ـ، كتشجيع التبلميذ عمى إنتاج األسئمة الذاتية.المعرفية كاستثارة المعارؼ السابقة لديي
أثناء القراءة: يحث التبلميذ عمى مكاصمة إنتاج األسئمة الذاتية مع مراعات المنطقية  -

 كالتسمسؿ فييا، كيقدـ التغذية الراجعة ليـ في الكقت المناسب قبؿ كأثناء كبعد القراءة .
كع القرائى مف مختمؼ جكانبو، ككذلؾ بعد القراءة: يشجع التبلميذ عمى تناكؿ المكض -

يساعدىـ في تجاكز العقبات التي تعرضكا ليا، كما ىك السبيؿ لتجاكزىا مجددان، كذلؾ 
يناقش التبلميذ في النتائج التي تكصمكا إلييا بعد القراءة، كيحفزىـ عمى إثارة بعض 

االستفادة منيا التساؤالت التي تساعدىـ عمى تحميؿ المعمكمات كتقييميا كتحديد كيفيو 
في مكاقؼ حياتيـ، ككذلؾ تسميط الضكء عمى األخطاء التى كقعكا فييا كمحاكلة 

 تصكيبيا.
 ثانيان: دكر المتعمـ:

ربط المعرفة السابقة المكجكدة لديو بالمعرفة البلحقة كذلؾ لتككيف بنية معرفية تساعده  -
 عمي تكليد األسئمة الذاتية.

أسئمة ذاتية تساعده عمي تحميؿ األفكار المكجكدة في النص معالجة النص القرائي كانتاج  -
 كذلؾ لئلستفادة منيا في مكاقؼ حياتو المختمفة.  
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 ثانيان: الفيػػػػـ القػػػػػرائي: 
 تعريؼ الفيـ القرائي: -1

الفيـ ىك غاية القراءة، بؿ ال قراءة حقيقية بدكف فيـ، كيينظىري إلى الفيـ القرائي عمى أنو 
التحصيؿ األكاديمي، كالكاقع المشاىد أف الطبلب الذيف يتميزكف بالفيـ  حجر الزاكية في

يتحسف مستكل تحصيميـ الدراسي في كافة المكاد الدراسية المقررة عمييـ، كالتبلميذ الذيف 
 يعانكف مف الضعؼ القرائي يعانكف مف فقداف المعنى كالفيـ لما يقرؤكف.

ا ىك عممية عقمية فكؽ معرفية تقكـ عم ى مراقبة التمميذ لذاتو كلبلستراتيجيات التي كأيضن
 (.57، ص 2666يستخدميا أثناء القراءة كتقييمو ليا )مراد عمي: 

كىك فيـ المغة بغض النظر عف الشكؿ الذل أخذتو حديثا أك كتابة، حيث أف المقصكد  
، 2665مف دراسة أم مادة ىك فيـ محتكاىا كتحكيؿ الرمكز إلى معافو )يسرم عيسى: 

 .(13ص
كتأسيسنا عمى ما سبؽ يرل الباحث أف مفيـك الفيـ القرائي يتعدل المعنى الميكانيكي 
لمقراءة إلى حؿ المشكبلت، كاستخبلص الفكرة الجكىرية مف النص، كالربط بيف المعمكمات 
المتضمنة كتحميميا كاستنتاج العبلقات بيف المعاني المتضمنة، كتنظيـ األفكار المقركءة 

 كاقع. كتكظيفيا في ال
 أىمية الفيـ القرائي: -2

الغاية مف تعميـ القراءة ىك الفيـ، فكؿ قراءة ال تتكصؿ إلى الفيـ قراءة ناقصة، بؿ ال 
يمكف تسميتيا قراءة  كيرجع االىتماـ بتنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ المرحمة 

، ص 1994سماعيؿ: اإلعدادية، ألنو ىدؼ مف أىداؼ تعميـ المغة في تمؾ المرحمة )زكريا إ
53.) 

كنظران ألىمية الفيـ القرائي فقد جعمتو كزارة التربية كالتعميـ ىدفنا أساسينا مف أىداؼ تعميـ 
 (.3، ص 2668المغة العربية بصفة عامة، كتعميمو القراءة بصفة خاصة )حمداف محمد: 

ساسي مف إعداد بناءن عمى ما سبؽ ال يعد التمميذ قارئنا إال إذا فيـ ما قرأ، فاليدؼ األ
القارئ الجيد، ىك تمكينو مف فيـ ما تحكيو المادة المطبكعة كالمسمكعة، فإذا لـ يفيـ القارئ 
ما قرأه تأخر دراسينا، كأصيب بالتكتر كالقمؽ كانحسر تقديره لذاتو كفقد الثقة في نفسو كقد 

 يصاب الحقنا بالفشؿ الدراسي كاالجتماعي أحياننا، كىذا ما يؤكده الزيات 
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كنظرنا لؤلىمية البالغة لمفيـ القرائي فقد قاـ كثير مف الباحثيف بتناكلو بالدراسة كالبحث 
 بغية تنمية مياراتو، 

 كمف الدراسات التي اىتمت بتنمية الفيـ القرائي ما يمي:
  ( 2666(، كدراسة عبد الحميد عبد اهلل ) 2666دراسة محمد رياض كمحمد قاسـ ،)

(، كدراسة فايزة 2664كدراسة نادية أبك سكينة ) (،2663كدراسة ىدل مصطفى )
(، كدراسة أيمف عيد 2666(، كدراسة سعيد الفي )2663عكض، كمحمد السعيد )

(، 2668(، كدراسة عبد الناصر أنيس )2667(، كدراسة فايزة عبد السبلـ )2667)
ف (، كدراسة ياسي2669(، كدراسة بسينة الغامدم ) 2667كدراسة شايع سعكد الشايع )

(، كدراستيف ألشرؼ عبد الحميـ 2669(، كدراسة ماىر عبد البارم )2669العزيقي ) 
(، 2612(، كدراسة عبدالعزيز المطيرم )2612(، كدراسة ناجح الخكالدة ) 2616)

(، كدراسة 2614(، كدراسة أحمد سيد إبراىيـ كآخراف ) 2612كدراسة منتصر سميماف ) 
(، كدراسة ايماف حسيف كأكـر السيد 2615بلؿ )(، كدراسة محمكد ى2614رنا األحمد )

 (.        2617(، كدراسة سالي العدكم )2616(، كدراسة أحمد عزت )2616)
كيرل الباحث أف الدراسات  قد كشفت عف ضعؼ كقصكر عند المتعمميف في ميارات 

بلميذ الفيـ القرائي، كما أكصت بتنمية ىذه الميارات، كتكثيؼ التدريب عمييا، ليتسنى لمت
 تحقيؽ التقدـ كالتفكؽ في كافة المراحؿ الدراسية.

 العكامؿ المؤثرة في الفيـ القرائي: -3
كالنص  -تتمثؿ في خصائص القارئيكجد العديد مف العكامؿ التي تؤثر في الفيـ القرائي 

 :كالسياؽ كفيما يمي تكضيح لكؿو منيـ -مكضكع القراءة
 أ[ خصائص القارئ:

خمفية القارئ كمدل نمك مفرداتو، كقدرتو عمى تفسير الكممات  يتكقؼ الفيـ القرائي عمى
كتحكيميا إلى مفاىيـ كأفكار، فقد تؤثر خصائص القارئ العقمية كالمعرفية كاالنفعالية كالدافعية 
عمى اختياره لمكضكع القراءة، كىذه الخصائص تقؼ خمؼ معدؿ فيمو القرائي، كتؤثر عمى 

 (.462، 1998حي الزيات: قدرتو عمى القراءة كفيمو ليا )فت
كيرل الباحث أف ميكؿ الفرد كاىتماماتو كدكافعو تؤثر في اختياراتو القرائية، لذا ينبغي عمى 
المعمميف كالعامميف في الحقؿ التربكم التعرؼ عمى ميكؿ كاتجاىات كدكافع المتعمميف، كمف ثـ 
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اـ لمقارئ، فإذا عجز التمميذ اختيار النصكص القرائية المناسبة ليـ، ككذلؾ مراعاة الذكاء الع
 عف فيـ جممة يسمعيا منطكقة فميس مف المتكقع أف يقدر عمى فيميا إذا قرأىا مكتكبة.

 ب[ النص مكضكع القراءة:
النص القرائى يتككف مف عدد مف الفقرات كالجمؿ، التي ترتبط معان بعبلقات المعنى، كىك 

 مو عمى فيـ القارئ لو.يشير إلى المغة المكتكبة، كيؤثر كضكح النص كتنظي
كالنص القرائي ىك السياؽ األكبر كيتككف مف عدد مف الفقرات، تعالج األفكار الرئيسة 
لمنص، كترتبط معنا بعبلقات المعنى، كثمة تركيب خفي يعكس العبلقة بيف كؿ فقرة كأخرل، 

ة الحقة، كتركيب ظاىرم يتضح مف خبلؿ األفكار الجزئية التي تنتيي بيا فقرة لمتمييد لفقر 
كالمعنى يتحدد في ضكء تنظيـ ىذه الكممات كالجمؿ كالفقرات كعبلقات التركيب التي تربطيا 

 (.166، ص2666سكينا )رشدم طعيمة كالشعيبي: 
كيرل الباحث أف الفيـ القرائي يتطمب تفاعبلن نشطان مع النص بشكؿو إيجابي، كيتـ ذلؾ مف 

دماجيا كاالستفادة منيا مع الخبرة البلحقة خبلؿ تكظيؼ خمفية القارئ المعرفية السابقة ، كا 
 الكاردة في النص المقركء، ككؿ ذلؾ ال يتـ إال إذا تميز القارئ بالحضكر الذىني.

