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التصو اتيجية اس والتفكرفاعلية الصو انقرائية تنمية رالذ
بتدائية املرحلة طالب لدى   يالبصر

شر املن هللا عبد بن أحمد بن   يع

ة املنو املدينة سالمية، امعة ا الدين، وأصو الدعوة لية بية، ال رقسم   . ل

  muntashiri9@gmail.com: االیمیل
اسة   الد   :رمستخلص

تنميــة ــ إ اســة الد مــنرــدفت بتدائيــة املرحلــة طــالب لــدى البــصر ــ والتفك الــصو يانقرائيــة ر
الذ التصو اتيجية اس تنفيذ الوصـفي. رخالل املـن اسـتخدام تـم الـسابق؛ دف ال ولتحقيق

ات ــــا م قائمــــة وصــــمم ، ــــ التجر شــــبھ التــــصميم ــــ ع القــــائم ــــ التجر شــــبھ واملــــن ، ــــ رالتحلي َّ

م واختبار ، الصو اترانقرائية ـا م اختبـار يح لت تحليلية تقدير وقائمة ، الصو انقرائية ات را رر
تحليليـــــة تقـــــدير وقائمـــــة ، البـــــصر ـــــ التفك واختبـــــار ، البـــــصر ـــــ التفك وقائمـــــة ، الـــــصو يانقرائيــــة ي ر

املعلـــم ودليـــل الطالـــب، وكتـــاب ، البـــصر ـــ التفك اختبـــار يح لتـــ
ّ

اســــة. ي الد أدوات ضـــبط عـــد رو
عينــ ــ ع ــا تطبيق تــم ـا، مــنومواد ونـت ت عــشوائية، ن) 50(ة مجمــوعت يمثلــو نطالبــا

ً
ما:  إحــدا

ا وعــــدد ا) 25(ضــــابطة وعــــدد يــــة تجر خــــر و ىطالبــــا،
ً

مــــن) 25( عــــدد اســــتخدام وتــــم ٍطالبــــا،
ً

ــا م حــصائية اختبــار: (سـاليب ، ســو ب معامــل ، املعيــار نحــراف ي، ــسا ا ناملتوســط ) ت(ي
إيتـــــا معامـــــل ن، مـــــستقلت ن لـــــبالكملجمـــــوعت املعـــــدل الكـــــسب معادلـــــة التحلـــــيالت). ، إجـــــراء عـــــد و

ــــا م أ مـــن متعــــددة، نتـــائج ـــ إ التوصــــل تـــم ّحـــصائية أداء: ّ ن بــــ موجبـــة تباطيــــة ا عالقـــة رتوجـــد
البصر والتفك الصو انقرائية الختبار البعدي التطبيق ية التجر املجموعة يطالب   .  ر

املفتاحية لمات التصو: ال اتيجية البصرراس التفك ، الصو انقرائية ، يالذ   . ر
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The Effectiveness of Mental Imagery Strategy in 
Developing Picture Readability and Visual Thinking 

among Primary School Students 
 

Ali Ahmed Abdullah Al-Muntashiri 
Department of Education, Faculty of Dawah and Fundamentals 
of Religion, Islamic University, Madinah, KSA. 
E-mail: muntashiri9@gmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed to develop picture readability and visual thinking 
among elementary school pupils through implementing mental 
imagery strategy. To achieve the study objectives, the researcher 
employed two research methods: descriptive analytical method and 
experimental method (quasi-experimental design). The researcher 
designed six instruments and research materials to conduct the study 
and to collect data, namely a list of picture readability, a test of picture 
readability accompanied with a suitable grading rubric, a list of Visual 
Thinking, a test of Visual Thinking accompanied with a suitable 
grading rubric, student’s book, and teacher's guide. The sample of the 
study was selected randomly and consisted of (50) students. The 
participants were divided into two groups: a control group which was 
consisted of (25) students, and an experimental group which was 
consisted of (25) students. The data were analyzed through the use of 
several statistical techniques including means, standard deviations, 
Pearson correlation coefficient, t-test for independent groups, Eta 
coefficient and Black modified gain ratio. The results of the study 
revealed that There was a positive correlation on the experimental 
group students' performance of the post-tests for picture readability 
and Visual Thinking.  
Keywords: Mental Imagery Strategy, Picture Readability, Visual 
Thinking.  
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  :املقدمة

لـــدى ات ـــا امل لتنميـــة ســـاتھ ومما س التـــد طرائـــق ر تطـــو ة ضـــر اليـــة ا ف الظـــر رفرضـــت ر ر ور و
تلــك ــ فــاعال املـتعلم وجعــل التعليميــة العمليـة ة بــؤ الــتعلم عمليــة جعـل ــ إ نتقــال و رالطـالب،
مــن ــ أك ات ــا امل ــ تن حديثــة س تــد اتيجيات اســ ر تطــو ميــة أ ــر تظ ذلــك اجــل مــن رالعمليــة، ر

املعرفة   .إكساب

اللغــــة تمثــــل ــــ وال ــــة املكتو النــــصوص ــــ إ باإلضــــافة محتــــواه ــــ ــــ املد الكتــــاب تــــضمن رو
العناصــــر مـــن ـــ عت ـــ وال املتعـــددة ـــا بأنماط الـــصو ـــ تتمثـــل لفظيـــة ـــ غ أخـــر لغـــة راللفظيـــة، ى

وتوضــــ ـــسيط ت ــــ ـــساعد ـــا أ كمــــا ، القـــار ن عــــ عليـــھ تقـــع مــــا أو ـــ ف ، املحتــــو ـــ مـــة ئامل ل يحى
حيـــث العلميـــة، املـــادة مـــن املؤلـــف إليـــھ يرمـــي مـــا مـــع يتطـــابق ا تـــصو املحتـــو تـــصو ـــ و ـــار رف ىر
ة، بــــصر ة صــــو ــــ العلميــــة قــــائق ا تقــــدم ــــا أل ذلــــك التعلــــيم، ــــ أســــاس بــــدو الــــصو رتقــــوم ر ر
أن يمكـــن ـــ ال يـــدة ا الـــصو مـــن نـــاك إن بـــل محـــسوسة، بوســـائل املجـــردة يم املفـــا ـــ روتو

ا ا أف ز اللفظيةرت اللغة خالل من ا إبرا ل س ال   ).82: 2019الوطبان،(زومعان

ـــة الر مـــن املـــتعلم يمكـــن العليـــا ـــ التفك ات مـــستو ال أشـــ أحـــد البـــصر ـــ التفك ـــ عت ؤو ي
اك إد ـــ ع التالميـــذ ع ـــ و املـــستقل املـــتعلم تنميـــة ـــ ع البـــصر ـــ التفك ـــساعد و راملـــستقبلية، ي

اصة ا التعليمية يالعملية التعـاو العمـل مة واملسا متعـدد. م ـ تفك البـصر ـ التفك يوأن
ة ر ن و لت ا بي فيما امل تت ومتنوعة متعددة نظر ات ج و ايا ز التفك انية إم مع ى ؤالر و و ؤ

