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 المستخمص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تضمين مستويات الفيم القرائي في كتاب المغة 

عام الدراسي األول االنجميزية لمصف األول ثانوي من وجية نظر المعممين بمدينة تبوك خالل ال
( معممًا تم 18من ) اتبعت الدراسة المنيج الوصفي. وتكونت عينة الدراسةىـ. 8341/8341

( فقرة 08اختيارىم بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة اشتممت عمى )
)االفقي والرئيسي ، االستنتاجي والنقدي ، التذوقي موزعة عمى ثالث مجاالت ىي مستوى الفيم 

التحقق من صدقيا وثباتيا.  وأظيرت نتائج الدراسة أن مستويات الفيم القرائي  اإلبداعي (. تمو 
في متضمنة بدرجة كبيرة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي. وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة 

اإلبداعي، الفيم القرائي ككل( اده )االفقي والرئيسي، التذوقي و ف األول ثانوي بأبعاالنجميزية لمص
وفقا لمتغير المؤىل الدراسي )بكالوريوس/ دراسات عميا( ولصالح أفراد عينة الدراسة من حممت 
البكالوريوس. وظيرت أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة 

ات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي وفقا لمتغير لمستوي
الخبرة التدريسية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة باإلفادة من نتائج الّدراسة في تحقيق 

 مستويات الفيم القرائي في مادة المغة االنجميزية لمصف االول ثانوي.
 لفيم القرائي، كتاب المغة اإلنجميزية، الصف األول ثانوي.الكممات المفتاحية: مستويات ا
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 المقدمة: 
تعد القراءة ميارة من الميارات المغوية الضرورية التي تزود القارئ بما يحتاجو من       

المعمومات ، ليذا فيي تمثل جوىر العممية التعممية . ومع التقدم اليائل الذي تحقق في ميدان 
ثة المسموعة والمرئية، تظل القراءة أىم وسيمة من وسائل اكتساب المعارف وسائل االتصال الحدي

والمعمومات، والحصول عمييا من مصادرىا األصمية؛ وذلك لما تتميز بو من سيولة وحرية وعدم 
التقيد بمكان أو بزمان، فيي دائمًا تأتي في المقدمة لمكانتيا المتميزة، وتأثيرىا البالغ األىمية، 

 (.8ص0880مطمب أولي وأساسي الكتساب المعرفة . ) جمانة ،  واستخداميا
فالقراءة نشاط خاص مكثف وقوي يتحقق من خاللو الكثير من األىداف حيث فييا يصبح      

المتعمم منشغال كميا في تعمم محتوى النص ، ويختمف اليدف من القراءة باختالف األفراد 
جابة المتعمم لمبيئة التي يعيش فييا الكتشاف فالبعض يراىا وسيمة لمبقاء ألنيا تمثل است

المعمومات من حولو لكي يتعامل مع المثيرات البيئية المختمفة والتي تتطمب منو رد فعل فوري 
لمموقف ، والبعض يدركيا عمى أنيا فقط مجرد التعرف عمى الكممات والمفاىيم المكتوبة بداخل 

 (.   34،ص 0882النص ) إيياب، 
ة من تعميم القراءة ىو الفيم ، فكل قراءة ال تتواصل  إلى الفيم ، وال ترتبط بفيم لما ان الغاي     

يقرا تعد قراءة ناقصة ، بل ال يمكن ان نسمييا قراءة في ضوء التربية الحديثة لمفيوميا  فالفيم 
ر ىو الركن األساسي لمقراءة ، والقراءة سواء أكانت صامتة أم جيرية ال يمكن أن تنتج من عنص

الفيم بمعناه المحدود المقيد بالنص المقروء ، وبمعناه الشامل الذي يعني اإلفادة من الخبرات 
والمعارف السابقة ، فالقراءة ليست عممية ميكانيكية تقوم عمى مجرد التعرف عمى الحروف 

 (.880، ص  0884ية عقمية معقدة توحي إلى الفيم )نيابة ، والنطق بيا ، بل انيا عممية فكر 
وفيم المقروء يعني الحصول عمى المعنى المصرح بو في السطور المكتوبة أو المتضمن     

فيما بين ىذه السطور ، أو فيما ورائيا ، وذلك بعد االنتياء من قراءتيا ، والتفكير فييا ، 
 والتفاعل النشط معيا شكاًل ومضمونا.

ثمث المغة ويكمل بضمعين اال تأتي دراسة الفيم المغوي كسموك انساني إلى كضمع منن م     
وىما اكتساب المغة وانتاج المغة . إن فيم فقرة مكتوبة يناظر حل مسألة رياضية ، فيي تتكون 
من ترتيب معين وصحيح لعناصر الموقف ، ووضعيم معا وفق عالقات صحيحة مع مراعاة 

         دف المطموبأىمية وأثر كل عنصر ، وكل ذلك يقع في محيط التناول العقمي الصحيح أو الي
 (.3،ص0888) فضل اهلل، 

ويرتبط الفيم بعممية استقبال المغة سواء كانت بشكل تحرير أم شفيي وبمستويات الفيم 
 المتعددة ىو غاية إلى تعمم القراءة واالستماع. 

وتعرف مستويات الفيم القرائي اجرائيا: قدرة طالب الصف األول ثانوي عمى تحديد 
رادفاتيا والمعاني المتضمنة في النص المقروء ، وقدرتيم عمى استنتاج معاني الكممات وم

صدار أحكام عامة عميو .  األىداف ، واألفكار الرئيسية والفرعية في النص والربط بينيما ، وا 
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 مشكمة الدراسة : 
عمى الرغم من أىمية الفيم القرائي إال أن واقع تدريس المغة االنجميزية في المرحمة 

بالمممكة العربية السعودية يكشف تدن واضح من الميارات القرائية لدى الطالب وال سيما الثانوية 
ميارات الفيم القرائي وأكدت ذلك عديد من الدراسات عمى العمل عمى تنمية ميارات الفيم القرائي 

 لدى المتعممين .
طالب فيذا البحث سوف يناقش أىمية الفيم القرائي وأنو أول عتبة من عتبات فيم ال

الستيعاب المقروء، وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات قصورا في الفيم القرائي لدى التالميذ ، 
 ( .  0883فقد أظيرت دراسة ) الخميف ، 

 :الدراسة أىداف
 :األىداف اآلتية لتحقيق الدراسة ستسعى ىذه

 التعرف عمى مستويات الفيم القرائي عامة . -8
فيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول التعرف عمى مستويات ال -0

 ثانوي بكتاب المغة االنجميزية .
 معرفة بعض استراتيجيات القراءة  التي تؤدي إلى فيم المقروء . -4

 : الدراسة أىمية
 :أىميا الجوانب من العديد خالل من أىميتيا الدراسة تستمد

 ت والباحثين والميتمين بالفيم القرائي أتت ىذه الدراسة استجابة لمعديد من توصيات الدراسا -8
 أىمية القراءة  لمادة المغة االنجميزية وأنيا  األساس الذي تبنى عميو المغة . -0
 يؤمل أن تقدم أفاقًا أمام الباحثين والدارسين في الفيم القرائي . -4
 أىمية القراءة ذاتيا . -3

 مصطمحات الدراسة : 
 : الفيم القرائي 

(  والفيم في القراءة ىو الربط الصحيح بين الرمز والمعنى ،  0881عرفو ) الغامدي ، 
خراج المعنى من السياق ، واختيار المعنى المناسب ، وتنظيم األفكار المقروءة ، وتذكر ىذه  وا 

 األفكار واستخداميا في بعض النشاطات الحاضرة والمستقبمة . 
           ذا البحث بأنو  : مجموعة العمميات العقمية ويمكن تعريف الفيم القرائي في ى

التي يقوم بيا طالب الصف األول ثانوي مستخدم الخبرات السابقة ومالمح المقروء لموصول إلى 
ت الفيم ) األفقي والرئيسي واالستنتاجي المعاني المتضمنة في المقروء والمتمثمة في مستويا

 االبداعي (.  و  النقدي التذوقي و 
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 المدرسي الكتاب ريفتع
 كتب . جمعو ، وكتبا كتابا يكتب كتب الفعل من فيو يكتب ما كل ىو الكتاب : لغة

 مضى ما تحفظ التي الذاكرة ىو محفوظ نجيب زكي يعتقد كما والكتاب : اصطالحا
 أكثر من وانو التعميمية العممية في ىام عنصر والكتاب ،  قد حضر لما البدء نقطة ليكون

 التي المختمفة تدريسيا وطرق ، الدراسية المواد تعتمد عميو إذ ، المدارس في تخدامااس الوسائل
 ويضمن ، تدريسيا وطرق الدراسية العريضة لممادة الخطوط يفسر فيو ، الدراسة  منيج يتضمنيا

 في متعددة لو إمكانيات كما ، معين مقرر في األساسية والمفاىيم واألفكار المعمومات أيضا
 يجعل المدرسة الذي المالئم المناخ المدرسي لمكتاب يتوفر ان يجب ولذا ، التعميمية العممية

 (.0883الجياللي ،  استعماالتو(. )حسان في التالميذ تجتذب صورة في تستخدمو
 المعممين : 

يعرف محمد عبدالباقي أحمد المعمم عمى أنو ذلك الفرد المؤىل الذي تم اختياره من قبل 
عممية تربية األبناء وتزويدىم بالمعارف والخبرات التي أعدت من قبل مختصين المجتمع ليتولى 

لتحقيق أىداف فمسفة التربية لذلك المجتمع  إن المعممين بالخدمة " ىم الذين تخرجوا من كميات 
 التربية أو من الكميات األخرى المناظرة وتم التحاقيم بالمدراس لتدريس المواد المختمفة " .