 ج[ السياؽ:
تؤثر الظركؼ البيئية عمى عممية القراءة، فالمكاقؼ االختبارية كالتكترات التي تصاحبيا، 

ات الثبلث )القارئ، النص، السياؽ(، كالتفاعؿ تؤثر عمى الفيـ القرائي لدل الطبلب كالمككن
بينيما تؤثر عمى كيفية اشتقاؽ القارئ لممعاني المتضمنة كالكصكؿ إلييا )فتحي الزيات: 

 (. 62، ص 1999
كيرل الباحث أف الظركؼ البيئية المحيطة بالقارئ كالتي تتـ مف خبلليا عممية القراءة 

كالرطكبة، ككذلؾ شدة اإلضاءة كخفكتيا ككذلؾ  ىامة لمفيـ القرائي، فالجك شديد الحرارة
الضكضاء، كتخصيص مكاف لممذاكرة، كالتيكية الجيدة، كؿ ذلؾ أمكر رئيسة محيطة بالقارئ 

 تؤثر في استجابتو لمنص المقركء، ككذلؾ تؤثر في حضكره الذىني كنشاطو كدافعيتو.
لمطبلب أثناء االمتحانات كذلؾ تؤثر كسائؿ اإلعبلـ كمشاركتيا في زيادة التكتر بالنسبة 

 كما يحدث أثناء كقبؿ امتحانات الثانكية العاـ في ببلدنا ليس عنا ببعيد. 
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 مستكيات الفيـ القرائي: -4
لمفيـ القرائي مستكيات، كلكؿ مستكل ميارات، كلقد أنتجت جيكد العمماء كالباحثيف 

 تصنيفات متعددة ليذه المستكيات.
 لمفيـ القرائي أربعة مستكيات: ( أف76، ص 2667كيرل إيياب طمبة ) 

 مستكل الفيـ المباشر: كيتضمف ميارات الفيـ القرائي التالية:  -1
 .تحديد الفكرة الرئيسة لمنص 
 .تحديد التفاصيؿ المتضمنة في النص 
  .تحديد الرمكز كالكحدات 
 مستكل الفيـ االستنتاجي: كيتضمف ميارات الفيـ القرائي التالية:  -2
 ف النص.استنتاج أفكار جديدة م 
  .استنتاج عبلقة السبب كالنتيجة المكجكدة في النص 
 .استنتاج أكجو الشبو كاالختبلؼ المتضمنة في النص 
 مستكل الفيـ الناقد: كيتضمف ميارات الفيـ القرائي التالية:  -3
 .الحكـ عمى النص كبياف أكجو الضعؼ كالقصكر 
 .القدرة عمى التحميؿ كالنقد كالتفسير 
 عي: كيتضمف ميارات الفيـ القرائي التالية: مستكل الفيـ اإلبدا -4
 .إعادة صياغة النص 
 .التنبؤ بما لو عبلقة بالمعمكمات في النص 
 .تطبيؽ المعرفة 

كيتضح مما سبؽ أف مستكيات الفيـ القرائي تتضمف عمميات تفاعمية نشطة مع النص 
كاف الفيـ أيسر،  المكتكب لمتكصؿ إلى المعاني كاألفكار، ككمما زادت درجة التفاعؿ مع النص

فالفيـ عممية مركبة تبدأ بالتعرؼ عمى الرمكز كتحديد الفكرة كاالستنتاج كالتحميؿ كالتنبؤ 
 كتنتيي باإلبداع.

 ميارات الفيـ القرائي: -5
( أف ميارات الفيـ القرائي التي 369، ص 1999كيرل محمد صبلح الديف مجاكر )

 تظير في معظـ القكائـ لتصنيؼ الميارات كاآلتي:
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 .القدرة عمى اختيار المادة 
 .فيـ األفكار الرئيسة 
 .القدرة عمى فيـ العبلقات بيف األجزاء كبيف كؿ جزء كآخر كاألفكار الرئيسة 
 .الكصكؿ إلى النتائج 
 .شرح أىداؼ الكاتب 
 .تقكيـ المقركء 
 .مقارنتو مع ما جاء مف مصادر أخرل 
 .تطبيؽ ما قرأ عمى المشكبلت الحاضرة كالمستقبمية 
( في كتابو الفيـ عف القراءة، عددان مف الميارات 168، ص1999حدد حسني عصر ) كما  

 لمفيـ القرائي تمثمت في التالي:
 .تفسير المعاني المتضمنة في السياؽ كالكممات 
  .فيـ الكممات في السياؽ، كاختيار أكثر المعاني مناسبة لمسياؽ نفسو 
 ثمة في معاني الكممات كالجمؿ كالفقرات تعميؽ المعاني المتدرجة لمنص أك المكضكع، المتم

 كأفكار النص.
 .اكتشاؼ كفيـ الفكرة األساسية لمنص 
 .اكتشاؼ ما يدؿ عمى التفاصيؿ 
 .تنفيذ التعميمات المكتكبة 
 .تفسير التعبيرات كالجمؿ المجازية 
  ،إدراؾ العبلقات بيف الجمؿ مثؿ عبلقات الجزء بالكؿ كالسبب بالنتيجة، كالعمكـ بالخصكص

 تتابع كالحجـ كالزمف.كال
 .تقكيـ شخصية الكاتب كدكافعو، كأغراضو كترتيبيا 
 .اكتشاؼ األفكار كترتيبيا 
  .التنبؤ بالنتائج 

كقداستفاد الباحث عند اختياره لميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم 
اسة، حيث أف الباحث لـ ينطمؽ مف الدراسات السابقة التي تناكلت ىذه الميارات بالبحث كالدر 

طارنا  مف فراغ، كيرل الباحث أف جميع الدراسات السابقة، في مجاؿ الفيـ القرائي تمثؿ مرجعنا كا 
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فكريان ليذه الدراسة. كعرض الباحث القائمة األكلية لميارات الفيـ القرائي عمى السادة 
قائمة في شكميا النيائي كبعد تحقيؽ صدؽ المحكميف تـ كضع الالمحكميف إلبداء آرائيـ، 

 ككانت كالتالي:
 أكالن: ميارات الفيـ الحرفي:

 فيـ معاني الكممات.  -1
 لمكممة مف السياؽ.  تحديد المعنى المناسب -1
 تحديد مضاد الكممات. -2
 تحديد الخصائص التي كردت في النص. -4

 ثانيان: ميارات الفيـ االستنتاجي:
 اختيار عنكاف مناسب لمنص.  -5
 اج األفكار الرئيسة مف النص. استنت -6
 استنتاج عبلقة السبب بالنتيجة في النص.  -.7
 بياف غرض كاتب النص. -8

 ثالثا: ميارات الفيـ النقدم:
 التمييز بيف األفكار الرئيسة كالفرعية في النص. -9

 إصدار حكـ عمى المقركء.  -16
 التمييز بيف الحقيقة كالرأم المشتمؿ عمييما النص.  -11
 يذكر مدل اتفاقو كاختبلفة مع اآلراء الكاردة في النص. -12

 رابعان: ميارات الفيـ التذكقي:
 تحديد الصكر الجمالية التي يتضمنيا النص القرائي  -13
 ذكر ما تدؿ عميو الكممات كالتعبيرات.  -14

 خامسان: ميارات الفيـ اإلبداعي: 
 التنبؤ بأحداث المكضكع بناء عمى مقدماتو.  -15
 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في النص. -16

كقد حرص الباحث عند تحديده ليذه الميارات أف تشمؿ جميع المستكيات األفقية كالرأسية 
لمفيـ القرائي، حتى تككف شاممة لمميارات التي تتناكؿ المستكيات العميا كالدنيا لمفيـ القرائي، 
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يا مترابطة كمتسمسمة، تبدأ بالكممة ثـ الجممة فالفقرة كمف المبلحظ في الميارات السابقة ككن
ثـ النص بأكممو، كميارات الفيـ القرائي مترابطة ال يمكف عزؿ بعضيا عف بعض كالقراء 
الميرة ىـ الذيف يستخدمكف ىذه الميارات بحيث تككف قراءتيـ فاعمة كمناسبة تمكنيـ مف 

 فيـ المقركء.
 إعداد مواد البحث وأداته:

                                                              إعداد مكاد البحث: أكالن: 
        أعد الباحث مكاد البحث كتضمنت التالي: 
األزىرم كالمعد كفقان  كيتيب التمميذ لدركس القراءة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم -1

 الستراتيجية التساؤؿ الذاتي.
 .المعمـ اإلرشادم كالمعد كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتيدليؿ   -2
 تيب التمميذ:إعداد كي  -1
ىك كيتيب مخصصه لمتمميذ، يستخدمو تحت إشراؼ المعمـ، كىك مخصصه لبلستذكار  

كالتدريب عمى ميارات الفيـ القرائي، كفقان لخطكات استراتيجية التساؤؿ الذاتي كذلؾ  لتنمية 
 ة.الميارات المستيدف

 اليدؼ مف الكيتيب: -أ
 تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم. -
 مراعات الفركؽ الفردية بيف التبلميذ كذلؾ بتقديـ أنشطة متنكعة تشبع حاجاتيـ. -
 مصادر بناء الكيتيب: -ب

 أعد الباحث كيتيب التمميذ مستندان عمي عدة مصادر تمثمت في: 
 ت التي استيدفت فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي.الدراسا  -
الدراسات السابقة المرتبطة بمتغير البحث التابع، كىك ميارات الفيـ القرائي ، ككذلؾ   -

 المتغير المستقؿ المتمثؿ في استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
زىرم لمفصؿ كتاب المطالعة كالنصكص المقرر عمي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األ   -

 (.2617/  2616الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي )
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 مككنات الكيتيب:  -ج
تككف كيتيب التمميذ مف مقدمة تيعرؼ التبلميذ بأىمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي كطريقة  

تدريسية تيركز عمى الدكر اإليجابي لممتعمميف، كتجعميـ عمى كعى بما يتعممكف، ثـ تضمف 
كتاب المطالعة المقررة في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  ثبلثة مكضكعات مف

( عمي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، كقد تضمف كؿ مكضكع 2617/  2616)
 العناصر التالية:

 عنكاف الدرس. -
 تحديد األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس. -
 الكسائؿ التعميمية لكؿ درس. -
 .تيجية التساؤؿ الذاتيكفقان السترا خطكات السير في الدرس -
 األنشطة المصاحبة لكؿ درس. -
 تقكيـ الدرس. -
 إعداد دليؿ المعمـ اإلرشادم: -2

ييعد دليؿ المعمـ مف مككنات المنيج التي ليا دكر كبير في تنفيذ خطة المنيج، كىك كتاب 
( كىك كتابه ييقًدـ لممعمـ 234، ص1989يخص المعمـ كليس التمميذ )أحمد المقانى:

يجية تدريس مناسبة، كخطكات التدريس بتمؾ االستراتيجية، مع اقتراح أساليب لتقكيـ استرات
المكضكعات المقررة، كلذا أعد الباحث دليبلن إرشاديان لممعمـ، كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي 
لمكضكعات القراءة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، كقد تضمف الدليؿ ما 

 ي:يم
 مقدمة الدليؿ:  -أ 

بدأت المقدمة بتذكير المعمـ بعظـ المسئكلية الممقاة عمى عاتقو، مف تربية النشء 
كاالرتقاء بمستكاىـ، كلتحقيؽ ىذا، كجب عميو أف ييعمـ تبلميذه كفؽ استراتيجيات تدريسية 

 ة.حديثة مثؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي التي تجعؿ المتعمـ محكران لمعممية التعميمي
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 أىداؼ الدليؿ: -ب 
ىدؼ الدليؿ إلي تقديـ مجمكعة مف التكجييات كاإلرشادات كاإلجراءات التدريسية، التي 
ييرجى أف تعيف المعمـ في تدريس مكضكعات المطالعة المقررة كفقان الستراتيجية التساؤؿ 

 الذاتي.
 تعريؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي. -ج
  كىى ثبلث قبؿ القراءة كأثناء القراءة كبعدىا. مراحؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي -د
 دكر المعمـ في التدريس باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي: -ق

كيتمثؿ في إثراء المناقشة كالحكار بيف التبلميذ، كذلؾ تنشيط خمفياتيـ المعرفية، بربط 
ؿ المكضكع القرائي، الخبرات السابقة بالبلحقة بيدؼ التعرؼ بما لدل التبلميذ مف خبرات حك

ككذلؾ إقناع التبلميذ بجدكل تعمميـ مف خبلؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي، كأثر ذلؾ في 
 تحسيف ميارات الفيـ القرائي كميارات الكتابة لدييـ.   