العليــــا ــــ التفك ات مـــستو ال أشــــ أحــــد عـــد ــــو ف لــــذا املوقــــف، عناصـــر ــــل ل شــــاملة عــــامر(ذاتيـــة
،   )3: 2016يواملصر

ســــمومـــن و الناقــــدة القــــراءة ن املتعلمــــ لــــدى البـــصر ــــ التفك ات ــــا م ــــ تن ــــ ال رســــاليب ي ر
والثقافيــة التعليميــة ــب الو مواقــع ــ ع بحــار و ات و نا الــس وإعــداد والتــصميمات راملخططــات

التعليمية الصو وقراءة ا وغ جتماعية ،(رو واملصر   )67: 2016يعامر

تنميــــــة ميـــــة أ تتــــــ ســـــبق املنــــــاوممـــــا خـــــالل مــــــن البـــــصر ــــــ والتفك الـــــصو يانقرائيـــــة ر
مـــــن العديـــــد تمـــــام ا خـــــالل ومـــــن خاصـــــة، بـــــصفة القـــــراءة مجـــــال ــــ ـ و عامـــــة، بـــــصفة اســـــية رالد

مــــن ــــل عــــن عرضــــھ تــــم مــــا خــــالل مــــن وكــــذلك ــــا، نمي ب ــــة بو ال والبحــــوث اســــات ٍالد
َّ انقرائيــــة: ر

ـــ البحـــث ة بـــضر الباحـــث أحـــس ؛ البـــصر ـــ والتفك ، ورالـــصو للـــتعلم،ير ديثـــة ا اتيجيات ســـ
ّ

أساسية ة بصو ما م كال تن أن يمكن روال ُ.  

ات، ـــا امل تنميـــة ـــ الفاعلـــة ديثـــة ا اتيجيات ســـ مـــن الـــذ التـــصو اتيجية اســـ عـــد رو ر
جعلنـــا الــذي ـــو فالتــصو ي، ــسا ـــشاط ال ألــوان ــل ـــ أساســيا أمــرا عـــد التــصو إن رحيــث ر

ً ً

حيـــاة ـــ ع مـــانتعـــرف و املختلفـــة، الفرعونيـــة ي املعـــا ـــ ـــا نرا ســـوم مـــن لنـــا قـــدموه بمـــا ن رولـــ
لنا ةأساطمنقدموه فالـصو منـا، فـرد ـل ـ موجودة نية الذ ا صو التزال وحكم، روأمثال ر
ةمختلف املكتو واللغة ية الشفا للغة سابقة انت ا ال   ). 337: 2018محمود،(أش

مــــن العديــــد أكــــدت ةوكــــذلك وضــــر ، الــــذ التــــصو اتيجية اســــ ميــــة أ ــــ ع اســــات رالد ور ر
الغامــــدي، اســــة د ــــا وم مختلفــــة، مجــــاالت ــــ ــــا بتطبيقا ــــ)2020(رتمــــام إ توصــــلت ــــ وال ،

القـــــراءة، نحـــــو تجـــــاه و ـــــي القرا ـــــم الف ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ الـــــذ التـــــصو اتيجية اســـــ رفاعليـــــة ر
ن، صــواو أبــو اســة توصــل)2020(رود ــ وال تنميــة، ــ الــذ التــصو اتيجية اســ توظيــف ــ إ رت

ـ جينكي اسـة ود ، ـ سا التاسـع الـصف طـالب لدى الناقدة القراءة ات ا رم ،)Jenkins, 2009(ر
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عداديــة س املــدا لطــالب يعابية اســ اتيجية اســ نيــة الذ الــصو اســتخدام ــ إ توصــلت ــ روال ر
علمية توضيحية نصوصا و يقر ًالذين ن  "ؤ

مــنوتــرتبط ــا أل وذلــك ؛ الــصو بانقرائيــة العــر وثيــق تباطــا ا الــذ التــصو اتيجية ّاســ ر ىر
ً

ر
ء للمقــــر نيــــة الذ نطباعــــات أو الــــذ ــــ املع ــــل تحو ــــ ع عمــــل ــــ ال اتيجيات الــــنص(وســــ

ء مخيلتـــھ) واملقـــر وعمـــق ، ـــ التفك ـــ ع الطالـــب ة قـــد عكـــس حـــسية، حركـــة أو نيـــة ذ ســـوم ـــ رإ ر
ـذ تتـأثر ـ اتال ــا امل علـم و ي للمعـا الـدقيق ـم الف ـ ع املـتعلم ـساعد ممـا يـة؛ التفك ة القـد ره ر

ة،( واملصار ات   ).44: 2019وخض

ـ والتفك الـصو انقرائيـة تنميـة الذ التصو اتيجية اس استخدام فاعلية إ النظر رو ر
اسـة د تجـر فلـم بتدائيـة، املرحلـة طـالب لـدى رالبـصر علـم–ي حـدود تنميــة-الباحـثـ حاولـت

ــ الطــالب ــؤالء لــدى اتيجية ســ ــذه باســتخدام البــصر ــ والتفك ، الــصو انقرائيــة ات ــا يم ر ر
البحث ذا فكرة نبعت نا ومن السعودية، ية العر   . اململكة

ا وأسئل اسة الد لة   : رمش

الباحــث العــ–ملــس التعلــيم ــ ــدد ا يــة العر اللغــة ــ معل ــ ع مــشرفا بــصفتھ
ً

قــرب-ام عــن
ـــات وج عــرض ــ جليــا ــذا بــدو و ، الــصو انقرائيـــة ات ــا م ــ بتدائيــة املرحلــة طــالب ضــعف

ً
ر ر

ن خر ع مقنع بأسلوب والرد قناعية، للموضوعات رات امل وإبداء   .النظر،

انقرائيــــــة ات ـــــا م ــــــ الطـــــالب مــــــستو لتعـــــرف اســـــتطالعية؛ اســــــة بد الباحـــــث قــــــام فقـــــد رلـــــذا ىر ّ

حيـــث ، الـــصو
ُ الطـــالبر مــــن مجموعـــة بــــن-لــــف محمـــد مــــام ســـة بمد طالبــــا ثالثـــو م روعــــدد

ً
ن

املكرمة مكة بتعليم بتدائية م-سعود اسـتجابا تقيـيم خـالل من ن وتب معينة، صو ربانقرائية
مــن ـــ أك ـــ%) 85(ّبــأن وال م، كتابــا ـــ ذلــك ـــر ظ وقــد ، الـــصو انقرائيــة يتقنـــو ال الطــالب رمـــن ن

ا يرالقصو: م الكتا املحتو كفاية وعدم سلوب، اكة و املكتوب، ىتنظيم   .ر

الطـالب لـدى البـصر ـ التفك ـ قـصو وجـود ت ـ أو اسـات د نتائج اسة الد لة مش عز يو ر رز ر
ــا الرشــيدي،: وم اســة ــ) 2020(رد معل لــدى البــصر ــ التفك ات ــا م ضــعف ــ إ توصــلت ــ يوال ر