 ( 80، ص  0883، ) العريني 
 الدراسة حدود

 :اآلتية الحدود عمى الحالية الدراسة ستقتصر
الحدود الموضوعية: ستقتصر ىذه الدراسة مستويات الفيم القرائي المتضمنة في دروس القراءة  -

 بمادة المغة اإلنجميزية لمصف األول ثانوي 
لمغة االنجميزية بالمرحمة الثانوية  الحدود المكانية: ستقتصر الدراسة الحالية عمى جميع معممي ا -

 بمدينة تبوك.
ىـ/ 8341الحدود الزمانية: ستطّبق ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  -

 م. 0881
 أسئمة الدراسة:

 :يؤمل أن تجيب ىذه الّدراسة عن األسئمة اآلتية
يزية  لمصف األول ثانوي من ما مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجم .8

 وجية نظر المعممين  بمدينة تبوك  ؟
ما مدى تضمين مستوى الفيم ) االفقي والرئيسي ( في كتاب المغة االنجميزية من وجية  -0

 نظر المعممين ؟
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ما مدى تضمين مستوى  الفيم )االستنتاجي و النقدي ( في كتاب المغة االنجميزية من وجية  -4
 نظر المعممين ؟

ما مدى تضمين مستوى الفيم  ) التذوقي و االبداعي (   في كتاب المغة االنجميزية من  -3
 وجية نظر المعممين ؟

مستويات الفيم  a    ( 0:05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  -5
ية  لمصف األول ثانوي القرائي المتضمنة في دروس القراءة في كتاب  تعميم المغة االنجميز 
 بمدينة تبوك تعزى لمتغيري  )الخبرة التدريسية ،  والمؤىل العممي(؟

 الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

سيتناول اإلطار النظري لمّدراسة تحديد مفيوم الفيم القرائي ، وأىدافيا وأىميتيا ومبرراتيا 
سيتناول أنواع الفيم القرائي ، ومعّوقات الوصول إلى الفيم بالنسبة لمعممي المغة االنجميزية ، كما 

القرائي ،  كما سيتناول الفصل مفيوم الفيم القرائي ، وخطوات الفيم القرائي لمطمبة ، وسيعرض 
الفصل أيًضا ألىم الّدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الفيم القرائي ، والتقاطع واالختالف 

 الحالية.بينيا وبين الّدراسة 
ومن المفاىيم التي ارتبطت بالقراءة ، مفيوم الفيم القرائي ، يعد أىم ميارات القراءة ، 
وأىم أىداف تعمميا ، فتعميم القراءة يستيدف في كل المراحل والمستويات تنمية القدرة عمى فيم 

ث أثبتت نتائج ما تحويو المادة المطبوعة . والقراءة الحقيقية ىي القراءة المقترنة بالفيم ، حي
%( من أخطاء الضعفاء في 58البحوث وجود عالقة وثيقة بين القراءة الجيدة والفيم ، وأن ) 

القراءة ترجع إلى تغيير المعنى ، بينما ال ترجع أخطاء المجيدين في القراءة إلى عدم الفيم ، 
 (082، ص 0881فالمشكمة األساسية لمقارئ الضعيف ىي فقد المعنى . ) الغامدي ، 

لذا فإن السعي لتنمية الفيم القرائي أصبحت حاجة ممحة في جميع مراحل التعميم العام ، 
وخاصة في المراحل العميا) الثانوية ( ، حيث تعد ىذه المرحمة ذات أىمية كبيرة في المراحل 
، التعميمية ، فيي تكون  كحمقة وصل بين مرحمة التعميم العام ) االبتدائي والمتوسط ( من ناحية 

وبين مرحمة ما بعد الثانوية ) التعميم الجامعي (  من ناحية أخرى ليذا فيي تحظى باىتمام كبير 
       من حيث البنية االساسية والفمسفة والمناىج وتكوين المتعمم  تكوينا مثاليا ، بما ينتج بالنفع 

 لمفرد والمجتمع .
ى المعمم إلى تحقيقو ، وتيدف ومادام الفيم يمثل اليدف األسمى من القراءة ، الذي يسع
 رج تحتيا جميع ميارات القراءة ، العممية التعميمية إليو ، فإن ميارات الفيم القرائي يمكن أن تند

 ولعل من أىم أسباب االىتمام بالفيم القرائي ما يمي : 
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يمة ، الفيم من أىم العوامل التي تساعد المتعمم عمى تثبيت المعمومات واالحتفاظ بيا لمدة طو  -
أما التعمم الذي يتم دون فيم فإنو يكون تعمما آليا نتيجة الحفظ والتكرار والبحث والذي يكون 

 عرضة لمنسيان .
 انتقال التقويم من التركيز عمى الحفظ والتسميع إلى القياس مستويات الفيم . -
 %( من 58)نتائج البحوث التي أثبتت وجود عالقة وثيقة بين القراءة الجيدة والفيم وأن  -

          أخطاء الضعفاء في القراءة ترجع إلى تغيير المعنى بينما ال ترجع أخطاء المجيدين
                 في القراءة إلى عدم الفيم فالمشكمة األساسية لمقارئ الضعيف ىي فقد المعنى .

 (081، ص 0881) الغامدي ، 
 مستويات الفيم القرائي :

 الميارات التالية : مستوى الكممة ويشمل  –أ 
تحديد معنى الكممة وفيم دالالتيا ، تعيين مضاد الكممة ، إدراك العالقة بين الكممتين 

 ونوع ىذه العالقة .
 مستوى الجممة ويشمل الميارات التالية : -ب

تحديد ىدف الجممة وفيم دالالتيا ، نقد ما تضمنو الجممة من معنى ، ربط الجممة بما 
نصوص متشابية ، إدراك العالقات الصحيحة بين جممتين ونوع ىذه العالقة يناسبيا من معان و 

 ، القدرة عمى تصنيف الجمل وفق ما تنتمي إليو من آراء وأفكار .
 مستوى الفقرة ويشمل الميارات التالية : -جـ 

وضع عنوان مناسب لمفقرة ، إدراك األفكار األساسية بالفقرة ، تقويم الفقرة في ضوء ما 
 (081، ص 0881من أفكار وآراء . ) الغامدي ،  تتضمنو

 ( أنو يمكن اعتماد ثالثة مستويات لمفيم :68, ص1002ورأى محمد فضل اهلل ) 
مستوى الفيم الحرفي ويتضمن : فيم المعاني الحقيقية لمكممات الواردة في الموضوع ، وتحديد  -

 ييات الواردة فيو . فكرتو الصريحة ، وتحديد تفاصيمو واستيعاب التعميمات والتوج
دراك ما تيدف إليو ، وتحديد  - مستوى الفيم التفسيري ويتضمن : تفسير المفردات المجازية ، وا 

 األفكار الضمنية ، واستخالص النتائج من المعمومات المعروضة 
مستوى الفيم التطبيقي ويتضمن : نقد المقروء بإصدار حكم أو رأي فيو وتحديد مدى دقتو  -

 وتميز بين ما فيو من حقائق وآراء واالستفادة منو في حل المشكالت .  العممية ،
 Alesawi) – 2006وقد تطرقت دراسة العيسوي وجمال ) -2
ضعف مستوى أداء التمميذات في مستويات الفيم اقرائي بوجو عام ، بديل وقوع أكثر أفراد  -8

 %( في المستوى السادس ) ضعيف جدًا (43.31العينة بنسبة )