 الخطة الزمنية لمتطبيؽ عمي مجمكعة البحث: -ك
( 2616/ 7/12( إلى )2616/  25/16استغرؽ تطبيؽ تجربة البحث ستة أسابيع مف)

 بكاقع أربع حصص كؿ أسبكع لممجمكعتيف التجريبية  كالضابطة.
 تخطيط الدركس بدليؿ المعمـ اإلرشادم، كيتضمف النقاط التالية:  -ز 
 أىداؼ الدرس. -
 الكسائؿ التعميمية المستخدمة. -
 خطكات السير في الدرس كتشتمؿ عمى: -
 .قبؿ القراءة 
  .أثناء القراءة 
 .بعد القراءة 
 التقكيـ. 

كبعد أف أعد الباحث كيتيب التمميذ، كدليؿ المعمـ تـ عرضيما عمي السادة المحكميف؛ 
بيدؼ إبداء الرأم حكؿ مناسبة كيتيب التمميذ لمتطبيؽ عمي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم 
األزىرم، كما تضمنو دليؿ المعمـ اإلرشادم، كقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء الرأم حكؿ 

 ما يمي:
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 دل مناسبة األىداؼ اإلجرائية لمتبلميذ.م -
 مدل سبلمة الصياغة المغكية لما تضمنو الكيتيب كدليؿ المعمـ.  -
 مدل صحة المحتكل الذم يتضمنو كيتيب التمميذ كدليؿ المعمـ.  -
 مدل مناسبة األنشطة كالكسائؿ التعميمية المستخدمة لمكضكعات القراءة المقررة.  -
جراءات ال  -  سير في الدرس كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي.  مدل كضكح خطكات كا 
ضافة ما يركنو مناسبان لتصكيب الكيتيب كدليؿ المعمـ اإلرشادم.  -  حذؼ كا 

 كقد أبدل السادة المحكمكف مجمكعة مف المبلحظات منيا:
 تعديؿ صياغة بعض األلفاظ. -
 تحقيؽ المطابقة بيف دليؿ المعمـ ككتيب التمميذ. -
 ىداؼ اإلجرائية كحذؼ بعضيا.تعديؿ صياغة بعض األ -
 إضافة بعض األنشطة. -

بعد إجراء التعديبلت التي أشار إلييا السادة المحكمكف تمت الصياغة النيائية لكيتيب 
 التمميذ كدليؿ المعمـ.

 ثانيان: إعداد أداة البحث:
 يقتضي قياس الميارات المستيدؼ تنميتيا في متغير البحث التابع إعداد أدكات تمثمت في:

 إعداد اختبار ميارات الفيـ القرائي: -1
 كقد مر إعداد االختبار بعدة خطكات تمثمت في:

 إعداد قائمة بميارات الفيـ القرائي:  -أ 
اختار الباحث بعض ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطبيعة مشكمة البحث، كلمستكل 

المشرفيف، كمف ثـ عرضيـ  تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، كعرضيـ عمى السادة
 عمى السادة المحكميف لتحقيؽ صدؽ المحكميف.

 اليدؼ مف قائمة ميارات الفيـ القرائي: -
ىدفت قائمة الميارات إلي التكصؿ إلي ميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ 

الذاتي في  الثاني اإلعدادم األزىرم، كذلؾ لمتعرؼ عمي فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ
تدريس القراءة عمي تنمية ىذه الميارات، عمى أف يتـ قياسيا الحقان باختبار ميارات الفيـ 

 القرائي الذل أعده الباحث.
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 مصادر اشتقاؽ قائمة ميارات الفيـ القرائي: -
 مر بناء قائمة ميارات الفيـ القرائي بمرحمتيف:

 المرحمة األكلى:
 أعد الباحث قائمة أكلية لميارات الفيـ القرائي معتمدان فى ذلؾ عمى مصدريف ىما:

البحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة، كقكائـ الميارات الفرعية المندرجة تحت المستكيات  -
الخمس الرئيسة لمفيـ القرائي، كقد تضمنت القائمة خمسة مستكيات رئيسة، يندرج تحتيا 

 ( ميارة  كما ىك مكضح فى الجدكؿ التالي:16الفرعية، بمغ عددىا )عدد مف الميارات 
 (1جدك ؿ رقـ )

 مستكيات الفيـ القرائي كمياراتو

 عدد ميارات الفيـ القرائي الفرعية مستكيات الفيـ القرائي

 ميارات  4 مستكل ميارات الفيـ الحرفي
 ميارات  4 مستكل ميارات الفيـ االستنتاجي

 ميارات  4 ت الفيـ الناقدمستكل ميارا
 ميارتيف مستكل ميارات الفيـ التذكقي
 ميارتيف مستكل ميارات الفيـ اإلبداعي

استطبلع رأم مجمكعة مف المتخصصيف في التربية، كمتخصصيف في المغة العربية،  -
 ككذلؾ مكجيي كمعممي المغة العربية الذيف قامكا بتدريس مقرر القراءة لمصؼ الثاني
اإلعدادم األزىرم، لمتعرؼ عمي الميارات المناسبة لطبيعة البحث الحالي، التي يمكف قياسيا 

 لدل مجمكعة البحث.
 المرحمة الثانية عرض القائمة عمي المحكميف:   

عرض الباحث القائمة في صكرتيا األكلية عمي مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في 
أساتذة  -تذة بقسـ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية اسا   -المغة العربية كطرؽ تدريسيا 

بقسـ المغة العربية، كمية اآلداب، كبعض مكجيي المغة العربية؛ كذلؾ لبلسترشاد بآرائيـ في 
مدل مناسبة الميارات لمستكل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، ككذلؾ مدل انتماء 

(  21ت قائمة ميارات الفيـ القرائي األكلية مف )الميارة لممستكل الذل صنفت فيو، كقد تككن
% مف المحكميف لتصبح األساس  86ميارة، كقد تـ اختيار الميارات التي حازت عمي تأييد 
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الذم يبني عميو الباحث اختبار ميارات الفيـ القرائي بعد أف حقؽ صدؽ المحكميف، كقد 
إثر ذلؾ التعديبلت التي أقترحيا ناقش الباحث مقترحات المحكميف كاقتنع بأكثرىا، كأجرل 

 المحكمكف. 
 كبعد تحقيؽ صدؽ المحكميف تـ كضع القائمة في شكميا النيائي ككانت كالتالي:

 أكالن: ميارات الفيـ الحرفي:
 فيـ معاني الكممات.  -1
 لمكممة مف السياؽ.  تحديد المعنى المناسب -1
 تحديد مضاد الكممات. -2
 كردت في النص. تحديد خصائص أسمكب الكاتب التي -4

 ثانيان: ميارات الفيـ االستنتاجي:
 اختيار عنكاف مناسب لمنص.  -5
 استنتاج األفكار الرئيسة مف النص.  -6
 استنتاج عبلقة السبب بالنتيجة في النص.  -.7
 بياف غرض كاتب النص. -8

 ثالثا: ميارات الفيـ النقدم:
 ص.التمييز بيف األفكار الرئيسة كالفرعية في الن -9
 إصدار حكـ عمى المقركء.  -16
 التمييز بيف الحقيقة كالرأم المشتمؿ عمييما النص.  -11
 ذكر مدل اتفاقو كاختبلفة مع اآلراء الكاردة في النص. -12

 رابعان: ميارات الفيـ التذكقي:
 تحديد الصكر الجمالية التي يتضمنيا النص القرائي  -13
 يرات. ذكر ما تدؿ عميو الكممات كالتعب -14

 خامسان: ميارات الفيـ اإلبداعي: 
 تنبؤ التمميذ بأحداث المكضكع بناء عمى مقدماتو.   -15
 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في النص. -16
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 اليدؼ مف االختبار:  -ب 
كقد ىدؼ االختبار إلي قياس ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ 

 األزىرم، كتندرج ىذه الميارات تحت خمس مستكيات رئيسة. الثاني اإلعدادم
 صياغة أسئمةاالختبار: -ج 

أتـ الباحث صياغة أسئمة االختبار، بحيث تشمؿ ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتيا، 
االختيار مف  –كقد ركز الباحث عند صياغتو ألسئمة االختبار عمى األسئمة المكضكعية 

( 32تصحيحيا يتميز بالمكضكعية كالبعد عف الذاتية في التقييـ كبمغ عددىا ) ألف  -متعدد
 ( ميارة.16سؤاالن تقيس )

 صياغة تعميمات االختبار: -د
البد مف االىتماـ بصياغة تعميمات االختبار كما تيصاغ مفرداتو، كذلؾ ألنيا تسيـ بدكر كبير  

منيـ بصكرة محددة، كقد كضع  في تحقيؽ أىدافو، فيي تكضح لمجمكعة البحث المطمكب
الباحث  تعميمات االختبار في مقدمة االختبار، كراعي في صياغتيا سيكلة ككضكح التعميمات 

 كمناسبتيا لمستكم التبلميذ.
 طريقة تصحيح االختبار: -ق 

تـ تصحيح االختبار بإعطاء درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة، كصفر لئلجابة الخطأ، أك 
( درجة أم بمعدؿ  32ؿ المتركؾ دكف إجابة، كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لبلختبار ) السؤا

درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ، قد أعد الباحث مفتاح تصحيح لبلختبار حتي تسيؿ عممية تقدير 
 درجاتو.

 عرض االختبار عمى السادة المحكميف: -ك 
تـ عرضو عمي السادة المحكميف، مف بعد أف أعد الباحث االختبار في صكرتو المبدئية، 

أجؿ التعرؼ عمي آرائيـ في مدل صبلحية االختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ 
 تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي. 