ود ـائط، ا محافظـة ـ ـة الثانو بـازراملرحلـة ات) Baz, 2020(اسـة ـا م ضـعف ـ إ توصـلت ـ روال
شــــافع، اســــة ود ة، البــــصر والكتابــــة ــــ) 2018(رالقــــراءة التفك ات ــــا م ضــــعف ــــ إ توصــــلت ــــ روال

عدادية املرحلة طالب لدى   .يالبصر

ــا وم الطـــالب لــدى الــصو انقرائيـــة ــ ضــعف وجـــود ــ إ أخــر اســـات د توصــلت ركمــا ى اســـة: ر رد
تالميـــــذو) 2019(الوطبــــان، لــــدى ميلــــة ا ــــ لغ كتــــاب ــــ الــــصو ئيــــة مقر ضــــعف ــــ إ رتوصــــلت و

، الـــصغ اســـة ود ي، بتـــدا ـــع الرا انقرائيـــة) 2017(رالـــصف مـــستو ضـــعف ـــ إ توصـــلت ـــ ىوال
ي الثـــــا الـــــصف طـــــالب لـــــدى العلـــــوم كتـــــاب ـــــ واملخـــــاليط املحاليـــــل فـــــصل ـــــ املتـــــضمنة رالـــــصو

املقبل، اسة ود توصل) 2013(رمتوسط، ـوال املتـضمنة الصو انقرائية مستو ضعف إ رت ى
املتوسط و للصف العلوم كتاب لمحتو   ى

وجـود وكـذلك ، الـصو انقرائيـة ـ بتدائيـة املرحلـة طـالب ضـعف ـ اسـة الد لة مش رتتحدد ر
ــــستد ممــــا ء؛ املقــــر للــــنص م قــــراء أثنــــاء ــــ ــــا وتوظيف البــــصر بــــالتفك العنايــــة ــــ وقــــصو ير
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طرا عــــن اســــةالبحــــث الد فــــإن ولــــذلك العــــادات، وتلــــك ات، ــــا امل ــــذه ــــ تن اتيجيات واســــ رئــــق، ر
ّ

التا أسئلة، عدة عنھ ثق ين سا ئ سؤ تطرح الية ّا ً
ر

ً
:  

البـــصر"  ـــ والتفك الــصو انقرائيـــة تنميـــة ــ الـــذ التـــصو اتيجية اســ فاعليـــة يمــا ر ر
املرحلة طالب   " بتدائية؟لدى

السؤال ذا عن تفرع التاليةو  :سئلة

1 املرحلة لطالب املناسبة الصو انقرائية ات ا م رما  بتدائية؟ر
2 املرحلـــــــة لطــــــالب املناســــــبة الــــــصو بانقرائيــــــة تباطـــــــا ا ــــــ ك البــــــصر ــــــ التفك ات ــــــا م رمــــــا

ً
ر ير

 بتدائية؟
3 املرحلـــــة طـــــالب لـــــدى الـــــصو انقرائيـــــة تنميـــــة ـــــ الـــــذ التـــــصو اتيجية اســـــ فاعليـــــة رمـــــا ر

 بتدائية؟
4 املرحلــة لطــالب املناســبة البــصر ــ التفك تنميــة ــ الــذ التــصو اتيجية اســ فاعليــة يمــا ر

 بتدائية؟
5 بتدائية؟ املرحلة طالب لدى البصر والتفك الصو انقرائية ن ب تباطية العالقة يما ر  ر

اسة الد داف   :رأ

ا م غراض من مجموعة تحديد إ اسة الد   :ردفت

 ا قائمة بتدائيةتحديد املرحلة لطالب املناسبة الصو  . رنقرائية
 بانقرائيــة تباطــا ا ــ ك و بتدائيــة املرحلــة لطــالب املناســبة البــصر ــ التفك قائمــة تحديــد

ً
ر ي

 . رالصو

 ــــ والتفك الــــصو انقرائيــــة تنميــــة ــــ الــــذ التــــصو اتيجية اســــ يوظــــف ــــ عل دليــــل ربنــــاء ر
 .يالبصر

 اتي اس فاعلية من البـصرالتحقق ـ والتفك الـصو انقرائيـة تنميـة ـ الـذ التـصو يجية ر ر
بتدائية املرحلة طالب  .  لدى

 املرحلــــة طــــالب لــــدى البــــصر ــــ والتفك الــــصو انقرائيــــة ن بــــ العالقــــة طبيعــــة عــــن يالكــــشف ر
 .بتدائية

اسة الد مية   : رأ

ي بما الية ا اسة الد م س أن املتوقع   :رمن

ة )1( النظر  :مية

ـــــ البـــــصرير ـــــ والتفك الـــــصو بانقرائيـــــة يتعلـــــق ـــــا نظر ا إطـــــا اليـــــة ا اســـــة الد تقـــــدم يأن ر
ً ً

ر ر
، الذ التصو اتيجية لتنميـةرواس اسـات الد مـن ـد مز إلجـراء ن البـاحث أمام املجال تفتح روأن

حديثة علم اتيجيات اس باستخدام البصر التفك ات ا يم   .ر
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التطبيقية )2(  : مية

الد مية أ ز تيةرت الفئات إفادة بھ م س أن يمكن فيما   :اسة

ا .1 ومطو املنا ديثـة:رمخططي ا ـة بو ال املـداخل أحـد اسـة الد ـذه تقـدم رحيث
تالميــذ لـدى الــصو انقرائيـة وتنميـة البــصر ـ التفك ات ــا م تنميـة ـ م ــس مـا ـ رال ي ر ر

بتدائية   .املرحلة
ن .2 بــــو ال ن واملــــشرف ن اتحيــــث:املعلمـــ ــــا م م لتقــــو دوات عــــض اســــة الد رقـــدمت ر

بتدائية املرحلة لتالميذ البصر   .يالتفك
بتدائيــــة .3 املرحلــــة بتوظيــــف:تالميـــذ يقــــوم ــــا و تر برنامجــــا اســــة الد ـــم ل تقــــدم رحيــــث

الصو انقرائية تنمية ساعد و اللغة علم الذ التصو اتيجية راس   .ر

اسة الد   :رحدود

موضوعية ي: حدود شمل  :و

ع الية ا اسة الد   :رتقتصر

 ستكـشف ـ ال بتدائيـة، املرحلـة لتالميـذ املناسـبة الصو انقرائية ات ا م رعض ر
ا ف الطالب ضعف عن يصية ال اسة الد   .رنتائج

 ستكـشف ـ ال بتدائيـة، املرحلة لتالميذ املناسبة البصر التفك ات ا م يعض ر
يصية ال اسة الد ارنتائج ف الطالب ضعف   .عن

 ــ الطــالب ألن وذلــك بتدائيــة، املرحلــة تالميــذ مــن مجموعــة ــ ع البحــث إجــراء
ات ــا م لتنميــة م ل يــؤ واللغــو ــ العق النمــو مــن جــة د ــ إ يــصلو الــصف رــذا ير ن