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
 يحيى بن عبدالخالق اليوسفد/                  
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ع مستوى أداء التمميذات فيما يتعمق بمستوى الفيم الحرفي ، حيث وقع أكثر أفراد ارتفا -0
 ين األول والثاني عمى التوالي . ( في المستوي%43.31( )%42.41العينة بنسبة )

تدني مستوى أداء التمميذات فيما يتعمق بمستوى الفيم الحرفي ، حيث وقع أكثر أفراد العينة  -4
 ) ضعيف جدًا(  توى السادسفي المس (%(38.41)بنسبة 

تدني مستوى أداء التمميذات فيما يتعمق بمستوى الفيم النقدي واإلبداعي ، حيث وقع أكثر  -3
 (عمى المستوى السادس )ضعيف جداً %( 35.05( ،)%38.41أفراد العينة بنسبة )

                     عدم فاعمية األسموب المقترح في تنمية مستويات الفيم الحرفي والنقدي ،  -5
        بدليل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا ، فيما بين القياس اقبمي والقياس البعدي بشأنيما

 ( 0883 –) العيسوي 
عن مستويات الفيم القرائي إذ  ( Talabh– 2007وقد ذكرت دراسة إيياب جودة طمبة ) -0

 :  levels of Reading Comprehensionتطرق المؤلف إلى مستويات الفيم القرائي
تعرف إجرائيًا بأنيا مجموعة متدرجة من مستويات الفيم ترتبط مع بعضيا البعض 
وبداخميا مجموعة من ميارات الفيم القرائي المتطمبة لفيم النصوص الفيزيائية وتتمثل ىذه 

 المستويات في :
ية وتحديد سمستوى الفيم المباشر ويتضمن ميارات الفيم القرائي التالية : تحديد الفكرة الرئي -8

 التفاصيل الفيزيائية 
مستوى الفيم االستنتاجي ويتضمن ميارات الفيم القرائي التالية : استنتاج أفكار جديدة ،  -0

 اج العالقات الكمية الفيزيائية .النتيجة ، واستنت –واستنتاج عالقة السبب 
ى النص الفيزيائي ، مستوى الفيم الناقد ويتضمن ميارات الفيم القرائي التالية : الحكم عم -4

 والحكم عمى األشكال البيانية الفيزيائية ، والحكم عمى الجداول البيانية الفيزيائية 
مستوى الفيم اإلبداعي ويتضمن ميارات الفيم القرائي التالية : إعادة صياغة النص  -3

 فيزيائي . الفيزيائي ، والتنبؤ بالظاىرة الفيزيائية ، وتطبيق المعرفة المستخرجة من النص ال
دراسة ) فضل اهلل ، محمد رجب ( بعنوان مستويات الفيم القرائي ومياراتو الالزمة ألسئمة  - 4

 كتب المغة العربية بمراحل التعميم العام بدولة االمارات العربية المتحدة .
               ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستويات الفيم القرائي ، والميارات المندرجة
                      تحت كل مستوى ، والتي ينبغي توافرىا لدى المتعممين بمراحل التعميم العام
) االبتدائية ، اإلعدادية ، والثانوية ( لإلجابة عن األسئمة المتضمنة بالنشاطات التعممية 

األسئمة ، والتقويمية لكتب المغة العربية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك بتحميل ىذه 
 (  0882 –وتصنيفيا وفقا لمستويات الفيم القرائي ومياراتو )طمبة 
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( ىدفت الدراسة إلى استقصاء  Abdulatif-2002دراسة جمانة عمر ديب عبدالمطيف ) -3
أثر الخبرة السابقة في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي . وبالتحديد 

 ئمة التالية :فقد أجابت الدراسة عن األس
         :ىل توجد  فروق ذات داللة إحصائية في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف 8س

              العاشر األساسي تعزي إلى خبرة القارئة السابقة المتعمقة في الموضوع المقروء 
 ) عالية ، متوسطة ، منخفضة ( ؟

         يعاب القرائي لدى طالبات الصف: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االست 0س
                  العاشر األساسي تعزى إلى مستوى التحصيل العام لمطالبة في المغة العربية 

 (0880 –) عال ، متوسط ، منخفض ( ؟ ) جمانة عمر 
إلى معرفة درجة توافر ميارات Saleh)  -2006 ىدفت دراسة سناء حسن حامد صالح ) -5

السادس ( ة لمصفوف ) الرابع ، والخامس ، و القرائي في كتب المغة العربياالستيعاب 
 (0883 –) سناء صالح ( 0888األساسية ، بحسب تصنيف أندرسون وكراثوول )

         ( إلى معرفة Alkhalef – 2016وتطرقت دراسة مرزوق عوض ىالل الخميف )  -3
عادة سردىا في تح سين مستويات الفيم القرائي لدى طالب أثر استخدام استراتيجية القصة وا 

أن ىناك عدة مستويات لمفيم ذوي صعوبات التعمم في البادية الشمالية الشرقية ، وقد ذكر 
           ( إلى خمسة مستويات ) مستوى الفيم المباشر الحرفي السطحي ،0882حراشة )  فمنيا:

د ، ومستوى الفيم التذوقي ، ومستوى الفيم التفسيري االستنتاجي ، ومستوى الفيم الناق
 ومستوى الفيم اإلبداعي ( .
( الفيم القرائي بثالث مستويات ىي ) االستيعاب ، نقد ، 0880وخصص فضل اهلل ) 

 (0883 –وتفاعل ( ) الخميف 
 (1028 –دراسة ) الجنابي  -7

لدى  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف أثر استراتيجية ) التمخيص ( في تنمية الفيم القرائي
طمبة الصف العاشر األساسي في األردن ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث المنيج شبو 

( طالبا وطالبة ، موزعين عمى أربع شعب ، من  888التجريبي ، وقد تكون أفراد الدراسة من ) 
شعب الصف العاشر األساسي ، وزعت ىذه الشعب عشوائيا إلى مجموعتين ، مجموعة تجريبية 

طالبة ومجموعة  48طالبا ، و 05يا باستخدام استراتيجية التمخيص ، وتكونت من جرى تدريس
طالبة وقد أعد الباحث اختبارا في الفيم القرائي تكون من  48طالبا و 03ضابطة تكونت من 

فقرة من نوع االختيار من متعدد ، وتم التأكد من صدقو وثباتو ، وطبق عمى مجموعتي  05
، وأعد الباحث كذلك دليال لممعمم تضمن المحتوى التعميمي الذي درس  الدراسة بشكل قبمي بعدي

تبعا لخطوات استراتيجية ) التمخيص ( ،حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، 
       واستخدم تحميل التباين األحادي المصاحب والمتوسطات المعدلة ، لمعرفة الفروق لصالح 

 من تتجو . 
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 ( 1002داهلل, ابراىيم , دراسة )عب -6
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من أثر الجنس والتخصص ونوع النص من القدرة عمى 
االستيعاب القرائي لدى عينة من طمبة الصف الحادي عشر بسمطنة عمان ، وكانت العينة 

من  38من طالب الصف الثاني الثانوي من المدارس الحكومية بمحافظة مسقط  800قواميا 
 44من القسم العممي و 01من اإلناث ،  30من األدبي و 48من القسم العممي و  48كور ، الذ

من االدبي وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية . أما أداة الدراسة فيي عبارة عن اختبار القدرات 
 الدراسية ، ويتكون من اختبارين فرعيين ؛ أحدىما لقياس القدرة الرياضية واآلخر لقياس القدرة
المفظية والتي تعد القراءة الناقدة أحد أجزائو وأىم ما توصمت إليو الدراسة وجود تفاعل دال 
إحصائيا بين جنس الطالب وتخصصو عممي / أدبي في القدرة عمى االستيعاب القرائي ، حيث 
كانت لدى االناث من التخصص العممي أفضل منيا لدى الذكور ، بينما كانت لدى االناث من 

العممي أفضل منيا لدى الذكور ، بينما قدرة االستيعاب لدى الذكور في التخصص التخصص 
ه القدرة لإلناث في التخصص ذاتو أي أن أثر التفاعل بين الجنس 8األدبي أفضل قميال من ه

 والتخصص عمى قدرة االستيعاب القرائي غير مرتبط بنوع النص . 
 (1001دراسة: منال سعد ) -9 

إلى قياس فاعمية برنامج مقترح لتحسين الفيم عن القراءة لدى تالميذ ىدفت ىذه الدراسة 
( تمميذ وتمميذة من الصف الثاني 008الصف الثاني اإلعدادي ، وتكونت عينة الدراسة من )