سؤاالن، كذلؾ تمييدان  32ف كبعد إجراء تعديبلت السادة المحكميف، ًصيغت أسئمة االختبار م
إلجراء التجربة االستطبلعية ككانت نسب االتفاؽ حكؿ عناصر التحكيـ كما يكضحيا الجدكؿ 

 التالي:
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نسب االتفاؽ حكؿ عناصر التحكيـ في التجربة االستطبلعية الختبار ميارات  (2جدكؿ رقـ )
 الفيـ القرائي

 النسبة  عناصر التحكيـ ـ
 % 89 لمغكية لؤلسئمة ككضكحيامدل سبلمة الصياغة ا 1
 % 96 اشمكؿ مفردات االختبار لكؿ ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتي 2
 % 96 مدل صدؽ أسئمة االختبار لقياس الميارات التي كضعت لقياسيا 3

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ السابؽ، أف معظـ المحكميف يركف صبلحية االختبار فى قياس 
 .ؼ قياسيا، كسبلمة صياغة األسئمة، كمناسبتيا لمستكل مجمكعة البحثالميارات المستيد

 ثانيان : التجريب االستطبلعي ألداة البحث:
 التجربة االستطبلعية الختبار ميارات الفيـ القرائي:   -1

ليتحقؽ الباحث بصكرة ميدانية مف مناسبة االختبار لمجمكعة البحث، تـ تطبيؽ الصكرة 
( تمميذان مف تبلميذ الصؼ 66القرائي، عمي عينة استطبلعية قكاميا ) المعدلة الختبار الفيـ

/ 16/ 1الثاني اإلعدادم األزىرم بمعيد آبار الكقؼ اإلعدادم الثانكم بنيف كذلؾ بتاريخ  
ـ كتـ التأكيد عمي التبلميذ بمكعد االختبار، كاليدؼ مف إجراءه، كعرض تعميمات 2617

 ة عف االختبار.االختبار كتكضيحيا ككيفية اإلجاب
كبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار عمي العينة االستطبلعية، تـ تصحيح االختبار، كرصد 
الدرجات، كقد تبيف مف خبلؿ ىذا التطبيؽ االستطبلعي، مناسبة االختبار لمستكل التبلميذ 

عؿ مجمكعة البحث، ككاف اليدؼ مف التطبيؽ قياس قدرة التبلميذ عمى استيعاب النص، كالتفا
معو كفيمو كمعرفة مدل السيكلة كالصعكبة في االختبار، ككذلؾ صدؽ االختبار كثباتو، 

 كحساب زمنو، كفيما يمى تكضيح ذلؾ: 
 حساب زمف تطبيؽ االختبار: -أ

تـ حساب الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار، مف خبلؿ استخداـ حساب متكسط زمف 
% مف التبلميذ في اإلجابة عف أسئمة 75االختبار، حيث تـ حساب الزمف الذم استغرقو 

 ( دقيقة، كبذلؾ أصبح االختبار صالحا لمتطبيؽ96االختبار فكاف الزمف )
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 حساب معامبلت صدؽ االختبار: -ب
تتعدد الطرؽ المستعممة لحساب معامبلت الصدؽ لبلختبارات، لكي يتـ التأكد مف أنيا  

لذل يحقؽ بو االختبار الغرض الذل تقيس ما كضعت لقياسو، كصدؽ االختبار يعنى المدل ا
 كضع مف أجمو، كاعتمد الباحث في تحديد صدؽ االختبار في ىذا البحث عمى ما يمي: 

             (Intrinsic Validity)الصدؽ الذاتي )اإلحصائي(:   -
كلحساب معامؿ الصدؽ الذاتي تـ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات اختبار ميارات 

(، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة صدؽ 6.92كالتي كصمت إلي ) الفيـ القرائي
ـى لقياسيا كذلؾ في  ًم مناسبة، كأف االختبار صادؽ في قياس ميارات الفيـ القرائي التي صي

 حدكد البحث.
 صدؽ المحكميف: -

كقد اعتمد البحث لتحقيؽ صدؽ االختبار عمى عدد مف المتخصصيف كالخبراء في المجاؿ 
م كاألكاديمي، باعتبارىا طريقة مف طرؽ التحقؽ مف صدؽ أدكات القياس ) احساف التربك 

(. كقد عرض الباحث االختبار عمى مجمكعة مف 151، ص1984مصطفى كفتحي يكنس:
المحكميف المتخصصيف في المجاؿ التربكم كاألكاديمي، كقد رأل السادة المحكمكف صبلحية 

 بعض التعديبلت التي أشاركا إلييا.االختبار لقياس ما كضع لو بعد إجراء  
 حساب معامبلت ثبات اختبار ميارات الفيـ القرائي:  -ج

 لحساب معامؿ ارتباط بنكد االختبار ببعضيا تـ استخداـ طريقتيف:
باعتبار أف درجات  (Split-Half Method)الطريقة األكلي: طريقة التجزئة النصفية  -

، كدرجات األسئمة الزكجية ىي النصؼ الثاني األسئمة الفردية ىي أحد نصفى االختبار
لحساب   (Sperman & Brown)لبلختبار، ثـ تـ تطبيؽ معادلة "سبيرماف براكف" 

 معامؿ ثبات االختبار .
الطريقة الثانية: ىي حساب الثبات باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ ، كتـ استخداـ برنامج  -

(SPSS, V. 19)  الجدكؿ التالي:، ككانت النتائج كما يكضحيا 
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 معامبلت االرتباط كالثبات الختبار ميارات الفيـ القرائي(   3جدكؿ رقـ )  
 معامؿ الثبات معامؿ االرتباط االختبار

 طريقة ألفا كركنباخ طريقة التجزئة النصفية
 6.62 6.85 6.74 اختبار ميارات الفيـ القرائي

ار ميارات الفيـ القرائي كاف بطريقة كيتضح مف الجدكؿ  السابؽ أف معامؿ ثبات اختب
( كىي 6.62( ، أما بطريقة ألفا كركنباخ  فقد كصمت إلي )6.85التجزئة النصفية  تساكم )

نسب تدؿ عمي ثبات مناسب الختبار ميارات الفيـ القرائي، كىذا مؤشر جيد عمى ثبات 
طبيؽ االختبار عمى ك.، كبناءن عمى ذلؾ يمكف ت61االختبار، كىك داؿ إحصائيان عند مستكل 

مجمكعة البحث لقياس ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتيا، كيتضح أيضان مف الجدكؿ 
ك. باعتبار أف  74السابؽ تمتع االختبار بدرجة صدؽ مناسبة حيث بمغ معامؿ االرتباط 

 معامؿ الصدؽ ىك أحد تطبيقات معامؿ االرتباط، كقيمتو الحقيقية تنحصر بيف ) الصفر إلى
 ( فإف االختبار يتمتع بدرجة صدؽ مناسبة كذلؾ لعدـ كجكد ارتباطو سالب.1+
 حساب معامبلت التمييز ألسئمة االختبار: -د 

تعنى قدرة االختبار عمى التمييز: القدرة التمييزية لؤلفراد ذكل الدرجة العالية في الخاصية 
ة فييا كذلؾ لئلبقاء عمى أك الصفة  المراد قياسيا كاألفراد الحاصميف عمى درجات متدني

األسئمة  ذات التمييز الجيد كالعالي كحذؼ مادكنيا، حيث يتـ قبكؿ الفقرة أك رفضيا في ضكء 
 معامؿ تمييزىا كما ىك مكضحه بالجدكؿ التالي:
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 معامبلت تمييز أسئمة اختبار ميارات الفيـ القرائي(4جدكؿ رقـ )
 معامبلت التمييز ـ معامبلت التمييز ـ
1 6.86 17 6.66 
2 6.76 18 6.66 
3 6.66 19 6.77 
4 6.66 26 6.66 
5 6.55 21 6.66 
6 6.55 22 6.77 
7 6.66 23 6.75 
8 6.55 24 6.55 
9 6.56 25 6.55 
16 6.77 26 6.76 
11 6.55 27 6.55 
12 6.56 28 6.55 
13 6.66 29 6.66 
14 6.55 36 6.56 
15 6.56 31 6.66 
16 6.66 32 6.55 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف االختبار يتمتع بدرجة تمييز مناسبة حيث تراكحت معامبلت 
( كلمحكـ عمى فعالية أسئمة االختبار ال بد مف إيجاد معامؿ 6ك65 - 6ك68التمييز مابيف )

 تمييز االختبار مع معامؿ صعكبتو.
 ئي:حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة الختبار ميارات الفيـ القرا –ىػ  

المقصكد بصعكبة أسئمة االختبار ىك مستكل التعقيد الذل يكاجو التبلميذ عند اإلجابة 
 الصحيحة عف األسئمة، كيعد االختبار سيبلن إذا أجاب عنو معظميـ.  

كتحديد مستكل السيكلة كالصعكبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار يعد أمران ضركريان، ألنو 
بلميذ عند اإلجابة عف االختبار، ككذلؾ تىبيف المفردات التي تككف يبيف لممعمـ كيفية أداء الت

غاية في السيكلة كالصعكبة، كالفقرة التي لـ ييجب عنيا أم طالب صعبة جدان كال فائدة مف 
االحتفاظ بيا في االختبار، ألنيا ال تكشؼ عف الفركؽ الفردية لمجمكعة البحث في الميارات 



 .......... فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القراءة

- 35 - 

 6ك 56يا، كأفضؿ معامؿ صعكبة في غياب عنصر التخميف ىك التي نتكقع مف االختبار قياس
 كذلؾ ككنو يكشؼ أكبر تبايف لمفقرة.
 كما ىك مكضح مف الجدكؿ التالي:

 معامبلت السيكلة كالصعكبة ألسئمة اختبار ميارات الفيـ القرائي ( 5جدكؿ رقـ ) 
 معامؿ الصعكبة معامؿ السيكلة ـ معامؿ الصعكبة معامؿ السيكلة ـ
1 6.63 6.37 17 6.63 6.37 
2 6.53 6.47 18 6.56 6.56 
3 6.66 6.46 19 6.73 6.27 
4 6.56 6.56 26 6.73 6.27 
5 6.56 6.44 21 6.66 6.46 
6 6.66 6.46 22 6.66 6.34 
7 6.66 6.34 23 6.56 6.56 
8 6.76 6.36 24 6.76 6.36 
9 6.76 6.36 25 6.66 6.34 

16 6.66 6.34 26 6.76 6.36 
11 6.56 6.56 27 6.56 6.56 
12 6.73 6.27 28 6.73 6.27 
13 6.53 6.47 29 6.76 6.36 
14 6.63 6.37 36 6.63 6.37 
15 6.46 6.54 31 6.63 6.37 
16 6.56 6.56 32 6.46 6.54 

( 6.46 – 6.73بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح تراكح معامبلت السيكلة ما بيف )
( كىى معامبلت في المدل المقبكؿ كبذلؾ 6.27 – 6.54بة مابيف )كتراكح معامبلت الصعك 

 يككف االختبار مراعيان لمفركؽ الفردية كصالحان لمتطبيؽ.
 اإلجراءات التجريبية للبحث   

 أكالن: تجربة البحث:
 اليدؼ مف تجربة البحث: -1

ي عمي ىدفت تجربة البحث الحالي إلي تقصي فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذات
 تنمية  بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم.
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 تحديد التصميـ التجريبي لمبحث: -2
اعتمد التصميـ التجريبي في ىذا البحث عمى نظاـ المجمكعات المتكافئة، كالتي تتضمف 

ية الكاحدة أكثر مف مجمكعة، كمف أبسط ىذه التصميمات طريقة المجمكعة التجريب
كالمجمكعة الضابطة الكاحدة، كتـ اختيار مجمكعة البحث مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم 

محافظة   –األزىرم بمعيد آبار الكقؼ اإلعدادم الثانكم بنيف، التابع إلدارة أخميـ األزىرية 
عمى ( تمميذان بالصؼ الثاني اإلعدادم، مكزعيف  66كتككنت مجمكعة البحث مف )  –سكىاج 
 ( تمميذان،  36كعددىـ ) 2/2( تمميذان، ك 36كعددىـ ) 1/ 2فصمى 

 ضبط متغيرات البحث:   - 3
 المتغير المستقؿ: - أ

تضمنت تجربة البحث متغيران مستقبلن، تمثؿ في استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي لقياس 
ذ الصؼ الثاني أثره في تدريس القراءة عمى تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تبلمي

 اإلعدادم األزىرم.
 المتغير التابع: -ب

 تضمنت تجربة البحث متغيران تابعان تمثؿ في:
بعض ميارات الفيـ القرائي في مستكيات ) الحرفي، االستنتاجي، النقدم، التذكقي، 

 اإلبداعي(. 
 المتغيرات الضابطة: -ج

ية كالمستكل االجتماعي كتتمثؿ في العمر الزمني كالمستكل الدراسي كالظركؼ الطبيع
 كاإلقتصادم كالقائـ بالتدريس، كقدضبط الباحث ىذه المتغيرات.