البصر والتفك الصو يانقرائية   .ر

اسة الد ات   :رمصط

 الذ التصو اتيجية  : Mental imagery strategyراس

ــ معر وتمثيــل نيــة ذ ة صــو ن ـو ت ــ للمــتعلم املعلــم مـساعدة ــ ع تقــوم عليميــة اتيجية راسـ
ء املقـر الـنص ـم ف ـ ع مـساعدة ـدف ذا و ة، بصر ة صو أو ء مقر نص سواء وللمحتو ر و ى

ـ املعر بـاملحتو الـسابقة املـتعلم ات ـ املعلـم ـط خـالل مـن ذلـك ـتم و ة، الصو م ف ىأو ر ر
ديد   ) Commodari,et al. 2020, 61(ا

إجرائيا الباحث ا عرف و
ً

ـ:  املع اسـتخالص ـ ع املعينـة نيـة الذ الـصو مـن مجموعـة ربنـاء
ات ـــــا م ـــــ وتن املوضـــــوع، ـــــ املتـــــضمنة الـــــصو انقرائيـــــة مـــــستو وتنميـــــة الـــــنص، رمـــــن ر ى

ي بتدا السادس الصف طالب لدى البصر  .يالتفك

 رالصوانقرائية :Picture readability  

مـــــن جديـــــدة ات ـــــ خ علـــــم و ـــــا عاد أ وتفـــــس ة الـــــصو معلومـــــات ـــــم ف ـــــ ع الطـــــالب ة رقـــــد ر
ا   )2019الوطبان،(محتوا
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إجرائيـــا الباحـــث ـــا عرف و
ً

التعـــرف . ة ـــا م ـــشمل ات ـــا امل مـــن رمجموعـــة ة: ر الـــصو ـــات محتو ـــ رإ
الوصــــف ة ــــا وم ا، أســــما ــــ: روذكــــر وم ا، صــــف و ة الــــصو ــــ املوجــــودة التفاصــــيل وتحديــــد ةر را

اص: التفــس ــ حــو ــام ح ــا. لاســتخالص عل يحــصل ــ ال جــة الد خــالل مــن روتقــاس
ُ

الصو انقرائية مقياس   .رالطالب

 البصر   : Visual Thinkingيالتفك

عناصـر حـو تـدو ـ ال نيـة الذ الـصو تنظـيم ـ ع ة القـد ـا بأ البـصر ـ التفك ات ا م لعرف ري ر ر ر
وتفس ا، وتحليل البصر ل اللغـةيالش ـل وتحو ـا وقراء ا بي والتمي ة البصر الرمو زذه

ــا م املعلومـات واســتخالص ـة مكتو لفظيــة لغـة ــ إ ل الـش ــذا ـا يحمل ــ ال ة عبــد. (البـصر
ص2020الفتاح، ،43(  

ــــا بأ إجرائيــــا الباحــــث ــــا عرف ّوعليـــھ ً
ِ
ّ ــــ: ُ ع الفــــرد ة قــــد جم ــــ ت العقليــــة ات ــــا امل مــــن رمجموعــــة ر

الـــش لغـــةقــراءة ـــ إ يـــة العر اللغـــة كتـــاب ـــ املتــضمنة ة البـــصر اللغـــة ـــل وتحو ، البـــصر يل
لتحقيــق منــھ واملعلومــات والنتــائج ي املعــا واســتخالص والتفــس ط والــر منطوقــة أو ــة مكتو

بتدائيـة املرحلــة طـالب لـدى يــة العر اللغـة مـن ـدف اســة(ال الد رعينـة ِ
خــالل)ّ مـن وتقـاس ،ُ

عل يحصل ال جة البصررالد التفك مقياس الطالب   .  يا

النظر   :يطار

أوال
ً

الذ:  التصو اتيجية   : راس

بأنـــھ الـــذ التــصو ـــف عر أواستحـــضار،أواســتدعاء،ريمكــن لألشـــياء الـــذاكرة جاع اســ أو
ـــــذه اســـــتدعاء مجـــــرد ـــــ ع يقتـــــصر وال املاضـــــية ة ـــــ ا واقـــــع مـــــن نـــــة املخ حـــــداث أو ر املظـــــا

ات ـ ــا جع ـس أال للطفـل فــيمكن جديـدة ات ـ وخ ــار أف أو أحـداث ـشاء إ ــ ع عمـل وإنمـا ؛
جديـــــدة ــــار وأف صــــو وإنتــــاج ــــ والتغي بالتعــــديل ـــــا ناول ي ولكــــن فقــــط القديمــــة ات ــــ ا ن رالــــذ

ن،(   ).81: 2019شا

ز،(ىوتر العز ي) 2018عبد فيما ا إيجا يمكن الذ التصو مية ا زأن   :ر

ال .1 املجردةتنمية العقلية العمليات استخدام ادة و العقلية ات زقد   .ر
التعليمية .2 العملية ن املتعلم وتفاعل باه ان ادة   .ز
فيھ .3 يفكر بما املتعلم   .و
واملواقف .4 حداث نخراط و التخيل ع املتعلم ة قد رادة   ز
يعاب .5 س و م الف ع ة القد رادة   ز
ا .6 م استخدام ع ة القد رادة ر العلياز التفك   ات
السابقة .7 التعلم ات خ واستدعاء الذاكرة وظائف ن وتحس الذاكرة شيط   .ت

ـ ح ـة املعا موضـوع للمعلومـات نيـة ذ صـو ن ـو ت ـا بأ الـذ التصو اتيجية اس رعرف ر
ــ ال املعلومـات حالـة ــ داء ـ ع ا تـأث ـ أك ــو وت ي، يـا ف وجـود املعلومـات ــذه ل يكـن لـم ًولـو ن

مثال العيانية لمات ال التخيل أك قابلية ا ل
ً

)، البار   ).82: 2009يعبد

القــار ــساعد ــا أ ــ القــراءة عمليــة ــ الــذ التــصو اتيجية الســ ــة املركز الوظيفــة ئوتبـدو ر
مثـــــل ء املقـــــر الـــــنص أجـــــزاء ن بـــــ العالقـــــة بنـــــاء ـــــ: وــــ ال ات ـــــ وا الـــــسابقة املعلومـــــات اســـــتدعاء
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الفـــــر ـــــا ذاكيمتلك أو املوضـــــوع ـــــذا عـــــن نيـــــة. د الذ الـــــصو مـــــن ملجموعـــــة القـــــار بنـــــاء أن ركمـــــا ئ
القـــار يقـــوم أن تتطلـــب القـــراءة فعليـــھ ، ـــ املع بنـــاء ـــ ا ـــ كث ـــساعده ء املقـــر بـــالنص ئاملرتبطـــة

ً
و

القـــراءة أثنـــاء ـــ ـــ ذ ــد الـــذاكرة. بج معينـــات مـــن ا بـــصف الـــذ التـــصو اتيجية اســـ أن ركمـــا
ــ القـار مــزئـساعد جانـب إال ــو مـا لمــة ال داللـة ومعرفـة ــا، دالل عـرف و لمــات، ال يتحديـد ر

ي صو تمثل(رأو أو ـار)رتصو باألف بـؤ والت وتحليلـھ، ء املقـر الـنص تفـس ـ ن معـ أنـھ ـ عالوة و،
سلفا املقدمة املعلومات ع بناء النص اية ب أو الالحقة،
ً ً)،   ).244: 2012العقي