االعدادي ، وتم تدريبيم جميعا عمى الموضوعات المحممة في داخل البرامج المقترح في الدراسة ، 
مى كتاب التمميذ ، ودليل المعمم ، واختيار الفيم عن القراءة ، واشتممت أدوات الدراسة ع

وتوصمت الدراسة إلى أن التدريب عمى استخدام ميارات الفيم القراءة أثر تأثيرُا إيجابيُا في الفيم 
المقروء لدى تالميذ العينة ،وكذلك فإن البرامج المقترح مان ذا تأثير كبير في تحسين مستوى 

 ميارات الفيم عن القراءة المتناولة في البرنامج .تالميذ العينة في 
 ( 1001دراسة : عبدالمطيف أبو بكر ) -20

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج لعالج صعوبات الفيم القرائي لدى تالميذ 
الصف الرابع االبتدائي في ضوء نظرية إلماعات السياق لسيترنبرج  ، وتكونت عينة الدراسة من 

تمميذ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة الجميورية بمحافظة الشرقية ، أما ( 088)
أدوات الدراسة فيي عبارة عن برنامج مقترح لعالج صعوبات الفيم القرائي في ضوء نظرية 
إلماعات السياق ، كذلك فقد تم إعداد  اختبار شخصي ، وقائمة  بميارات الفيم القرائي ، 

ر المفظي ، واختبار القراءة الصامتة لتالميذ المرحمة االبتدائية ، وتوصمت واختبار الذكاء غي
الدراسة إلى سيطرت التالميذ عمى ميارات الفيم القرائي التي يسعى البرنامج المقترح غمى تمكين 

 التالميذ منيا ، وبالتالي فإن البرنامج يتصف بدرجة مناسبة في تحقيق اىدافو . 
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 : التعميق عمى الدراسات 
( والتي 088لقد تطرقت العديد من الدراسات لمفيم القرائي فمنيا دراسة ) العيسوي ، 

( فقد ركزت 0882تمخصت نتائجيا في ضعف مستويات الفيم القرائي . أما دراسة ) طمبة ،
عمى ميارات الفيم القرائي مثل الفيم المباشر ، والفيم االستنتاجي ، والفيم الناقد ، والفيم 

( ىدفت الدراسة إلى  Abdulatif-2002. دراسة جمانة عمر ديب عبدالمطيف )اإلبداعي 
الل وتطرقت دراسة مرزوق عوض ىلسابقة في االستيعاب القرائي . )استقصاء أثر الخبرة ا

مستوى الفيم المباشر الحرفي السطحي ، ومستوى الفيم التفسيري  )الخميف( إلى خمسة مستويات
 الناقد ، ومستوى الفيم التذوقي ، ومستوى الفيم اإلبداعي ( .االستنتاجي ، ومستوى الفيم 

 أوجو االختالف :
تناولت الدراسات السابقة موضوع الفيم القرائي ففي بعض الدراسات نتجت بأن مستويات 

صة الطمبة مرتفع في ميارة الفيم القرائي واستخدام بعض االستراتيجيات مثل التمخيص والق
عادة سردىا  كما في د  (. 0883( و)مرزوق الخميف ، 0883) الجنابي ،  راستيوا 

 أوجو االتفاق :
تتشابو الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في تقسم ميارات الفيم القرائي 
ومدي تضمين ىذه الميارة في الكتب الدراسية   والتي أيدت بأن ىنالك وجود ضعف في ميارات 

 الفيم القرائي لدى التالميذ
 الفصل الثالث : 

 تمييد:
يتناول ىذا الفصل استعراضا لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في الدراسة الحالية، وذلك 
عبر تحديد منيج الدراسة، ووصفًا لمجتمع الدراسة وعينتيا، وبيانًا بعدد االستبانات التي تم 

ت الدراسة، وعرضًا ألداة توزيعيا عمى أفراد مجتمع لدراسة، وتصنيف مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيرا
الدراسة من حيث: بناء أبعادىا، وتحكيميا لمعرفة صدقيا من خالل التغذية الراجعة من قبل 
المحكمين، وحساب ثباتيا عن طريق معامل ألفا كرونباخ، واجراءات تطبيقيا، وأخيرًا أساليب 

 المعالجة اإلحصائية التي استخدميا الباحث.
 اوال: منيج الدراسة:

دم الباحث في الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي وىو" يتناول دراسة أحداث استخ
وظواىر وممارسات قائمة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي، دون تدخل الباحث في 

(، وفي ىذا 34: 0888مجرياتيا ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفيا ويحمميا" )األغا،
حصاء الوصفي المتمثل في استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المنيج تم استخدام اإل

المعيارية لمتعرف عمى مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول 
ثانوي من وجية نظر المعممين بمدينة تبوك. كما تم استخدام المنيج االستداللي وذلك من خالل 

ستداللي المتمثل في الكشف عن النتائج المتعمقة بالفروق بين متوسطات استخدام اإلحصاء اال
 استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة.
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  ثانيا: مجتمع الدراسة والعينة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المغة االنجميزية بالمدارس الثانوية  مجتمع الدراسة:

( حسب احصائية 18ينة تبوك في المممكة العربية السعودية وعددىم )التابعة إلدارة التعميم بمد
 (8ىـ. )ممحق  8338/  8341مكتب التعميم بمنطقة تبوك لمعام الدراسي 

تكونت عينة الدراسة من جميع افراد مجتمع الدراسة مستخدما الباحث في ذلك  عينة الدراسة:
ميع افراد مجتمع الدراسة، فاسترجعت اسموب المسح الشامل حيث تم توزيع االستبانات عمى ج

( يبين 8%( من مجتمع الدراسة، والجدول التالي رقم )888جميع االستبانات، لتشكل ما نسبتو )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:

 ثالثا: خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة:
خالل البيانات الشخصية والوظيفية التالية:  تم تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة من

)والمؤىل العممي، الخبرة التدريسية(، حيث تم توصيف خصائص أفراد عينة الدراسة وذلك 
 بحساب التكرارات والنسب المئوية، وذلك عمى النحو التالي:

 خصائص أفراد عينة الدراسة بحسب المؤىل العممي: .2
 اسة بحسب المؤىل العممي(: خصائص أفراد عينة الدر 2جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي

 87.5% 70 بكالوريوس
 12.5% 10 دراسات عميا
 %100.0 80 المجموع

( المؤىل العممي لممعممين، حيث شارك في ىذه الدراسة 8توضح بيانات الجدول رقم )
من المعممين من حممة %(، بمغ عدد من شارك 12.5( معمم من حممة البكالوريوس بنسبة )28)

 %(. 80.5( معممين بنسبة )88الشيادات العميا )ماجستير فأكثر( )
 خصائص أفراد عينة الدراسة بحسب الخبرة التدريسية: .1

 (1جدول رقم )
 خصائص أفراد عينة الدراسة بحسب الخبرة التدريسية

 النسبة المئوية العدد الخبرة التدريسية
 52.5 42 سنوات 5أقل من 

 37.5 30 سنوات 88إلى أقل من  5من 
 10.0 8 سنوات فأكثر 88

 100.0 80 المجموع
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( أن نسبة أفراد عينة الدراسة من المعممين الذين تزيد خبرتيم 0يتضح من الجدول رقم )
( معمم، ونسبة أفراد عينة الدراسة من المعممين الذين 1%( بعدد ) 88عن عشر سنوات بمغت )

( معمم، فيما بمغت 48%( بعدد ) 42.5لى عشر سنوات بمغت )تنحصر خبرتيم بين خمسة إ
%(  50.5سنوات حيث بمغت ) 5النسبة الكبرى من نصيب المعممين الذين تقل خبرتيم عن 

 ( معمم.30بعدد )
 الدراسة أداة :رابعاً 

 الدراسة بناء أداة 
جمع نظرًا لطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا، ومنيجيا، ومجتمعيا، استخدم الباحث ل

المعمومات والبيانات المتعمقة بيذه الدراسة أداة االستبانة، والتي تعد من أكثر أدوات البحث 
شيوعًا واستخدامًا في مجال العموم اإلنسانية. وقد مرت أداة الدراسة بعدة خطوات حتى أصبحت 

 قابمة لمتطبيق الميداني وذلك عمى النحو التالـي:
 الدراسة بما يمي: أداة من اليدف وتمثل الدراسة داةأ من اليدف تحديد األولى: الخطوة

التعرف عمى مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي  -8
 بكتاب المغة اإلنجميزية.

الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة  -0
 رة التدريسية(.)المؤىل العممي، الخب

 الخطوة الثانية: صياغة فقرات أداة الدراسة
 لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية:

 مراجعة الجانب النظري المرتبط بمستويات الفيم القرائي.  -8
مراجعة المصادر السابقة، والموضوعات المشتممة عمييا، من أجل تحديد عبارات كل محور   -0

 سة وصياغة فقراتو.من محاور الدرا
 وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب االتي: -4
 مراعاة أن تخدم ىذه الفقرات األىداف المطموب تحقيقيا والتي تعمل عمى تحقيق          

 أىداف الدراسة.
  تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكون واضحة ومفيومة ومناسبة لجميع المستجيبين في

 عينة الدراسة.
 داد أداة الدراسة في صورتيا األولية: حيث اشتممت أداة الدراسة عمى قسمين: تم إع 

ويتضمن المعمومات التي تعبر عن خصائص افراد عّينة الدراسة، طبقًا لممتغّيرات  القسم األول:
 الديموغرافية والشخصية ىي )الخبرة التدريسية، والمؤىل العممي(.
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             )مستوى الفيم و عمى ثالثة مجاالت ىيفقرة موزع (08) ويتضمن القسم الثاني: 
 االبداعي ((.لتذوقي و اي(، مستوى  الفيم )االستنتاجي والنقدي (، مستوى الفيم ))االفقي والرئيس

  ليكرث( تم تدريج الفقرات وفقا لمقياسLikert  خماسي التدريج والذي يحتسب أوزان تمك )
)موافق بشدة، موافق، محايد ،غير موافق، غير  الفقرات بطريقة خماسية عمى النحو اآلتي:

 موافق بشدة(.
  روعي في اختيار فقرات أداة الدراسة التنوُّع، وأن يكون لكّل فقرة ىدف مُحدَّد يقيس مجاال

 ًمحددًا في كل مجال من مجاالت الدراسة.
 ة تم صياغة تعميمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد عينة الدراسة عمى اليدف من أدا

الدراسة، وروعي في ذلك أن تكون الفقرات واضحة ومفيومة ومالئمة لمستواىم، كما تضمنت 
تعميمات أداة الدراسة التأكيد عمى كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة. وكذلك طمب من 

 المستجيبين قراءة الفقرات بدقة ومعرفة المقصود من كل فقرة. 
 الخطوة الثالثة: عرض أداة الدراسة عمى المحكمين

بعد أن وضع الباحث أداة الدراسة )االستبانة( في صورتيا األولية قام الباحث بعرضيا 
سعادة المشرف عمى الدراسة، حيث أبدى ممحوظاتو حول األداة، وقد تم أخذىا بعين عمى 

ئة التدريس من أساتذة جامعة االعتبار. ثم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىي
تبوك، ممحق رقم )  (، وذلك لمتأكد من مدى مناسبة الفقرات من حيث عدد الفقرات، وشموليتيا، 

ضافة أية اقتراحات أو تعديالت  وتنوع محتواىا، وتقويم مستوى الصياغة المغوية واإلخراج، وا 
 يرونيا مناسبة.

تراحاتيم، وأجرى بعض الّتعديالت في وقام الباحث بدراسة مالحظات المُحكِّمين، واق
ضوء توصيات، وآراء ىيئة الّتحكيم، كحذف بعض الفقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات، 

 وتصحيح بعض أخطاء الصياغة المغوية وعالمات الترقيم.
 الخطوة الرابعة: الصورة النيائية ألداة الدراسة

ما وضعت لو بعد التعديل، أصبحت أداة الدراسة جاىزة في صورتيا النيائية لقياس 
 وتكونت من جزئيين ىما:

وتضمن البيانات األولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة  الجزء األول:
 وىي: )الخبرة التدريسية، والمؤىل العممي(.

ي ( فقرة موزعو عمى ثالثة مجاالت ى08وتضمن فقرات االستبانة، واشتمل عمى ) الجزء الثاني:
         النقدي (، مستوى الفيم م )االستنتاجي و (، مستوى  الفي)مستوى الفيم )االفقي والرئيسي

 (:4االبداعي ((. ُيستجاُب عمييا وفق التدرج الخماسي لميكرت، ويمثميا الجدول رقم)) التذوقي و 
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 (: الصورة النيائية ألداة الدراسة3جدول رقم )
 عدد الفقرات محاور اداة الدراسة

 2 مستوى الفيم )االفقي والرئيسي(
 2 مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي(
 3 مستوى الفيم )التذوقي و االبداعي(

 08 االستبانة ككل

 )صدق أداة الدراسة )االستبانة 
يشير صدق االستبانة إلى قدرة االستبانة عمى أن تقيس ما ُأعدت لقياسو، ومن أجل 

الل بطرقتين لمتأكد من الصدق وىي: صدق المحكين أو ما التأكد من ذلك فقد أمكن االستد
يعرف بالصدق الظاىري، وصدق االتساق الداخمي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين العبارات 

 ودرجة كل مجال عمى حدة، وذلك عمى النحو التالي:
 الصدق الظاىري )صدق المحكمين( -2

يا تخدم أىداف الدراسة، بعد بناء لمتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة، والتأُكد من كون
االستبانة تم عرضيا في صورتيا األولية عمى سعادة المشرف، وكان من توجييات سعادتو 
عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من أىل الخبرة والتخصص من أعضاء ىيئة التدريس 

بيدف التأكد بجامعة تبوك، وذلك لالستفادة من مالحظاتيم وخبراتيم من أجل تحكيم االستبانة 
من شمول عبارات االستبانة وتغطيتيا جميع محاور الدراسة، والتأكد من سالمة الصياغة المغوية 
ووضوح العبارات وعدم تكرارىا. ولتحقيق ىذا الغرض فقد قام الباحث بإعداد استبانة التحكيم 

ىدافيا، وُطمب استيمت بخطاب موجو إلى السادة المحكمين ييدف إلى تعريفيم بمشكمة الدراسة وأ
منيم الحكم عمى مدى انتماء كل عبارة من عبارات االستبانة بالمجال الذي تنتمي إليو، وكذلك 
الحكم عمى مدى وضوح العبارة من حيث السالمة والصياغة المغوية، والحكم عمى مدى كفاية 

 المجاالت، واقتراح بدائل لمعبارات، أو حذفيا، أو تعديميا.
تبانات التحكيم من لجنة المحكمين، وفي ضوء التوجييات التي وبعد استعادة نسخ اس

أبداىا السادة المحكمين فقد تم اإلبقاء عمى جميع العبارات التي نالت نسبة اتفاق بين المحكمين 
( فأكثر بأنيا تنتمي إلى المجاالت وبتعديل مقترحات المحكمين تم التأكد من توافر صدق 18%)

ستبانة تتمتع بصدق المحكمين في صورتيا النيائية ومكونة من المحكمين. وبيذا أصبحت اال
 ( عبارة.08)
 صدق االتساق الداخمي لالستبانة: -1

تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لعبارات االستبانة في صورتيا األولية؛ وذلك 
ى لمتأكد من توافر الصدق اإلحصائي لمعبارات بعد خطوة القيام بإجراء تعديالت المحكمين عم

االستبانة بصورتيا األولية، وقد تم حساب معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكمية 
( يوضح معامالت االرتباط بين درجة 3( و )5( و)3لممجال الذي تنتمي إليو العبارة، والجدول)

 كل عبارة، والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة في االستبانة.
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 (2الجدول )
ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول" مستوى الفيم )االفقي والرئيسي(" مع الدرجة  معامل

 الكمية لممحور األول.

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة  م

 8.88دال عند  **861.  .قدرة  الطالب عمى فيم معاني الكممات 8
 8.88دال عند  **753. قدرة الطالب عمى فيم معنى الجممة . 0
 8.88دال عند  **781. قدرة الطالب عمى فيم معنى الفقرة . 4
 8.88دال عند  **882. قدرة  الطالب  في  تحديد الفكرة الرئيسية لمفقرة . 3
 8.88دال عند  **725. قدرة الطالب في تحديد الفكرة المحورية لمنص. 5
 8.88ند دال ع **823. قدرة الطالب في تحديد االفكار الجزئية بالنص . 3
 8.88دال عند  **815. قدرة الطالب تحديد التنظيم الذي اتبعو الكاتب . 2

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة 
(، 8.88الكمية لفقراتو، ويتضح أن جميع معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

( وبذلك تعتبر فقرات البعد األول 8.205 – 8.110محصورة بين المدى ) معامالت االرتباط
 صادقة لما وضعت لقياسو.