 ثانيان الخطة الزمنية لتنفيذ تجربة البحث:
تـ التدريس لممجمكعة التجريبية كالضابطة في تكقيت كاحد، فقد تـ بدء التجربة 

، كركيعي 2616/ 12/ 7إلى  2616/ 16/ 25لمجمكعتي البحث في تكقيت كاحد امتد مف 
تقارب الزمف عند تدريس مكضكعات القراءة لمجمكعة البحث، حيث درست المجمكعة 
الضابطة مكضكعات القراءة يكمي األحد كالثبلثاء، كالمجمكعة التجريبية تدرس يكمي االثنيف 
كاألربعاء، كاستمرت تجربة البحث ستة أسابيع، بكاقع أربع حصص كؿ أسبكع، كفي األسبكع 
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تطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي بعديان عمى المجمكعة التجريبية كالضابطة، ثـ  األخير تـ
 تصحيح االختبار كرصد نتائجو .

 ثالثان: إجراءات تطبيؽ تجربة البحث: 
 إجراءات ما قبؿ تطبيؽ تجربة البحث: -1

/  16/ 25تـ التطبيؽ القبمي الختبار ميارات الفيـ القرائي يكـ الثبلثاء المكافؽ  )
 ( بيدؼ التعرؼ عمى  تكافؤ المستكل الدراسي لمجمكعتى البحث الضابطة كالتجريبية. 2616

كقد قاـ الباحث بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات التبلميذ مجمكعتي 
البحث )التجريبية كالضابطة( في اختبار الفيـ القرائي القبمي، كذلؾ باستخداـ اختبار "ت" 

داللة اإلحصائية بيف متكسطي درجات التبلميذ مجمكعتي البحث، كما ىك مكضحه لحساب ال
 بالجدكؿ التالي:
 داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة (6جدكؿ رقـ ) 

 في التطبيؽ القبمي الختبار الفيـ القرائي

 المجمكعة
 االختبار

عدد 
 التبلميذ

المجمكعة 
درجة  المجمكعة الضابطة التجريبية

 الحرية
قيمة ت 
 الجدكلية

قيمة ت 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

 ع ـ ع ـ ف

اختبار 
ميارات 

 الفيـ القرائي

 
66 

 
13.83 

 
6.74 

 
13.76 

 
6.77 

 
58 

 
2.66 

 
6.34 

غير داؿ 
عند 
مستكم 

(6.65) 

كعتيف التجريبية كباستقراء نتائج الجدكؿ السابؽ اتضح أف نتائج اختبار"ت" بيف المجم
كالضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار الفيـ القرائي، تشير إلي أنو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا 
بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة، حيث جاءت قيمة "ت" المحسكبة 

( تساكل 58(، بينما كجدت قيمة "ت" الجدكلية لداللة الطرفيف كدرجة حرية )6.34تساكم ) 
(، كىذا يدؿ عمى أف مستكم التبلميذ في الفيـ القرائي في 6.65( ، عند مستكل )2.66)

 التطبيؽ القبمي متساكو تقريبنا، قبؿ البدء في تطبيؽ تجربة البحث الحالي. 
 إجراءات تطبيؽ تجربة البحث: -2

 تـ تطبيؽ تجربة البحث كما يمي:
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 ة الضابطة بالطريقة المعتادة:تدريس مكضكعات القراءة المقررة لممجمكع  -أ
تـ التدريس لممجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة، كيبدأ المعمـ فييا بسؤاؿ إلثارة اىتماـ 
التبلميذ، ثـ يشرح العناصر الرئيسة لمحتكل الدرس، ثـ أسئمة تقكيـ الدرس كحؿ تدريباتو، 

 كتنتيي بتكميؼ التبلميذ بالنشاط المنزلي.
لقراءة المقررة لممجمكعة التجريبية كفقان الستراتيجية التساؤؿ تدريس مكضكعات ا-ب

 الذاتي: 
قبؿ البدء في تدريس مكضكعات القراءة المقررة لممجمكعة التجريبية، كفقان الستراتيجية 
التساؤؿ الذاتي، تـ تعريؼ التبلميذ بماىية ىذه االستراتيجية، كتسميميـ نسخ مف كيتيب 

مميذ، كالتي تحتكم عمى األنشطة، كأسئمة التقكيـ الخاصة بكؿ التمميذ، كأكراؽ عمؿ الت
مكضكع، كمف ثـ قاـ الباحث بتدريس المكضكعات المقررة التي ًصيغت كفقان لخطكات 

 استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
الصعكبات التي قابمت الباحث أثناء تنفيذ تجربة البحث تمثمت في عدـ تكافر الحصص 

ة بالقدر الكافي، كقد تغمب الباحث عمى ىذه المشكمة بالتعاكف مع شيخ المطمكبة لتنفيذ التجرب
المعيد بتكفير حصص لتنفيذ تجربة البحث، ككذلؾ بالتعاكف مع بعض المعمميف الذيف 

 يقكمكف بالتدريس لمتبلميذ مجمكعة البحث في المكاد الدراسية المختمفة. 
 إجراءات ما بعد تطبيؽ تجربة البحث:   -3

تياء مف تدريس مكضكعات القراءة المقررة عمى مجمكعتي البحث، حدد الباحث بعد االن 
لتطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي، عمى المجمكعة الضابطة   2616/  12/ 5يـك 

كالتجريبية في تكقيت كاحد تطبيقان بعديان، كذلؾ الستخبلص أىـ نتائج البحث، كالنحقؽ مف 
 صحة فرضو. 

 نتائج البحث 

 ر صحة فرض البحث كاإلجابة عف سؤالو: اختبا -1
 نص فرض البحث عمي : 

"كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كدرجات 
تبلميذ المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح تبلميذ 

 المجمكعة التجريبية".



 .......... فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القراءة

- 39 - 

الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لدرجات كالختبار صحة ىذا 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، في التطبيؽ البعدم في كؿ ميارة مف ميارات اختبار الفيـ 

 2= ف 1القرائي عمي حده كفى االختبار ككؿ، ثـ استخداـ "ت" لمتكسطيف غير مرتبطيف ف
 صائية، كما ىك مكضحه بالجدكؿ التالي:لمعرفة اتجاه الفرؽ كداللتو اإلح

 داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة (7جدكؿ رقـ )
 في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي

 المجمكع
 الميارات

عدد 
 التبلميذ

المجمكعة 
درجة  المجمكعة الضابطة التجريبية

 الحرية
قيمة ت 
 يةالجدكل

قيمة ت 
 المحسكبة

 

مستكل 
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 6.76   6. 62 1.23 6.66 2.66  1ـ 

 
 
 

داؿ عند 
مستكم 

(6.65) 
 
 
 
 
 
 

داؿ عند 
مستكم 

(6.65) 

 9.64 2.66 58 6.48 1.26 6.66 2.66 66 2ـ 
 5.88   6.65 1.36 6.66 2.66  3ـ 
 6.96   6.68 1.13 6.66 2.66  4ـ 
 4.64   6.66 1.33 6.25 1.93  5ـ 
 4.47 2.66 58 6.62 1.43 6.18 1.96 66 6ـ 
 4.56   6.59 1.36 6.34 1.86  7ـ 
 7.38   6.71 6.96 6.18 1.96  8ـ 
 7.24   6.74 6.83 6.36 1.96  9ـ 

 4.96   6.59 1.36 6.36 1.96  16ـ 

 4.44   6.71 1.33 6.31 1.96  11ـ 
 7.38 2.66 58 6.56 1.23 6.26 2.66 66 12ـ 
 6.47   6.71 1.63 6.25 1.93  13ـ 
 11.65   6.58 6.73 6.18 1.96  14ـ 

 8.66   6.61 6.63 6.46 1.86  15ـ 

 7.18   6.49 6.66 6.56 1.53  16ـ 
االختبار 
 ككؿ

66 36.73 6.86 17.66 2.32 58 2.66  
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تيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم متكسطات درجات تبلميذ المجمكع (1شكؿ رقـ )

 الختبار الفيـ القرائي
 ( اتضح ما يمي:1( كالشكؿ )15مف خبلؿ استعراض جدكؿ رقـ )

أف قيمة "ت"  –( 15كما ىك ميبيف بالجدكؿ رقـ  )  –أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي 
يو عند مستكل (، كىذا يعنى كجكد فرؽو داؿو إحصائ6ك65)دالة احصائيان عند مستكل 

( بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ 6ك65)
البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي ككؿ، لصالح المجمكعة التجريبية، حيث بمغ المتكسط 

( 6ك 86( بانحراؼ معيارم قدره )  36ك 73الحسابي لدرجات تبلميذ المجمكعة التجريبية )
( كأف قيمة ) 2ك  66( كبحساب قيمة" ت" الجدكلية كجد أنيا تساكل )58عند درجة حرية )

( 6ك65( كىى أكبر مف قيمة " ت" الجدكلية عند مستكل )28ك 94ت( المحسكبة تساكل )
مما يشير إلى فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي، في تنمية ميارات الفيـ القرائي، 

كعة التجريبية، مقارنة بتبلميذ المجمكعة الضابطة، كبالتالي يمكف قبكؿ لدل تبلميذ المجم
 الفرض األكؿ.