ات اس الذإجراءات التصو   :ريجية

،(يــــذكر ــــ ،) 246: 2012العقي الــــذ التــــصو اتيجية الســــ ــــسية التد جــــراءات مــــن رعــــددا ر
ً

  :و

و .1 قــــراءة: Initial Planلالتخطـــيط املوضـــوع الطـــالب قــــراءة املرحلـــة ـــذه ــــ ـــتم و
النص عن نية ذ صو ن و لت ة؛ ر  .رج

واملالحظـة-الفعـل .2 ـ:Act & Observeداء لـمو الـذين الطـالب يحـدد املرحلـة ـذه
ء املقر النص عن عقلية صو ن و ت من ويتمكنوا  .ر

التصو:Reflectالتأمل .3 أو بالتخيل املقصود للطالب شرح   .رحيث
التخطــيط .4 لعمليــة ــ و عــرض:First Revision of the Planاملراجعــة يــتم ــا وف

الطـــ أمــام الـــذ التـــصو اتيجية اســـ لكيفيـــة فيمـــارنمــوذج املعلـــم ـــاة ملحا وذلـــك الب،
ي خالل من ذلك تم و   عد،

 الفقرة قراءة عد التوقف ثم مرتفع، بصوت ي القرا النص   .قراءة
 الفقرة قراءة عد ن الذ لت ش ال ة الصو وتصو ن، الع رإغالق   .ر

التخطـيط .5 عمليــة مراجعـة ومالحظـة ــا:Act & Observe Revised Planداء وف
املـــــستوــــستد تمثـــــل ال ـــــ وال م، ـــــا أذ ـــــ ونـــــت ت ـــــ ال نيـــــة الذ الـــــصو ىالطـــــالب ر

 .املطلوب
التخطــــيط .6 ومراجعــــة ــــ:Reflect on Revised Planالتأمــــل املعلــــم يبــــدأ نــــا و

علــــــيم لية مــــــسؤ الطــــــالب ليحمــــــل ؛ الــــــذ التــــــصو عمليــــــة تطبيــــــق عــــــد اب وــــــ ر
م بأنفس م  .أنفس

التخ .7 لعمليــة الثانيــة يبـــدأ:Second Revision of the Planطـــيطاملراجعــة نــا و
التــــصو عمليــــة لتـــصبح املاديــــة ال شـــ أو الوســــائل مـــن مجموعــــة تقـــديم ــــ رالطـــالب

م لد آ ل ش تتم عملية  .الذ
الـــسابقة .8 لإلجـــراءات اللـــول ـــستمر:The Spiral Continuationســـتمرار حيـــث

لي السابقة؛ جراءات تنفيذ ةالطالب ـ مع يحة ـ نيـة ذ صو ن و ت من رتمكنوا
ء املقر   .وعن

ثانيا
ً

الصو:    :رانقرائية

وأســـس معـــاي وفـــق ـــة واللغو العلميـــة مادتـــھ تختـــار أن ـــ ب ي دافـــھ أ كتـــاب أي يحقـــق ـــي ّل ُّ ّ ُ ّّ

ميـــــة أ ـــــ وتتج الثقافيـــــة، م وخلفيـــــا العقليـــــة ن ســـــ الدا ات قـــــد متنـــــاو ـــــ ـــــو ت وأن علميـــــة،
ّ ّ ّ رّ ر

ّ ل ن
املعايّنقرائية بتلك التعليمية املادة اتصاف من تتحقق ا ّو ّ ّ.  
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ــــ موضــــع مــــن ــــ أك ــــ س التــــد وطرائــــق املنــــا ــــ البــــاحثو أشــــار نقرائيــــة، ميــــة أل رونظــــرا
ّ ن ّ

ـــــا، محتوا حيـــــث مـــــن التعليميـــــة النـــــصوص أو ســـــية املد الكتـــــب ـــــو ت أن ة ضـــــر ـــــ إ م ّمؤلفــــا ّّ
ر نر و

ــ ا وأف ــا، وتراكي ــا، ــورومفردا ت وأن القرائيــة، املــتعلم ة قــد مــستو ــ ا، عرضــ وأســاليب نا، ّى ِ
ّ

ر
م، حاجـــــــا وملبيـــــــة ن، ســـــــ للدا اللغـــــــو للنمـــــــو مالئمـــــــة ـــــــة اللغو ـــــــا رماد

ّ ي م،ّ تمامــــــــا ا ة ث ومـــــــس
م غبــا التحـــصيل. رو ـــ وقـــصو القـــراءة، ـــ تخلـــف ـــ إ يـــؤدي العوامـــل ـــذه ـــ خلـــل ّوأي ٍر ٍ و،(ّ زو

2017 :44.(  

ســــ ممــــا ن بـــ اي واختــــصا اضــــر، ا وقتنــــا ــــ انــــة م مــــن ــــا ل ملـــا التعلــــيم ــــ الــــصو ميــــة أ ربق ر
ــ وخــصوصا ن املتعلمـ لــدى ق ـشو و بــاه ان مـن ه ــ تث ومــا التعليميـة، العمليــة ـ ــد وا للوقـت

عتمـاد ـ إ الـسعودية يـة العر اململكـة ـ والتعلـيم بيـة ال ة ا و دعا ما ذا و بتدائية، راملرحلة ز
ـــ بتدائيــــةع للمرحلـــة يــــة العر اللغـــة كتــــب ـــ الــــسابق ـــ عليــــھ ـــان عمــــا ـــ أك ل ــــش ّالـــصو ر

  ).2019الوطبان،

املنعم عبد ص٢٠٠٠(تب عامـة،)٩٢م، بـصفة ات البـصر أو ة الـصو قـراءة ات ملستو ا رتصو ر
ســــبع ات مـــستو مـــن ـــو التعـــرف،: نت بــــداعوالوصـــفـــ و ، والتفـــس كيـــب، وال والتحليــــل، ،،

ـصر. والنقـد ا ح ــ ق ص٢٠٠٤(يو عــشر)٤٠م، أحــد مـن ونــا م الــصو قـراءة ملــستو ا رتــصو ىر
ـــــــ نـــــــة: ىمـــــــستو واملقا والوصـــــــف، اللفظـــــــي، ســـــــتدعاء و اللفظـــــــي، ـــــــ غ ســـــــتدعاء و رالتعـــــــرف،

لة املش وحل بؤ، والت ، والتفس للعالقات، املباشر ستخدام و ب، ت وال يف،   .والتص

توضيح ي ـذهوفيما ـ الـصو لقـراءة ات مـستو ثالث تحديد تم حيث الثالث ات املستو ذه رل
التا و اسة شرخ،: (رالد   )2019الوطبان،(و) م٢٠١٦أبو

 ا: التعرف أسما وذكر ة الصو ات محتو   .رإ
 ا: الوصف صف و ة الصو املوجودة التفاصيل وتحديد   .ر
 أو: التفس اص حو ام ح الاستخالص وتفس الصو ا عرض ال  .رشياء