 (5الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني" مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي(" مع 

 الدرجة الكمية لممحور الثاني.

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة  م
 8.88دال عند  **701. الطالب في استنتاج عالقات السبب والنتيجة.قدرة  8
 8.88دال عند  **785. قدرة الطالب في استنتاج غرض الكاتب ودوافعو. 0
 8.88دال عند  **616. قدرة الطالب عمى تحديد القيم واالتجاىات. 4
 8.88دال عند  **765. مدى تأثر الطالب الموسيقى الخارجية لمنص. 3
 قدرة الطالب في التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما 5

 8.88دال عند  **903. ال يتصل بو. 

 8.88دال عند  **827. قدرة الطالب في التمييز بين الحقيقة والرأي. 3
قدرة الطالب في إصدار حكم واعطاء رأي حول القضية  2

 8.88دال عند  **888. المطروحة.
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الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة يبين الجدول السابق معامالت ا
(، 8.88الكمية لفقراتو، ويتضح أن جميع معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

( وبذلك تعتبر فقرات المحور 8.383 – 8.184ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )
 الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.

 (8الجدول )
ل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث" مستوى الفيم )التذوقي و االبداعي(" مع معام

 الدرجة الكمية لممحور الثالث.

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة  م
 8.88دال عند  **737. قدرة الطالب في إدراك القيم الجمالية لمكممات. 8
 8.88دال عند  **870. ضوع النص.قدرة الطالب عمى ربط الخبرات الشخصية بمو  0
 8.88دال عند  **767. قدرة الطالب عمى التعاطف مع محتوى النص. 4
 8.88دال عند  **830. قدرة الطالب عمى تكوين اتجاىات نحو النص. 3
قدرة الطالب في اقتراح حمول مبتكرة لمشكالت وردت في النص  5

 8.88دال عند  **845. المقروء.

 8.88دال عند  **807. عمى التنبؤ بنياية االحداث في موضوع ما. قدرة الطالب 3

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة 
(، 8.88الكمية لفقراتو، ويتضح أن جميع معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

( وبذلك تعتبر فقرات المحور 8.242 – 8.128دى )ومعامالت االرتباط محصورة بين الم
 الثالث صادقة لما وضعت لقياسو.

 صدق التكوين الفرضي )االتساق الداخمي لممجاالت(: -3
تم التحقق من صدق التكوين الفرضي لالستبانة ، من خالل حساب معامالت االرتباط 

 (.2لنتائج بجدول)بين الدرجة الكمية لممحور والدرجة الكمية لالستبانة كما تتبين ا
 (: قيم معامل االرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكمية باالستبانة7جدول )

 معامل االرتباط مع الدرجات الكمية لالستبانة محاور اداة الدراسة
 154.** مستوى الفيم )االفقي والرئيسي(
 180.** مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي(

 114.** االبداعي(مستوى الفيم )التذوقي و 

 (0.02** دال عند مستوى الداللة )



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
 يحيى بن عبدالخالق اليوسفد/                  
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( أن قيم معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكمية 2يتبين من جدول )
لالحتياجات التدريبية لمعممي االجتماعيات بمدارس ضباء في ضوء التحول لمتعمم اإللكتروني 

مما يدل  8٠88يًا عند مستوى داللة ( وجميعيا دالة إحصائ8.114 – 8.180تراوحت بين )
 عمى توافر درجة عالية من صدق التكوين الفرضي لالستبانة.

  : ثبات أداة الدراسة 
 (، فكانت النتائج كما يمي: αتم حساب معامل ثبات االستبانة وفقًا لمعادلة ألفا كرونباخ )

 (: معامالت الثبات لمحاور االستبانة واالستبانة ككل6جدول رقم )

ة بمغ ( إلى إن معامل الثبات الكمي لالستبان1تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
( وتراوحت مؤشرات الثبات لممحاور االستبانة بطريقة التجانس الداخمي كرونباخ ألفا من 8.130)
ويمكن االستنتاج بأن 8٠3( وجميعيا أعمى من الحد األدنى المقبول لمثبات 8.154( و) 8.188)

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وتصمح لمتطبيق عمى عينة الدراسة.
 تصحيح ومعيار الحكم عمى العباراتمفتاح ال 

ولمحكم عمى درجة مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف 
وبتقسيم المدى عمى عدد ‚ 3األول ثانوي ، تمَّ حساب المدى لمستويات االستجابة وىو = 

ل طول الفئة، وبذلك وىو يمث 8٠18كان ناتج القسمة = ‚ 5مستويات تقدير درجة التوافر الذي = 
 (.1أصبح معيار الحكم عمى درجة التضمين كما بالجدول )

 (9جدول )
 معيار الحكم لتقدير مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي

  مستوى االستجابة التقدير لمتعميق عمى النتائج
 8.18إلى أقل من 8من  الاوافق بشدة قميمة جدا
 0.38إلى أقل من  8.18من  ال اوافق قميمة 
 4.38إلى أقل من 0.38من  محايد متوسطة
 3.08إلى أقل من  4.38من  أوافق كبيرة

 5إلى  3.08من  أوافق بشدة كبيرة جدا

 معامل الثبات كرونباخ ألفا االت اداة الدراسةمج
 0.853 مستوى الفيم )االفقي والرئيسي(

 0.823 مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي(
 0.801 مستوى الفيم )التذوقي و االبداعي(

 0.862 الثبات الكمي
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 :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
 اتبع الباحث الخطوات التالية في إجراء تطبيق الدراسة:

ل ميمة الباحث موجو من سعادة عميد كمية التربية في تبوك إلى الحصول عمى خطاب تسيي .8
 سعادة مدير إدارة التعميم بمنطقة تبوك.

التواصل مع ادارة التعميم بمدينة تبوك لمحصول عمى خطاب تسييل ميمة باحث موجو إلى  .0
 قادة المدارس بالمنطقة.

راسة في إدارة التعميم المسح الشامل لمجتمع الدراسة وتحديد المدارس التي ىي موضع الد .4
 بمدينة تبوك

 توزيع االستبانة بصورتيا النيائية عمى أفراد عينة الدراسة. .3
 جمع االستبانات والتأكد من صالحيتيا لمتحميل. .5
لمعالجة البيانات والحصول  SPSS استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية .3

 عمى النتائج.
ألسئمة الدراسة ومناقشتيا وربطيا بالدراسات السابقة والوصول إلى تنظيم النتائج وترتيبيا وفقًا  .2

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

( SPSSتم تحميل بيانات ىذه الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية لمبرامج االجتماعية )
 التالية:    واستخراج النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد الدراسة. -
معامل ارتباط بيرسون لتأكد من صدق االتساق الداخمي لالستبانة وذلك بإيجاد معامل  -

 "ارتباط بيرسون" بين كل محور والدرجة الكمية لالستبانة.
 ( لحساب معامل ثبات االستبانة.  αمعامل ألفا كرونباخ ) -
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد مستويات الفيم القرائي المتضمنة في المتوسطا -

 كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي.
تحميل التباين الثنائي المتعدد لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  -

ة لمصف األول ثانوي التي حول مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزي
 قد ُتعزى إلى متغيرات )الخبرة التدريسية، والمؤىل الدراسي(.



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يتضمن ىذا الفصل عرضا مفّصاًل لنتائج الدراسة في ضوء السؤال الرئيس واألسئمة 
كتاب المغة  المنبثقة عنو، والتي ىدفت إلى الوقوف عمى مستويات الفيم القرائي المتضمنة في

االنجميزية لمصف األول ثانوي من وجية نظر المعممين بمدينة تبوك، وتم تصنيف النتائج حسب 
 أسئمة الدراسة كما يمي:

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول ونصو:
ما مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي 

 لمعممين بمدينة تبوك؟من وجية نظر ا
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 
محور من المحاور التي تمثل مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية 

جميزية لمصف األول ثانوي. يتضح أن درجة تضمين مستويات الفيم القرائي في كتاب المغة االن
( وبانحراف معياري 4.52لمصف األول ثانوي جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط العام )

( وىي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعني تجانس أفراد عينة الدراسة في تقديرىم 0.82)
 لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي. 