(، كدراسة 2662كتتفؽ النتيجة التي تكصؿ إلييا الباحث مع دراسة ليمى حساـ الديف ) 
(، كدراسة فؤاد عبد 2665(، كدراسة يسرل عيسى )2663فايزه عكض كمحمد سعيد )

(،  2611(، كدراسة محمد أبك شامو )2669العذيقي )(، كدراسة ياسيف 2667الحافظ )

0
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(، كدراسة محمد عيسى 2614( كدراسة رنا األحمد )2613كدراسة باسـ جاسـ كفاتف محمد )
(، كدراسة صبلح أبك 2614(، كدراسة منى الشيرم )2614(، كدراسة راشد الركقي )2614)

(، 2616ة أمؿ خضير )(، كدراس2615(، كدراسة أديب حمادنو كعبلء شريؼ )2615زيد )
 (.  2617كدراسة عبد المطيؼ الذكرل )

فصاحان عف الكجو المكمؿ لمستكل الداللة اإلحصائية، الذل يحدد  كتأكيدان لتمؾ النتيجة، كا 
معادلة الكسب المعدؿ  استخداـ قكة العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع، تـ

تيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ ، كذلؾ لحساب فاعمية استرا (Black)لببلؾ
القرائي، كلئلجابة عف سؤاؿ البحث كالذم نص عمي: ما فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ 
الذاتي في تدريس القراءة عمي تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني 

 اإلعدادم األزىرم؟  كاتضح ذلؾ مف التالي:
 :استراتيجية التساؤؿ الذاتي  في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي ميةفاع حساب

تـ حساب فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي، إجابةن عف 
سؤاؿ البحث كالذم نص عمى: ما فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس 

لفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم؟ القراءة عمي تنمية بعض ميارات ا
 كتـ التكصؿ لمنتائج التي يكضحيا الجدكؿ التالي:

 داللة الكسب المعدؿ لببلؾ في اختبار ميارات الفيـ القرائي (9جدكؿ رقـ )
 البيانات
 التطبيؽ

 عدد الطبلب
 )ف(

 المتكسط
 )ـ(

 النياية العظمى
 )د(

نسبة الكسب 
 المعدؿ

اللة الكسب د
 المعدؿ

  التطبيؽ القبمي
36 

13.83  
32 

 
1.47 

 
 36.73 التطبيؽ البعدم ذات داللة

تىبىيف مف الجدكؿ السابؽ، قكة العبلقة بيف استراتيجية التساؤؿ الذاتي كمتغير مستقؿ 
(، كىذه النسبة 1.47كميارات الفيـ القرائي كمتغير تابع، حيث بمغت  نسبة الكسب المعدؿ )

(، كىذا يدؿ عمي أف استراتيجية 1.2قع في المدل الذم حدده ببلؾ، كما أنيا أكبر مف )ت
التساؤؿ الذاتي ليا درجة كبيرة مف الفاعمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي، لدل تبلميذ 

 المجمكعة التجريبية. 
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 تفسير النتيجة ومناقشتها:

لداؿ في مستكل ميارات الفيـ القرائي فسر الباحث ىذه النتيجة اإليجابية، كىذا التقدـ ا
بالنسبة لتبلميذ المجمكعة التجريبية، الذيف درسكا مكضكعات القراءة كفقان الستراتيجية 
التساؤؿ الذاتي، مقارنةن بتبلميذ المجمكعة الضابطة، الذيف درسكا بالطريقة المعتادة في 

كالمؤثر لكؿ مرحمة مف مراحؿ االختبار البعدم لميارات الفيـ القرائي، إلى الدكر الفعاؿ 
استراتيجية التساؤؿ الذاتي، كالتي يبدأ فييا التمميذ بتكجيو أسئمة لنفسو قبؿ كأثناء كبعد 
القراءة، كمف ثـ يعتمد التمميذ عمى نفسو في الكصكؿ إلى المعمكمات، كالتفاعؿ معيا بشكؿو 

مى فيـ النص المقركء، كالتعمـ دائـ، كىذا يكفر مناخان مبلئمان لمتعمـ، مما يساعد التبلميذ ع
بطريقة أفضؿ مما لك أخذ المعمكمات بطريقة جاىزة مف المعمـ كما ىك الحاؿ في الطريقة 

 المعتادة. 
كما عزل الباحث ىذا التحسف إلى تأثير األسئمة الذاتية، حيث تجعؿ عممية القراءة 

لنفسو مجمكعة مف األسئمة، عممية نشطة تعمؿ عمى تركيز انتباه القارئ، فالتمميذ الذل يكجو 
سكؼ يكجو انتباىو كتركيزه إلى المعمكمات التي تشكؿ إجابات لتمؾ األسئمة، مما يثير دكافعو 
كيصبح أكثر شعكراي بالمسئكلية عف تعممو، كأكثر اندماجان كتفاعبلن مع النص المقركء، كينسجـ 

العقمية العميا لدل المتعمميف،  ىذا مع التكجو الحديث لمتربية الذل يرتكز عمى تنمية الميارات
ليتحممكا مسئكلية تعمميـ بأنفسيـ، كالتفكير فيما أنتجكه كتقييـ ما أنجزكه، كىذا بالطبع لو 
مردكده إيجابيه في زيادة مستكيات الفيـ لمنص القرائي، عند تبلميذ المجمكعة التجريبية مقارنةن 

 بتبلميذ المجمكعة الضابطة. 
التمميذ كصياغة محتكاه كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي، ككذلؾ كما أف استخداـ كيتيب 

ما احتكاه مف أنشطة، كاف لو األثر الكاضح في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل المجمكعة 
التجريبية، ألنو عرض مكضكعات المطالعة بطريقةو منظمةو كفقان لخطكات استراتيجية التساؤؿ 

مى اإللماـ بميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتيا، كاستيعاب الذاتي، كقد ساعد التبلميذ ع
العبلقات المترابطة بينيا، مما شكؿ عامبلن أساسيان في تنميتيا، كىذا ال يتكافر في عرض النص 

 القرائي بالطريقة المعتادة.
كما أف مناقشات التبلميذ مع المعمـ، كتنافسيـ في إنتاج األسئمة كمحاكلتيـ لمبحث عف 

جابتيا، كؿ ذلؾ أكد ىذه المعمكمات كرسخيا في أذىانيـ، مما كاف لو أثره ايجابيه عمى أداء إ
تبلميذ المجمكعة التجريبية، كجعميـ يتفكقكف عمى تبلميذ المجمكعة الضابطة في ميارات 
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الفيـ القرائي المندرجة تحت مستكياتو الخمسة، كالمتمثمة في تحديد معانى الكممات، كمعرفة 
لكممة مف السياؽ، ككذلؾ تقكيـ المقركء، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، إلى آخر ىذه معنى ا

 الميارات، كما أظيرتو نتائج االختبار البعدم لميارات الفيـ القرائي.
كذلؾ عند تفسير مضمكف نتيجة االختبار البعدم لميارات الفيـ القرائي، يعزك الباحث 

ذ المجمكعة التجريبية مقارنةن بمستكل تبلميذ المجمكعة أسباب التقدـ الداؿ في مستكل تبلمي
الضابطة، إلى تشجيع التبلميذ عمى التفكير المتأني لفيـ النص القرائي، كالتغذية الراجعة مف 
قبؿ الباحث داخؿ الفصؿ، ككذلؾ تنشيط المعرفة لدييـ بربط الخبرة الجديدة بالخبرات السابقة، 

 تادة التي تقدـ الميارات بشكؿ معزكؿ كغير مترابط.كىذا ال يتكافر في الطريقة المع
كذلؾ أرجع الباحث التقدـ الداؿ في مستكل تبلميذ المجمكعة التجريبية 
بالمجمكعة الضابطة، إلى غرس االستراتيجية الثقة بالنفس لدل التبلميذ، تمثؿ ذلؾ في  مقارنة ن

مشكبلت التي قد تحكؿ بينيـ كضع التبلميذ خطط تعمميـ، كمحاكلة الكصكؿ لحمكؿ إبداعية لم
كبيف تحقيؽ الفيـ التاـ لمنص القرائي، كالتنبؤ باألحداث بناءن عمى مقدماتيا، كمف ثـ اقتراح 
بداعية لمشكبلت كردت في النص المقركء، كىذا ال يتكافر في الطريقة  حمكؿ جديدة مبتكرة كا 

 المعتادة. 
 ثانياً: توصيات البحث:   

بحث الحالي مف نتائج، تمثمت في تفكؽ تبلميذ المجمكعة في ضكء ما تكصؿ إليو ال 
التجريبية، الذيف درسكا مكضكعات المطالعة المقررة كفقان الستراتيجية التساؤؿ الذاتي، عمى 

 المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة المعتادة، يمكف تقديـ التكصيات التالية:
المراحؿ التعميمية، كفقان الستراتيجيات  إعادة صياغة مناىج المغة العربية في جميع -1

تدريسية حديثة مثؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي التي تجعؿ مف المتعمـ محكران لمعممية 
 التعميمية، كتركز عمي دكره اإليجابي.

تكجيو كاضعي المناىج كمطكرييا، بضركرة تضميف برامج تدريب معممي المغة العربية  -2
ستراتيجيات حديثة في التدريس، مثؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي، قبؿ الخدمة كأثنائيا، با

ككذلؾ استراتيجيات ما كراء المعرفة، التي تركز عمي العمميات العقمية العميا لمتبلميذ، 
 مما ينعكس إيجابيان عمي العممية التعممية بأثرىا.

استراتيجية  تضميف مقررات المناىج كطرؽ التدريس بكميات التربية، خصائص كخطكات -3
التساؤؿ الذاتي، التي تعمـ الطالب كيؼ يتعمـ كليس ماذا يتعمـ، ككذلؾ تدريب الطبلب 



 .......... فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القراءة

- 44 - 

المعمميف عمى إعداد الدركس كفقان ليذه االستراتيجية، ككيفية استخداميا مف خبلؿ 
 التربية العممية كالتدريس المصغر داخؿ معامؿ الكميات.

سية، بصكرة تسمح بتطبيؽ طرائؽ تدريسية حديثة، ضركرة االىتماـ بتنظيـ الفصكؿ الدرا -4
 تشجع التبلميذ عمي الفيـ كاإلتقاف لما يكتبكف كيقرؤكف.

ضركرة مراجعة مناىج المغة العربية في المرحمة اإلعدادية، بحيث تتضمف مكضكعاتيا  -5
 كمقرراتيا استراتيجيات تدريسية حديثة، تركز عمي الدكر اإليجابي لممتعمميف، مما يزيد

قباليـ عمي المناىج المقدمة إلييـ.  دافعيتيـ كا 
عقد دكرات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة، لتدريبيـ عمي كيفية التدريس باستراتيجية  -6

 التساؤؿ الذاتي، عمي أف يقكـ بالتدريب متخصصكف في المناىج كطرؽ التدريس.
ث الحديثة في مجاؿ طرؽ لفت أنظار المكجييف كشيكخ المعاىد، إلى االنتفاع باألبحا -7

تدريس المغة العربية بصفة عامة، كطرؽ تدريس القراءة بصفة خاصة لبلستفادة منيا 
 في تحقيؽ أقصى حد ممكف مف األىداؼ التعميمية. 

 ثالثاً: مقترحات البحث:

إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية، لتبلميذ المراحؿ التعممية األخرل، لمكشؼ عف مدم  -1
 ة استراتيجية التساؤؿ الذاتي في التدريس ليذه المراحؿ التعميمية.فاعمي

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لممرحمة اإلعدادية، تتناكؿ متغيرات غير الفيـ القرائي  -2
 كميارات الكتابة.