ثالثا
ً

البصر:    : يالتفك

ن ي،(تب البصر) 2013الشو التفك ات ا م يأن ع: ر ال ات ا امل من رمجموعة
مع ة البصر اتھ تصو دمج خالل من العلمية للمعلومات البصر التمي ع راملتعلم ي

لغة إ للوصو املعرفية اتھ   .لخ

ا امل ذه   :راتو

 البــصر ــ التمي ة ــا يم ه:ر ـــ وتمي ض املعــر البــصر ل الــش ـــ ع التعــرف ــ ع ة القــد ـــ ع وو ي ر
ا أجل من وضع ال املعلومات يمثل البصر ل الش وأن ، خر ال ش يعن   .ى

 انية امل العالقات اك إد ة ا رم الفـراغ،:ر ـ شـياء وضـع ـ ع التعـرف ـ ع ة القـد ـ إ ش رو
ـــــ موقع ثنائيـــــةواخـــــتالف ال شـــــ اســـــة د كـــــذلك ـــــا، ل د املـــــشا ص الـــــ موقـــــع بـــــاختالف را

عاد   .وثالثية
 البــــــصر ل الــــــش ـــــ ع املعلومــــــات تحليــــــل ة ـــــا يم الدقيقــــــة:ر التفاصــــــيل ــــــ ع ـــــ ك ال ــــــ ع و

وناتـھ م ـ إ البـصر ل الـش تجزئـة ـ ع ة القـد ـ بمع لية، وال زئية ا بالبيانات تمام يو ر
 .ساسية
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 تفــس ة ــا البــصررم ل الــش ــ ع مــن:ياملعلومــات جزئيــة ــل تفــس ــ ع ة القــد ــ إ ــش رو
حيـــث ض املعـــر البــــصر ل الـــش وجزئيـــات اتإني وإشــــا مـــو ــــ ع يحتـــو البـــصر ل رالــــش زر ي ي

ا وتفسر املرسومة املعلومات   .تو

 ــــ املع تاج اســــت ة ـــا ل:رم الــــش خــــالل مــــن علميــــة ومبـــادئ يم مفــــا ــــ إ التوصــــل ـــ ع ــــ و
السابقةواملعر طوات ل ا تضم مراعاة مع   .ض

ر ،(ىو ي) 609: 2020السل يأ فيما تتمثل ات ا امل تلك   :رأن

صــــفھ .1 و البــــصر ل الــــش ــــ ع التعــــرف ات ــــا وم ي ل:ر الــــش معرفــــة ــــ ع ة القــــد ــــا قــــصد رو
عاده أ وتحديد   .يالبصر

ل .2 الــــــــش تحليــــــــل ة ــــــــا وتحديــــــــ:رم ل الــــــــش ــــــــ العالقــــــــات اك إد ــــــــ ع ة القــــــــد ــــــــا قــــــــصد رو در
ا   .خصائص

ل .3 الــش ــ العالقــات ــط ة ــا رم وكــذلك:ر ل الــش عناصــر ن بــ ط الــر ــ ع ة القــد ــا ريقــصد
ا بي ختالفات و ات شا ال   .إيجاد

الغمـــوض .4 وتفـــس اك إد ة ــا رم ومواضـــع:ر القـــصو جوانـــب توضــيح ـــ ع ة القـــد ـــا قــصد رو ر
ل الش لل   .ا

ي .5 املعـــــا اســـــتخالص ة ـــــا ـــــ:رم ع ة القـــــد ـــــا قـــــصد لرو الـــــش مـــــن جديـــــدة ي معـــــا تاج اســـــت
ل الش خالل من علمية ومبادئ يم مفا إ التوصل وكذلك  .يالبصر

محــلو ة الــصو حــو الطــالب مــع املعلــم تفاعــل خــالل مــن البــصر ــ التفك ات ــا م تنميــة رــتم ل ي ر
مثل للطالب ة املوج سئلة املعلم يطرح حيث اسة، ما: رالد ؟، ة الصو ذه يحدث الذي رما

العملية،ال وخالل ذلك؟ من أك عليھ العثو يمكننا الذي ما ؟، ذلك تقو يجعلك أنھ تر رذي ل ى
بدقــة، م عليقـا صــياغة وإعـادة م، بــا ان للفـت الطــالب ـا إل ــش ـ ال شــياء ـ إ املعلــم ـش

الطـــــالب مختلـــــف مـــــن التعليقـــــات ـــــط وكـــــذلك. رو املناقـــــشة يل ـــــس ـــــ ـــــام امل ـــــذه ـــــل ـــــساعد
نالتحق املتحدث ار أف ة من   )Bomgaars, et al. 2020 (ق

ـــــا بأ البــــصر ــــ التفك ـــــوم مف ــــف عر يمكــــن ســـــبق مــــا ضــــوء ــــ ات:" يو ـــــا امل مــــن رمجموعــــة
ــــ املتـــضمنة ة البـــصر اللغــــة ـــل وتحو ، البـــصر ل الــــش قـــراءة ـــ ع الفــــرد ة قـــد جم ـــ ت يالعقليـــة ر

ط والــر منطوقـــة أو ـــة مكتو لغــة ـــ إ يــة العر اللغـــة والنتـــائجكتــاب ي املعـــا واســتخالص والتفـــس
بتدائيـــــــة املرحلـــــــة طـــــــالب لـــــــدى يـــــــة العر اللغـــــــة مـــــــن ـــــــدف ال لتحقيـــــــق منـــــــھ عينـــــــة(واملعلومـــــــات

اسة رالد ِ
البصر)ّ التفك مقياس الطالب ا عل يحصل ال جة الد خالل من وتقاس ي، ر

ُ."  

السابقة اسات   :رالد

وال البحـــوث مـــن مجموعـــة باســـتعراض الباحـــث ذاتقـــام يـــة جن و يـــة العر الـــسابقة اســـات رد
التا الية، ا اسة الد لة ومش بمجال رالعالقة ِ

ّ:  

الغامــــدي، اســــة د ات) 2020(رــــدفت ــــا م تنميــــة ــــ الــــذ التــــصو اتيجية اســــ فاعليــــة ــــ رإ ر
ــــي القرا ـــم واســــتخدمت، الف ي، بتــــدا الـــسادس الــــصف تلميـــذات لــــدى القـــراءة نحــــو تجـــاه و

املــ نحــوالباحثـة لالتجــاه ومقيـاس ــي، القرا ــم للف اختبـار بتــصميم قامـت كمــا ، ــ التجر شـبھ ن
مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت وت املخـــواه) 37(رالقـــراءة، ملحافظـــة عـــة التا س املـــدا إحـــدى ـــ رتلميـــذة،
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الـسعودية يـة العر باململكة الباحة ن، بمنطقة مجمـوعت ـ إ ن تقـسيم يـة: تـم تلميـذة،) 19(تجر
؛ خــر اختبـــار) 18(ضـــابطةىو باســـتخدام البيانــات ـــة معا وتـــم ـــ(تلميـــذة؛، ت و للعينـــات) مـــان