ات الفيم القرائي عمى وفق نسبة تضمينيا وحسب وجية نظر أفراد عينة تدرجت مستويو 
الدراسة بطريقة منطقية بنائية، فحاز مستوى الفيم االفقي والرئيسي النسبة األعمى من اىتمام 

( 4.21كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي بمستويات الفيم القرائي، بمتوسط حسابي )
( ونسبة 4.32اء مستوى الفيم التذوقي واالبداعي بوسط حسابي )%(، ثم ج28ونسبة مئوية )
%(، في حين نال مستوى الفيم االستنتاجي والنقدي في المرتبة األخيرة بمتوسط 30مئوية بمغت )

%(. والشكل التالي يوضح ترتيب مستويات الفيم 30( ونسبة مئوية بمغت )4.33حسابي )
 يزية لمصف األول ثانوي.القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجم

 
 

 (: ترتيب مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية 2شكل)
 لمصف األول ثانوي.
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تشير النتائج السابقة إلى أن محتويات كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي راعت 
%( 33ىذه الميارات بنسبة )عمى نحو جيد ميارات الفيم القرائي الالزمة لمطالب، فدرجة توافر 

عداد تدريباتو القرائية بأىمية ىذه الميارات وضرورة  يعكس وعي القائمين عمى تأليف الكتاب وا 
مراعاتيا، وربما تعود ىذه النتيجة إلى حداثة تأليف الكتاب نسبيا، وتم االستناد في إعداده إلى 

لقائمين عمى تأليف الكتاب ألىمية الفيم ويعود كذلك إدراك ا .المعايير التي حددتيا وزارة التعميم
القرائي كأحد أىم ميارات القراءة التي من خالليا يتفاعل القارئ مع النص المكتوب لموصول إلى 

( إلى أن الفيم القرائي ثمرة 835، ص.8113المعنى المتضمن في النص، ويشير الشنطي )
أداؤه جيدًا غالبًا، بينما تزداد أخطاء  القراءة وىدفيا المرجو؛ فالقارئ الذي يفيم ما يقرأ يكون

 القارئ إذا كان فيمو لما يقرأ ضعيفًا.
مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة ولموقوف بصورة تفصيمية عمى 

 فقد تم تناوليا حسب أسئمة الدراسة وعمى النحو التالي: االنجميزية لمصف األول ثانوي
 السؤال الثاني ونصو:النتائج المتعمقة باإلجابة عن 

ما مدى تضمين مستوى الفيم )االفقي والرئيسي( في كتاب المغة االنجميزية من وجية 
 نظر المعممين؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع  
فقي والرئيسي( في عبارات االستبانة بالمحور األول والذي يمثل مدى تضمين مستوى الفيم )اال

كتاب المغة االنجميزية، وكذلك تم حساب المتوسط الموزون بشكل عام، حيث يتضمن ىذا 
( فقرات و يتضح أن درجة تضمين مستوى الفيم )االفقي والرئيسي( في كتاب المغة 2المحور )

راف ( وبانح4.21االنجميزية لمصف األول ثانوي جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط العام )
( وىي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعني تجانس أفراد عينة الدراسة في 8.11معياري )

تقديرىم لدرجة تضمين مستوى الفيم )االفقي والرئيسي( في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول 
ثانوي.  وىذا يعني أن مضمون كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي يراعي فيم المعاني 

لحقيقية لمكممات الواردة في الموضوع المقروء، وتحديد فكرتو الصريحة، وتحديد تفاصيمو وفيم ا
 تنظيم الكاتب لو واستيعاب التعميمات والتوجييات الواردة فيو.

وفيما يتعمق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة عمى مستوى الفيم )االفقي والرئيسي( 
ية لمصف األول ثانوي فقد جاءت جميع العبارات بدرجة المتضمن في كتاب المغة االنجميز 

 (. 3.88 – 4.53تضمين عالية وتراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المحور من )
" .( والتي تنص عمى " قدرة الطالب عمى فيم معاني الكممات8وقد جاءت الفقرة )

( التي نصت 2قرة)(. في حين جاءت الف3.88بالمرتبة األولى بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي )
عمى " قدرة الطالب تحديد التنظيم الذي اتبعو الكاتب. " في المرتبة االخيرة بوسط حسابي مقداره 

 ( وبدرجة كبيرة.3.88)
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث ونصو:
ما مدى تضمين مستوى الفيم )االستنتاجي و النقدي ( في كتاب المغة االنجميزية من 

 نظر المعممين ؟ وجية
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع 
عبارات االستبانة بالمحور الثاني والذي يمثل مدى تضمين مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي( 

ىذا في كتاب المغة االنجميزية، وكذلك تم حساب المتوسط الموزون بشكل عام، حيث يتضمن 
و يتضح أن درجة تضمين مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي( في كتاب ( فقرات 2المحور )

( 4.33المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط العام )
( وىي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعني تجانس أفراد عينة 8.12معياري )وبانحراف 

في كتاب المغة االنجميزية  مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي( يرىم لدرجة تضمينالدراسة في تقد
لمصف األول ثانوي.  وىذا يعني أن مضمون كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي يراعي 
قدرة الطالب عمى التقاط المعاني الضمنية العميقة التي أرادىا الكاتب ولم يصرح بيا في 

عمى الربط بين المعنى واستنتاج العالقات بين األفكار، والقيام بالتخمينات الموضوع، وقدرتو 
واالفتراضات لفيم الموضوع وكذلك إصدار حكم عمى الموضوع عمى الموضوعات المقروءة 
لغويًا، ودالليًا، ووظيفيًا، وتقويمو من حيث: جودتو، ودقة تأثيره عمى القارئ وفق معايير مناسبة 

 .بين الحقية والرأي والتمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بوومضبوطة والتمييز 
                 وفيما يتعمق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة عمى مستوى الفيم
( 4)االستنتاجي والنقدي( المتضمن في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي فقد جاءت )

%( من مجموع العبارات، وباقي العبارات جاءت بدرجة 34سبة )بدرجة توافر كبيرة وبن  عبارات
%( من مجموع العبارات، وتراوحت المتوسطات الحسابية ليذا البعد 52توافر متوسطة وبنسبة )

 (. 4.28 – 4.48من )
( والتي تنص عمى " قدرة الطالب في استنتاج عالقات السبب 1وقد جاءت الفقرة )

( 88(. في حين جاءت الفقرة)4.28بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي )" بالمرتبة األولى .والنتيجة
التي نصت عمى " مدى تأثر الطالب الموسيقى الخارجية لمنص. " في المرتبة االخيرة بوسط 

 ( وبدرجة متوسطة.4.48حسابي مقداره )
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع ونصو:

واالبداعي( في كتاب المغة االنجميزية من ما مدى تضمين مستوى الفيم )التذوقي 
 وجية نظر المعممين؟ 



      

 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع 
عبارات االستبانة بالمحور الثالث والذي يمثل مدى تضمين مستوى الفيم )التذوقي واالبداعي( 

حساب المتوسط الموزون بشكل عام، حيث يتضمن ىذا  في كتاب المغة االنجميزية، وكذلك تم
يتضح أن درجة تضمين مستوى الفيم )التذوقي واالبداعي( في كتاب المغة ( فقرات 5المحور )

( وبانحراف 4.32االنجميزية لمصف األول ثانوي جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط العام )
ما يعني تجانس أفراد عينة الدراسة في ( وىي قيمة أقل من الواحد الصحيح م8.15معياري )

تقديرىم لدرجة تضمين مستوى الفيم )التذوقي واالبداعي( في كتاب المغة االنجميزية لمصف 
األول ثانوي.  وىذا يعني أن مضمون كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي يراعي قدرة 

التي استخدميا الكاتب إلثارة الطالب عمى إدراك األساليب واألشكال األدبية، والتعبيرات 
استجابات انفعالية في نفوس القراء، ومدى حساسية القارئ لمطرق التي استخدميا الكاتب ليستثير 
عاطفة معينة، أو ليحدث أثرًا عمى طريقة تفكيره. وكذلك يتطمب من الطالب ابتكار أفكار جديدة، 

 مشكالت.واقترح مسار فكري جديد واالستفادة من المقروء في حل ال
وفيما يتعمق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة عمى مستوى الفيم )التذوقي واالبداعي( 

( عبارات بدرجة توافر 3المتضمن في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي فقد جاءت )
 %( من مجموع العبارات، وباقي العبارات جاءت بدرجة توافر متوسطة وبنسبة32كبيرة وبنسبة )

 (. 4.31 – 4.48%( من مجموع العبارات، وتراوحت المتوسطات الحسابية ليذا البعد من )44)
( والتي تنص عمى " قدرة الطالب عمى ربط الخبرات الشخصية 83وقد جاءت الفقرة )