أثر برنامج قائـ عمي استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس الببلغة عمي تنمية  -3
 ارات التذكؽ األدبي كالقراءة الناقدة لدل طبلب المرحمة الثانكية.مي

أثر التكامؿ بيف استراتيجية التساؤؿ الذاتي كالعصؼ الذىني في تدريس القراءة عمى فيـ  -4
 النصكص األدبية كتذكقيا لدل تبلميذ المرحمة الثانكية.

راتيجية التساؤؿ الذاتي العبلقة بيف امتبلؾ معممي المغة العربية ميارات استخداـ است -5
 كتحصيؿ تبلميذىـ.
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 : لمراجع

(: فعالية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية ميارات القراءة 2663إحساف عبد الرحيـ فيمي )
 -115(، ص ص 23، العدد )مجمة القراءة كالمعرفةالناقدة لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم، 

157 . 
 ، القاىرة: عالـ الكتب.3(: المناىج بيف النظرية كالتطبيؽ، ط 1989) أحمد حسيف المقاني 

(: فاعمية برنامج 2614أحمد سيد محمد إبراىيـ، عبد الكىاب ىاشـ سيد كىند مكـر عبد الحارث )
قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية ميارات الفيـ القرائي اإلبداعي كبعض عادات 

، المجمد مجمة كمية التربية، جامعة أسيكطب الصؼ األكؿ الثانكم، العقؿ المنتج لدل طبل
 .165 -117(، العدد الرابع، أكتكبر، ص ص 36)

(: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل 2613أحمد صالح نيابو )
 (.14، العدد )مجمة كمية التربية، جامعة بابؿطمبة الصؼ الثاني المتكسط، 

(: االستراتيجية المعتمدة عمى التبادؿ كالتفاعؿ كأثرىا عمى تنمية 2616أحمد عبد الظاىر عزت )
مجمة بعض ميارات الفيـ القرائي لدل طبلب المرحمة الثانكية بدكلة إلمارات العربية المتحدة، 

 .165 -133( ص ص 182، عدد ) القراءة كالمعرفة
: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طبلب الصؼ (2617أديب دياب حمادنة، عبلء شريؼ )

مجمة المنارة لمبحكث الخامس األدبي في مادة الببلغة كالتطبيؽ كاتجاىاتيـ نحكىا في العراؽ، 
 .  347 -315(، ص ص 1، عدد )23، األردف مجمد كالدراسات

ألعسر، القاىرة : دار (: تعميـ مف أجؿ تنمية التفكير، ترجمة صفاء ا1998أرثر ككستا كآخريف )
 قباء.

(: فاعمية المنظمات المتقدمة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل 2616أشرؼ عبد الحميـ عمي )
، 2616، العدد الثاني، يكليك مجمة كمية التربية جامعة قناة السكيستبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .51 -1ص ص
المتقدمة في تدريس القراءة عمى ميارات الفيـ  (: فاعمية المنظمات2616أشرؼ عبد الحميـ عمي )

مجمة كمية التربية جامعة قناة  القرائي كبقاء أثر المقركء لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 
 .177: 143، ص ص 2616، العدد الثاني، يكليك السكيس

رات، العيف، (: استراتيجيات التدريس كالتعمـ نماذج كتطبيقات، اإلما2616آماؿ جمعو عبد الفتاح )
 دار الكتاب الجامعي.
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(: "فعالية برنامج عبلجي مقترح لمتغمب عمى صعكبات الفيـ القرائى 2662أماني حممي عبد الحميد )
، كمية التربية، جامعة عيف شمس مجمة القراءة كالمعرفةلدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم"، 

 .124: 79(، أغسطس، ص ص 16العدد )
(: برنامج تدريبي قائـ عمي استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية معرفة 2616أمؿ عبد اهلل خضير )

 17(، 53، عدد )عالـ التربيةالعمؽ المعرفي لدم معممات المغة العربية لممرحمة الثانكية، 
 .38-1يناير، ص ص:

(: فاعمية أنشطة قائمة عمي المدخؿ التكاممي في 2616إيماف أحمد محمد حسيف كأكـر السيد )
مجمة نمية ميارات الفيـ القرائي كاألداء الكتابي لدل طبلب التعميـ الثانكم الفني الصناعي، ت

    44 -1(، ص ص 186، عدد )القراءة كالمعرفة
(: معدؿ سرعة القراءة الجيرية كتنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ 2667أيمف بكرم عيد )

(، 72، العدد )مجمة القراءة كالمعرفةلتعميمية، الصؼ الخامس االبتدائي باستخداـ األلعاب ا
 .68: 15ديسمبر، ص ص 

(: أثر استراتيجية التعمـ القائـ عمى االستبطاف في تنمية ميارات ما بعد 2664أيمف حبيب سعيد )
، القاىرة: منشكرات مجمة العمـالمعرفة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم في مادة الفيزياء، 

 ث التربكية.المركز القكمي لمبحك 
(: فعالية استخداـ استراتيجية الخريطة الداللية المفظية في تنمية 2667إيياب جكدة أحمد طمبة )

مستكيات الفيـ القرائي لمنصكص الفيزيائية كحؿ المسائؿ المرتبطة بيا لدل طبلب الصؼ األكؿ 
، التدريسالجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، دراسات فى المناىج كطرؽ الثانكم، 
 .   165 -61( أكتكبر، ص ص  129العدد )

(: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ 2613باسـ محمد جاسـ، فاتف حساـ طو محمد )
، كمية التربية، جامعة آداب الفراىيدمطالبات الصؼ الثاني متكسط كذكاءاتيف المتعددة، 

 .355-334(، ص ص 17تكريت، العدد )
(: أثر التدريب عمي استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أساليب التفكير 2666بثينة محمد بدر )

، المركز العربي لمتعميـ كالتنميةلدم طالبات قسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة، 
 (.41أبريؿ، جامعة عيف شمس، العدد)

المعرفة في تنمية ميارات الفيـ  (: فعالية استراتيجية ما كراء2669بسينو عبد اهلل سعيد الغامدم )
دراسات عربية في التربية كعمـ القرائي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة، 

 . 252: 267(، أكتكبر، ص ص 4، المجمد الثالث، العدد )النفس
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لقرائي (: فعالية استراتيجيات ما كراء المعرؼ في تنمية ميارات الفيـ ا2666جماؿ سميماف عطية )
(، جامعة 67) مجمة كمية التربية، العددلدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة اإلعدادية، 

 بنيا. 
(: تنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تمميذات 2666جماؿ مصطفى العيسكم، محمد عبيد الظنحاني )

سات في المناىج مجمة دراالصؼ السابع بمرحمة التعميـ األساسي بدكلة اإلمارات المتحدة، 
 -166(، ص ص 114، ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، العدد)كطرؽ التدريس

155. 
(: تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ المفكرة، طنطا: مكتبة 2663حسف حسيف زيتكف )
 الكتب العربية.

ت التربكية كالنفسية )عربي (: معجـ المصطمحا2663حسف سيد شحاتو، زينب النجار، حامد عمار )
 انجميزم عربي(، القاىرة: الدار المصرية المبنانية. –انجميزم  –

(: الفيـ عف القراءة، طبيعة عممياتو كتذليؿ مصاعبو، القاىرة: 1999حسني عبد البارم عصر )
 المكتب العربي الحديث.
و، مركز اإلسكندرية لمكتاب، (: التفكير، مياراتو كاستراتيجيات تدريس2665حسني عبد البارم عصر )

 الطبعة األكلى.
(: التدريس كالتعمـ األسس النظرية كاالستراتيجيات كالفاعمية، 2667حسيف محمد أبك رياش )

 القاىرة: دار الفكر العربي. 
(: "فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ البنائي كنظرية المخ 2668حمداف محمد عمي إسماعيؿ )

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير"، كمية التربية، جامعة حمكاف.لتعميـ العمكـ ل
(: الميارات القرائية كالكتابية، طرائؽ تدريسيا 2665راتب قاسـ عاشكر، مقداد محمد فخرم )
 كاستراتيجياتيا، عماف: دار المسيرة.

تنشيط المعرفة السابقة (: "فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي ك 2614راشد بف محمد عبكد الركقي )
في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدم طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كاتجاىاتيـ نحك القراءة"، 

 جامعة أـ القرم. –رسالة ماجستير، مكة المكرمة 
(: مناىج تدريس المغة العربية بالتعميـ األساسي، القاىرة دار الفكر 2661رشدم أحمد طعيمة )

 العربي.
(: تعميـ القراءة كاألدب استراتيجية مختمفة 2666طعيمة كمحمد عبلء الديف الشعيبي )رشدم أحمد 

 لجميكر متنكع، القاىرة: دار الفكر العربي.
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(: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي 2614رنا إبراىيـ األحمد )
 –،كمية التربية مجمة جامعة البعثساسي، الرياضي لدم تبلميذ الحمقة األكلي مف التعميـ األ

 .258-237(، ص ص: 2، العدد )36جامعة البعث، المجمد 
(: أمة قارئة، ترجمة شكقي السيد الشريفي، القاىرة: الدار 2661ريتشارد اندرسكف، ألفريد ىيبرت )

 الدكلية لمنشر كالتكزيع.
لمتقدمة في تدريس النحك العربي عمى (: أثر استخداـ المنظمات ا1994زكريا عبد الغني إسماعيؿ )

 (.7، العدد )مجمة العمكـ التربكية التحصيؿ لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، ديسمبر،
(: "برنامج قائـ عمي استراتيجيات التدريس التبادلي في 2617سالي جماؿ الديف عمي العدكم ) 

ستير، كمية التربية، جامعة عيف تنمية الفيـ القرائي لدم طبلب المرحمة الثانكية"، رسالة ماج
 شمس.

  
(: "فعالية بعض االستراتيجيات فكؽ المعرفية في تنمية 2667سعيد عباس محمد إسماعيؿ )

التحصيؿ كميارات التفكير الناقد كاالتجاه نحك النصكص األدبية لدل طبلب المرحمة الثانكية"، 
 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية البنات، جامعة عيف شمس.

(: أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارات الفيـ 2666سعيد عبد اهلل الفي )
المؤتمر العممي الثامف عشر لمجمعية المصرية لممناىج القرائي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

يكليك ص ص  26-25(،3، المجمد )كطرؽ التدريس، مناىج التعميـ كبناء اإلنساف العربي
115 :155 . 

(: فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ الفمسفة 2663سميرة عطية عرياف )
المؤتمر لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كأثره في اتجاىاتيـ نحك التفكير التأممي الفمسفي، 

ة: جامعة عيف ، القاىر العممي الثالث لمجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة القراءة كبناء اإلنساف
 شمس. 

(: أثر استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل 2667شايع سعكد الشايع )
، مجمة جامعة صنعاء لمعمـك التربكية كالنفسيةطبلب المرحمة المتكسطة )دراسة تجريبية(، 

 . 161: 75(، يكنيك، ديسمبر، ص ص 2المجمد الرابع ، العدد )
(: "فعالية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ 2665العظيـ أحمد سيد ) شعباف عبد

النفسية كبعض ميارات التفكير العممي لدم طبلب المرحمة الثانكية التجارية"، رسالة ماجستير، 
 كمية التربية، جامعة أسيكط.
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كالتطبيؽ، عماد: دار  (: عمـ النفس التربكم النظرية2613شفيؽ عبلكنو، عدناف يكسؼ العتـك )
 المسيرة.