التأث م حساب ومعادلة متوسـطات. املستقلة، ن ب ق فر وجود إ اسة الد نتائج ووتوصلت ر
ن بـــ ق فـــر وجـــود وكـــذلك ـــي، القرا ـــم الف الختبـــار البعـــدي القيـــاس ـــ ن املجمـــوعت جـــات د وتـــب ر ر

جــ د تــب رمتوســطات الــضابطةر حــصلت حيــث القــراءة؛ نحــو تجــاه مقيــاس ــ ن؛ املجمــوعت ات
متوسط ية) 22.87(مقابل) 14.22(ع التجر املجموعة لصا دال والفر ية،   .قللتجر

ن، صواو أبو اسة د تنميـة) 2020(ردفت ـ الذ التصو اتيجية اس توظيف أثر بيان رإ
طــ لــدى الناقــدة القــراءة ات ــا املــنرم اســة الد واســتخدمت غــزة، ــ سا التاســع الــصف رالب

التاســــــع الــــــصف لطــــــالب املناســــــبة الناقــــــدة القــــــراءة ات ــــــا م تحديــــــد تــــــم حيــــــث ، ــــــ التجر رشــــــبھ
مـن اسـة الد عينـة ونـت وت ، ـ ــ81رسا ع ن ع مـو ـ سا التاسـع الـصف طـالب مــن زطالبـا

مــن ونــة م يــة تجر ــ و ن و41مجمــوعت اطالبــا، وعــدد ضــابطة تــم40ىخــر حيــث طالبــا،
الـــذ التـــصو اتيجية اســـ باســـتخدام يـــة التجر املجموعـــة ألفـــراد القـــراءة موضـــوعات س رتـــد ر

ن حــ ــ القــراءة، س در ــ الــذ التــصو اتيجية اسـ اســتخدام ــ ع املنفــذ املعلــم ب تــد وعـد ر ر
املعتـــا قــة بالطر ا نفـــس املوضـــوعات الــضابطة املجموعـــة ســت لقيـــاسرد اختبـــار تطبيــق عـــد و دة،

التغــــاير تحليــــل باســــتخدام حــــصائية ــــات املعا وإجــــراء الناقــــدة، القــــراءة ات ــــا ) ANCOVA(رم
القـــراءة ات ــا م تنميـــة ــ الــذ التـــصو اتيجية اســ الســـتخدام أثــر وجــود عـــن النتــائج ركــشفت ر

مـــــستو عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر نـــــاك انـــــت حيـــــث ىالناقـــــدة، متوســـــطي)0.01(و ن بـــــ
لــــصا الناقـــدة القــــراءة الختبـــار البعـــدي التطبيــــق ـــ والـــضابطة يــــة التجر ن املجمـــوعت جـــات رد

ية التجر   .املجموعة

الرشــــيدي، اســـة د ب) 2020(رـــدف التــــد ـــ الوســــائط عـــرض اخــــتالف أثـــر عـــن الكــــشف ـــ رإ
ـــ ـــة الثانو املرحلـــة ـــ معل لـــدى البـــصر ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة ـــ ع ياملـــدمج ـــائطر ا . محافظـــة

ـــــ القب ــــ التجر التـــــصميم ــــ ع القـــــائم ــــ التجر املـــــن الباحــــث أتبـــــع البحــــث ـــــدف ولتحقيــــق
واملجموعـة الثابتـة، الوسـائط بـنمط ت تـد ـ و املجموعـة ن، ت ب التجـر ن للمجمـوعت روالبعدي

أ انــــت و ـــــي، و لك التعلــــيم محتــــو ـــــ املتحركــــة الوســــائط بـــــنمط ت تــــد ىالثانيــــة البحـــــثر داة
مــن البحــث عينـة ونــت ت وقـد الباحــث، قبـل مــن بنائـھ تــم والـذي البــصر ـ التفك ات ــا م ياختبـار ر

ن) 60( ت ب تجـر ن مجمـوعت ـ ع م ع تـو تـم ـة الثانو املرحلة التخصصات مختلف من زمعلما
ً

ي عـــشوا ل ـــش جـــات. و د متوســـط ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات فـــر وجـــود البحـــث نتـــائج ـــرت روأظ ق
البـصرمعل ـ التفك ات ـا م اختبـار ـ البعـدي التطبيق والثانية و ية التجر ياملجموعة ر

الثانية ية التجر املجموعة املتحركة) لصا الوسائط عرض   .نمط

باز اسة د ـ) Baz, 2020(ردفت يو ـشاط ل والتقيـيم والتنفيـذ التـصميم عمليـات تقـديم ـ إ
خ الــصو اســتخدام يمكــن والكتابــةركيــف القــراءة ات ــا م ــز لتعز كيــة ال اللغــة س در ــ ــة ربا ور

ة بلغـت. البصر لعينـة ـشاط ال تـصميم تركيـا،) 24(تـم مـدن بإحـدى الـسادس الـصف طـالب مـن
املن معيار مع يتما ات"بما بالبـصر املتعلقـة سـئلة ـ ع جابة ع ن قادر وتـم." والطالب

س الــــــد اســـــة د مــــــن كجـــــزء ره رتطـــــو وتنفيــــــذ. ر إعـــــداد تــــــم ـــــشاط، ال ـــــذا ونمــــــوذج5ل عمـــــل اق رأو
بـ يتعلق واحد شاط مختلفة6مالحظة مسابقات ا منح تم ة إخبا رصو ـ. ر إ النتائج ت رأشا

شاط ال أثناء ة البصر مية بمحو يتعلق فيما العليا التفك ات ا م استخدموا الطالب  .رأن
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ـسلو ا و بوجــار اسـة د ـدفت رو ونوعيــة) Bomgaars; Bachelor, 2020(ر كميـة اســتخالص ـ إ
خـــالل مـــن الثانيــة اللغـــة ـــ ســبانية اللغـــة طـــالب مــن والكتابـــة التحـــدث ــ املخرجـــات مـــن ــ أك

البــصر ــ التفك اتيجيات إســبانيا. ياســ طالبــا وثالثــو اثنــان ك ًشــا ً ن متوســطا(ر
ً

ــة)  ثانو ســة مد رــ
اســة الد ــذه ــ املتحــدة الواليــات ــ رفيــة أســابيعر ثمانيــة اســتمرت ــ أن. ال ــ إ النتــائج ــرت أظ

الفــــــصل ــــــ ا لــــــدمج تمــــــام باال جــــــديرة اتيجية اســــــ ــــــو ت قــــــد البــــــصر ــــــ التفك اتيجيات ناســــــ ي
املجاالت ذه الطالب نمو يل س ل وسيلة ا   .رالد

عيـــدان، اســـة د عـــرف) 2019(رـــدفت ـــ َّإ َ
ـــا" م تنميـــة ـــ الـــذ التـــصو اتيجية اســـ راتراثـــر

ي بتـــــدا الثالـــــث الـــــصف تلميـــــذات عنـــــد ـــــة ر ا التـــــصميم"القـــــراءة ـــــ ع الباحثـــــة واعتمـــــدت ،
ت واختـــا ختيـــار، العـــشوائية الـــضابطة املجموعـــة تـــصميم ـــو و ـــي، ز ا الـــضبط ذي ـــ رالتجر ّ ُ