(. في حين جاءت 4.31" بالمرتبة األولى بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي ).بموضوع النص
" قدرة الطالب عمى التنبؤ بنياية االحداث في موضوع ما." في ( التي نصت عمى 08الفقرة)

 ( وبدرجة متوسطة.4.48المرتبة االخيرة بوسط حسابي مقداره )
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الخامس ونصو:
في تقديرات أفراد  (  =8.85)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي عينة الدراسة لمست
 الدراسي و الخبرة التدريسية؟تعزى لمتغيري المؤىل 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى لمستويات الفيم القرائي المتضمنة 
 لدراسة.في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي تبعًا لمتغيرات ا

تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات الفيم القرائي  
المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي بسبب اختالف فئات متغيرات المؤىل 

ستوى الخبرة التدريسية ولمكشف فيما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مالدراسي و 
 .  (α≤ 8.85) داللة 



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
 يحيى بن عبدالخالق اليوسفد/                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان القيمة االحتمالية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب  -
اإلبداعي، الفيم اده )االفقي والرئيسي، التذوقي و المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي بأبع

ير المؤىل الدراسي وفقا لمتغ (8.85القرائي ككل( كانت أقل من مستوى الداللة )
)بكالوريوس/ دراسات عميا( وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة 
الدراسة لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي 

غير المؤىل اإلبداعي، الفيم القرائي ككل( وفقا لمتاده )االفقي والرئيسي، التذوقي و بأبع
 الدراسي )بكالوريوس/ دراسات عميا( ولصالح أفراد عينة الدراسة من حممت البكالوريوس.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول تضمن بعد  -
 مستوى الفيم االستنتاجي والنقدي في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي وفقا لمتغير
المؤىل الدراسي )بكالوريوس/ دراسات عميا(، مما يشير إلى إن أفراد عينة الدراسة عمى الرغم 
من اختالفيم بالمؤىل الدراسي إال إنيم يتفقون جميعا عمى مدى تضمن بعد مستوى الفيم 

 االستنتاجي والنقدي في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي.  
ديرات أفراد عينة الدراسة لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب ان القيمة االحتمالية لتق -

المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي بأبعاده )االفقي والرئيسي، االستنتاجي والنقدي، التذوقي 
( وفقا لمتغير الخبرة 8.85واإلبداعي، الفيم القرائي ككل( كانت أكبر من مستوى الداللة )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة التدريسية وبالتالي ال
لمستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي وفقا لمتغير 

 الخبرة التدريسية.



      

 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الفصل الخامس
 ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات

رض أبرز النتائج التي توصمت إلييا تناول ىذا الفصل خالصة نتائج الدراسة حيث يستع
 الدراسة مع تقديم بعض التوصيات والمقترحات والبحوث والدراسات المستقبمية في ضوء النتائج.

 اوال: ممخص النتائج
أن درجة تضمين مستويات الفيم القرائي في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي  -

 جاءت بدرجة كبيرة.
فيم )االفقي والرئيسي( في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول أن درجة تضمين مستوى ال -

 ثانوي جاءت بدرجة كبيرة.
أن درجة تضمين مستوى الفيم )االستنتاجي والنقدي( في كتاب المغة االنجميزية لمصف  -

 األول ثانوي جاءت بدرجة كبيرة.
زية لمصف األول أن درجة تضمين مستوى الفيم )التذوقي واالبداعي( في كتاب المغة االنجمي -

 ثانوي جاءت بدرجة كبيرة.
لمستويات الفيم القرائي تقديرات أفراد عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -

اده )االفقي والرئيسي، التذوقي المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي بأبع
دراسي )بكالوريوس/ دراسات عميا( اإلبداعي، الفيم القرائي ككل( وفقا لمتغير المؤىل الو 

 ولصالح أفراد عينة الدراسة من حممت البكالوريوس.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول تضمن  -

مستوى الفيم االستنتاجي والنقدي في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي وفقا لمتغير 
 الوريوس/ دراسات عميا(.المؤىل الدراسي )بك

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستويات الفيم القرائي  -
 المتضمنة في كتاب المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي وفقا لمتغير الخبرة التدريسية.



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
 يحيى بن عبدالخالق اليوسفد/                  
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 التوصيات والمقترحات: 
إنو يمكن تقديم التوصيات في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي ف

 والمقترحات التالية:
تحديد ميارات الفيم القرائي المناسبة لكل مرحمة من مراحل التعميم العام والمناسبة لكل صف  .8

من كل مرحمة، ووضعيا في عين االعتبار عند بناء مناىج المغة االنجميزية وتطويرىا، 
 لمالئمة.والعمل عمى تدريب الطالب عمييا من خالل النشاطات ا

 االىتمام بتنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالب المرحمة الثانوية، وتشجيعيم عمى تنميتيا. .0
تحقيق التوازن بين مستويات الفيم القرائي وميارات كل مستوى عند صياغة تدريبات كتاب  .4

 المغة االنجميزية لمصف األول ثانوي.
يارات الفيم القرائي ومستوياتو عند إرشاد معممي المغة اإلنجميزية نحو ضرورة تطبيق م .3

 تخطيط التدريس.
إجراء دراسة لمعرفة مدى إلمام معممي المغة اإلنجميزية بطرق تنمية ميارات الفيم القرائي  .5

 لدى الطالب.
إجراء دراسة لتقويم أسئمة المعممين داخل الصفوف وفي االمتحانات في ضوء ميارات الفيم  .3

 القرائي ومستوياتو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مراجع :ال
( أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات الفيم القرائي 0884أحمد صالح نيابة . ) 

 لدى طمبة الصف الثاني المتوسط . العراق : بنك المعمومات العربي .
فعالية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية المفظية في تنمية (. 0882إيياب جودة أحمد طمبة. )

لفيم القرائي لمنصوص الفيزيائية وحل المسائل المرتبطة بيا مستويات ا
 مصر: دار المنظومة. لدى طالب الصف األول ثانوي.

تنمية مستويات الفيم القرائي لدى تمميذات الصف السابع (. 0883جمال مصطفى العيسي. )
            ابو ظبي: بمرحمة التعميم االساسي بدولة االمارات العربية المتحدة.

 دار المنظومة.
أثر الخبرة السابقة في االستيعاب القرائي في المغة (. 0880جمانة عمر ديب عبد المطيف. )

االردن: بنك المعمومات  العربية لدى طالبات الصف العاشر األساسي.
 العربي.

 مصر: دار المنظومة. أىمية الكتب المدرسية في العممية التربوية .(. 0883حسان الجيالني. )
           أثر استراتيجية )التمخيص( في تنمية الفيم القرائي(. 0883ن مجيد جبير الجنابي. )خمدو 

االردن: بنك المعمومات  لدى طمبة الصف العاشر األساسي في األردن.
 العربي.
درجة توافر ميارات االستيعاب القرائي في كتب المغة (. 0883سناء حسن حامد صالح. )

والخامس والسادس( األساسية في المممكة  العربية لمصفوف )الرابع
 االردن: بنك المعمومات العربي. األردنية الياشمية.

فاعمية برنامج لعالج صعوبات الفيم اقرائي ادى (. 0880عبدالمطيف عبدالقادر أبوبكر. )
          مصر:  تمميذات الصف الرابع االبتدائي في ضوء إلماعات السياق.

 دار المنظومة.
القدرة عمى االستيعاب القرائي وعالقتيما بمتغيرات الجنس (. 0883الصارمي. ) عبداهلل

 والتخصص ونوع النص لدى طالب الصف الثاني الثانوي بسمطنة عمان.
 مسقط: دار المنظومة .



 عبدالرحمن سميمان فراج العطويأ/      مستويات الفيم القرائي
 يحيى بن عبدالخالق اليوسفد/                  
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مستويات الفيم القرائي ومياراتو الالزمة ألسئمة كتب المغة (. 0888محمد رجب فضل اهلل. )
أبو ظبي :  يم العام بدولة االمارات العربية المتحدة .العربية بمراحل التعم

 بنك المعمومات العربي.
عادة سردىا في (. 0883مرزوق عوض ىالل الخميف. ) أثر استخدام استراتيجية القصة وا 

تحسين مستويات الفيم القرائي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم في 
 ت العربي.االردن: بنك المعموما البادية الشمالية الشرقية.

. واقع استخدام معممات الرياضيات في المرحمة المتوسطة 0883سيام عبدالرحمن العريني .
                                                لميارات التعمم المدمج 

                                        
 
 
 
 