 (: تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ، عماف: دار المسيرة.2667صالح أبك جادك، محمد بكر نكفؿ )
(: فاعمية كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمي 2615صبلح محمد جمعة أبك زيد )

لبيئي كالسياسي لدم تبلميذ الحمقة استراتيجية لعب األدكار كالتساؤؿ الذاتي في تنمية الكعي ا
(، سبتمبر، 72، عدد )مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعيةالثانية مف التعميـ األساسي، 

 .284-229ص ص: 
(: فاعمية استراتيجيات معرفية معينة في تنمية الميارات 2666عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميد )

(، 2، العدد )مجمة القراءة كالمعرفةبة الصؼ األكؿ الثانكم، العميا لمفيـ في القراءة، لدل طم
 . 241: 189ديسمبر، ص ص 

(: أثر برنامج تدريب باستخداـ التعمـ البنائي في تنمية الفيـ 2612عبد العزيز ناصر المطيرم )
،  مجمة الطفكلة كالتربيةالقرائي لدل ذكم صعكبات التعمـ في المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت، 

 . 86: 17(، الجزء األكؿ، السنة الرابعة ، أكتكبر، ص ص 12العدد )
(: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طبلب الصؼ 2617عبدالمطيؼ أحمد أحمد الذكرل )

، المركز القكمي لمبحكث ، مجمة العمـك التربكية كالنفسيةالخامس اإلبتدائي في مادة الرياضيات 
 .  37 -26(، ص ص 1د ) ، عد 1فمسطيف، مجمد 

(: أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في مكاقؼ 2668عبد الناصر أنيس عبد الكىاب )
تعاكنية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية، 

 . 177: 95(، أغسطس، ص ص 81، العدد )مجمة القراءة كالمعرفة
، عبد الناصر دياب الجراح، مكفؽ بشارة ) (: تنمية ميارات التفكير نماذج 2667عدناف يكسؼ العتـك

 نظرية كتطبيقات عممية، عماف: دار المسيرة. 
(: فاعمية استخداـ استراتيجيات ما 2667عمي سيد محمد عبد الجميؿ، حسف محمد حكيؿ خميفة )

ي التحصيؿ كتنمية الدافعية لئلنجاز لدم طبلب كراء المعرفة لتدريس الميكانيكا التطبيقية ف
 المرحمة الثانكية الصناعية، كمية التربية، جامعة أسيكط.

(: فاعمية التعمـ التعاكني في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي 2665غازم مفمح كأحمد كنعاف ) 
ي، ص ص (، العدد الثان21، المجمد ) مجمة جامعة دمشؽلدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم، 

269 ،362. 
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(: "فعالية بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية الفيـ القرائي 2667فايزة أحمد عبد السبلـ )
كالميكؿ القرائية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم"، رسالة دكتكراه، جامعة األزىر، كمية 

 الدراسات اإلنسانية.
(: فعالية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية 2663فايزة السيد عكض، محمد السيد سعيد ) 

نتاج األسئمة كالكعي بما كراء المعرفة في النصكص األدبية لدل طبلب المرحمة  الفيـ القرائي كا 
، دار العممي الثالث لمجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة القراءة كبناء اإلنسافالثانكية، المؤتمر 

 .161: 55يكليك، ص ص  16الضيافة، جامعة عيف شمس، 
(: تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات، العيف، اإلمارات العربية 1999فتحي عبد الرحمف جركاف )

 المتحدة: دار الكتاب الجامعي. 
(: األسس البيكلكجية كالنفسية لمنشاط الفعؿ المعرفي، القاىرة: دار 1998فتحي مصطفى الزيات ) 

 النشر لمجامعات.
(: صعكبات التعمـ األساسي النظرية كالتشخصية العبلجية، القاىرة: 1999يات )فتحي مصطفى الز  

 دار النشر لمجامعات.
(: فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي المكجو في تدريس 2667فؤاد عبد اهلل عبد الحافظ ) 

مجمة كمية التربية  القراءة عمى تنمية الفيـ القرائي كالتفكير الناقد لدل طبلب المرحمة الثانكية،
، العدد )بالفيـك  .165-161(، نكفمبر، ص 7،جامعة الفيـك

(: فعالية استخداـ استراتيجية ما كراء المعرفة لتنمية الفيـ القرائي 2662ليمي عبد اهلل حساـ الديف )
، القاىرة مجمة التربية العمميةكالتحصيؿ في مادة العمـك لدم تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، 

 .  125-161(، ص ص 5( ، مجمد  )4دد ):ع
(: أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التعميـ التبادلي عمى ما كراء 2667ماجد محمد عثماف عيسى )

، مجمة كمية الفيـ لدل الطبلب ذكل صعكبات الفيـ القرائي في الصؼ الخامس االبتدائي
إصدار يناير، ص ص  –ألكؿ العدد ا –، المجمد الثالث كالعشركف التربية، جامعة أسيكط

346- 384. 
(: فاعمية استراتيجية التصكر الذىني في تنمية ميارات الفيـ 2669ماىر شعباف عبد البارم ) 

دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، الجمعية المصرية ، القرائي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية
 . 114 -73، ص ص 145د كمية التربية جامعة عيف شمس، العد لممناىج كطرؽ التدريس،

(: أثر التفاعؿ بيف استراتيجية التساؤؿ الذاتي كمستكيات تجييز المعمكمات 2611محمد أبك شامة ) 
في تنمية مستكيات الفيـ القرائي لمنصكص الفيزيائية كاالتجاه نحك دراستيا لدل طبلب الصؼ 

 . 141 -74، ص ص مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرةاألكؿ الثانكم، 
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(: نمكذج تدريسي مقترح قائـ عمي التدريس التبادلي كالتساؤؿ الذاتي 2614محمد أحمد عيسي )
، جامعة المنصكرة، مجمة كمية التربيةلتنمية ميارات التذكؽ األدبي لدم طبلب المرحمة الثانكية، 

 .146-73(، ص ص: 88عدد )
تدريس المغة العربية، القاىرة: عالـ  (: االتجاىات التربكية المعاصرة في1998محمد رجب فضؿ اهلل )

 الكتب.
(: مستكيات الفيـ القرائي كمياراتو البلزمة ألسئمة كتب المغة العربية 2661محمد رجب فضؿ اهلل ) 

، مجمة القراءة كالمعرفةبمراحؿ التعميـ العاـ بدكلة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة ميدانية، 
 . 133 -77( يكليك، ص ص 7العدد )

(: تحسيف ميارة التعرؼ كأثره عمى الفيـ 2666محمد رياض أحمد عبد الحميـ، محمد جابر قاسـ ) 
، المجمد مجمة كمية التربية، جامعة أسيكطالقرائي لدل التبلميذ منخفضي التحصيؿ في القراءة، 

 . 365: 331(، يكليك، ص ص 2السادس عشر، العدد )
مغة العربية في المرحمة الثانكية أسسو كتطبيقات (: تدريس ال1999محمد صبلح الديف مجاكر )

 التربكية، دار الفكر العربي.
(:"فاعمية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لتبلميذ 2663محمد لطفى جاد )

 (. 22، مايك، العدد )مجمة القراءة كالمعرفةالصؼ الثاني اإلعدادم"، 
: استخداـ المدخؿ المعرفي األكاديمي لتعمـ المغة العربية في (2615محمكد ىبلؿ عبد الباسط )

تدريس القراءة كأثره في تنمية ميارات الفيـ القرائي اإلبداعي كالتكاصؿ المغكم لدم تبلميذ 
-293(، ص ص: 39،بكمية التربية بسكىاج، عدد ) المجمة التربكيةالصؼ الثاني اإلعدادم، 

366. 
 في القراءة كأساليب التعمـ، القاىرة، عالـ الكتب.(: الضعؼ 2666مراد عمي سعد )

(: فاعمية التدريب عمى خرائط التفكير في تحسيف الكعى ما كراء 2612منتصر صبلح عمر سميماف )
، كمية التربية، مجمة العمـك التربكيةالمعرفي كالفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكل صعكبات التعمـ، 

 .146 -118جامعة جنكب الكادم، أبريؿ، ص ص 
(: "فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات 2614مني بنت أحمد الشيرم )

، مكة المكرمة، كمية رسالة ماجستيرالقراءة اإلبداعية لدم تمميذات الصؼ الثاني المتكسط"، 
 التربية، جامعة أـ القرم.

عمى استراتيجي التدريسي التبادلي لتنمية  (: فاعمية برنامج تعميمي قائـ2612ناجح عمي الخكالدة )
المجمة الدكلية ميارات الفيـ القرائي لذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة األساسية في األردف، 

 . 145، 127(، مارس، ص ص 4(، العدد )1، المجمد )التربكية المتخصصة
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لفيـ القرائي كالتذكؽ (:"فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات ا2616نادر يحيي محمد أبك سكيف )
الببلغي لدم طبلب الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم"، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر 

 بالقاىرة.
(: فاعمية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية عمميات الكتابة لدل 2664نادية عمي أبك سكينة ) 

فة، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، العدد الطالب معمـ المغة العربية، مجمة القراءة كالمعر 
 . 216: 171، ص ص 35

(:"فعالية برنامج مقترح قائـ عمي استراتيجيات ما كراء المعرفة  2616ىبة حسف حمداف محمد ) 
لتنمية ميارات القراءة كالكتابة لدم طبلب الفرقة األكلي تخصص لغة إنجميزية بكمية التربية"، 

 التربية، جامعة أسيكط. رسالة ماجستير، كمية
(: استراتيجية الفيـ القرائي لدل طبلب الجامعة كعبلقتيا 2663ىدل مصطفى محمد عبد الرحمف )

المؤتمر العممي الثالث لمجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة القراءة كبناء باىتماماتيـ القرائية، 
 يكليك. 16 -9، جامعة عيف شمس، اإلنساف

(:"فعالية استخداـ االستراتيجيات المعرفية كما كراء المعرفة في تحسيف 2666كالء أحمد غريب )
الفيـ القرائي كعبلقتو بالتحصيؿ في مادة الفمسفة لدل طبلب المرحمة الثانكية"، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية ببكرسعيد، جامعة قناة السكيس.
ؿ الذاتي في تنمية بعض ميارات (:"فعالية استراتيجية التساؤ2669ياسيف محمد عبده العزيقي ) 

 الفيـ القرائي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم"، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرل. 
(: "فعالية برنامج تدريبي مقترح في ما كراء المعرفة لتنمية بعض 2665يسرم أحمد سيد عيسي )  

الثاني اإلعدادم ذكم صعكبات التعمـ"، ميارات الفيـ القرائي كدافعية اإلنجاز لتبلميذ الصؼ 
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أسيكط.
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