ٍ
شــعبة ت اختــا ا نفـس قــة الطر و ببغــداد، بتدائيـة املقفــع ابــن سـة مد العــشوائية قـة ربالطر ) أ(ر

بواقـــعل يـــة التجر املجموعـــة وشـــعبة) 33(ُتمثـــل بواقـــع) ب(تلميـــذة، الـــضابطة املجموعـــة ُلتمثـــل

العينــــــة) 33( فبلغــــــت املقــــــر، تلميــــــذة) 66(ْتلميـــــذة، الكتــــــاب ايــــــة مــــــن قرائيــــــة قطعـــــة ت رواختــــــا ر
ة والــــ الــــسرعة ي ــــا م لقيــــاس ــــسھ رتد القطعــــة، ر مــــن ــــم الف ات ــــا م س يقــــ ا اختبــــا روأعــــدت ًر َّ

توصــــــ ا تلميــــــذاتنفــــــس جــــــات د متوســــــط ن بــــــ احــــــصائية داللــــــة ذو فــــــر وجــــــود ــــــ ا الباحثــــــة رلت ق
والسرعة م، الف ة ا م البحث ة، رمجموع ية، وال التجر املجموعة   .لصا

الوطبان، اسة د لغ) 2019(ردفت كتاب الصو ئية مقر مستو عن الكشف رإ و   ى

ي بتـدا ع الرا للصف ميلة ـذ. ا ـ عـدداسـتخدم لـغ و ، ـ التحلي الوصـفي املـن اسـة الد ره
العينـــة مـــن) 200(أفــراد وعينـــة فحــاء، محافظـــة ـــ ي بتــدا ـــع الرا الــصف مـــن وتلميـــذة رتلميــذ

من ونة م ي) 36(رالصو بتدا ع الرا للصف ميلة ا لغ كتاب الصو جميع تمثل ة رصو ر
ي( الثـا ـ ا الد قـراء)رالفـصل اختبـار تطبيـق وتـم ة، الـصو اسـة(رة الد وجــاءت) رأداة العينـة، ـ ع

التا النحو ع ـع-1: النتائج الرا للـصف ميلـة ا ـ لغ كتـاب ـ الـصو ئيـة مقر مستو ي رتد و ى
بلــغ حيــث ي ؛ %)63,5. (% بتــدا املقبــو املــستو مــن أقــل ــو و ل، ئيــة،) 70(ى مقر مــستو وــ -2ى

ال لصا الصو إحصائية داللة ذات ق فر روجود   . تلميذاتو

نا وآخــــر ا ن غــــا اســــة د وعتمـــدت ر انــــت)Guarnera, 2019(ر إذا مــــا لتقيــــيم طوليــــا تـــصميما ،ً ً

ســــــة املد قبــــــل مــــــا مرحلــــــة ــــــ الــــــذ ر التــــــصو ــــــ4مــــــن(رعمليــــــات ات) ســــــنوات5إ ــــــا بم ــــــ رتن
بتدائيــــــة ســــــة املد مـــــن ــــــ و الــــــسنوات ــــــ والقــــــراءة والكتابــــــة اضـــــيات ســــــن(رالر ــــــ6مــــــن 7إ

ن). ســـنوات اســــي د ن عــــام ملـــدة البحــــث مــــن. راســــتمر العامــــة املجموعــــة تألفـــت ، ــــ و املرحلــــة ـــ
مـن ن مــن100املـشارك جـزءا ونـوا ي أن ـ ع وافقـوا ن املـشارك جميــع أن مـن الـرغم ـ وع ًطفـل،

سبة ب وفيات معدل ناك ان الثانية، املرحلة ـ. ٪30البحث، املد الـتعلم قيـاس أجـل رمن
اتوعمليـــــات ختبـــــا مـــــن ـــــات بطا ـــــع أ اســـــتخدام تـــــم الـــــذ رالتخيـــــل ر الـــــصو. ر ـــــة بطا رقيمـــــت ر

ــ العق والتحــو ش والتفتــ التوليــد عمليــات نيــة ــ. لالذ ال املختلفــة وانــب ا أن البيانــات أكــدت
ــ ال ات ـا امل عـض ـ مختلـف ل ـش ا تـضمي يـتم الـذ التخيـل عمليـات عـن ـ التعب ـا ف ريـتم

ا التعلم ل   . رملدش

طلبـــــھ، اســـــة د اتيجية) 2018(رـــــدفت اســـــ ـــــ ع قـــــائم ـــــي و إلك ـــــ علي برنـــــامج تـــــصميم ـــــ إ
ضــة الر أطفــال لــدي املــشكالت وحــل ــ التخي ــ التفك ات ــا م لتنميــة الــذ والتــصو ولتحقيــق. رر
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ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن ـــــ ع عتمـــــاد تـــــم اســـــة الد ـــــ. رــــدف التعلي نـــــامج ال ـــــ ـــــا أدوا وتمثلـــــت
املعلـــم، ودليـــل املـــشكالت، حـــل ات ـــا م ومقيـــاس ، ـــ التخي ـــ التفك ات ـــا م ومقيـــاس ـــي، و رلك ر

مــــن ونــــة م عينــــة ــــ ع ــــا تطبيق تــــم ــــ املــــستقبل) 60(وال س مــــدا مــــن ضــــة ر مــــن وطفلــــة رطفــــال و
ً

أســيوط إحـــصائية. بمحافظــة داللــة ذو فــر وجــود ــا، أبر مــن نتــائج عــدة ــ إ اســة الد ت قوأشــا ز ر ر
جــا د متوســطي ن املجموعــةربــ والــضابطة(ت يــة جــة) التجر والد باملقيــاس املتــضمنة ات ــا امل رــ ر

ــــ التفك مقيـــاس ــــ الـــضابطة ــــ ع يـــة التجر املجموعــــة تفـــو ــــ ع يـــدل ممــــا للمقيـــاس، ليـــة قال
ــــ التخي ــــ التفك تنميــــة ــــ أثــــر مــــن يــــة التجر ــــة املعا فعاليــــة ــــ إ ــــش ممــــا ؛ املــــصو ــــ رالتخي

  . راملصو

اس د ،ردفت الر مالئيـة) 2018(وة خطـاء ب تـصو ـ الـذ التـصو فاعليـة عـرف ـ رإ
مالئيـة ات ـا بامل قائمـة الباحـث أعـد دف ال ذا ولتحقيق ي، بتدا ع الرا الصف تالميذ رلدى
مـن اسـة الد عينـة ونت وت مالئية، ات ا للم ا واختبا ي، بتدا ع الرا الصف لتالميذ راملناسبة ر ر

ن) 60( مجمــــوعت ــــ إ العينـــــة تقــــسيم تــــم ي، بتـــــدا ــــع الرا الــــصف تالميـــــذ مــــن مجموعـــــة: تلميــــذ
ا وعـــــدد يــــة ضـــــابطة) 30(تجر ومجموعـــــة ، الـــــذ التـــــصو اتيجية اســــ وفـــــق ســـــت د رتلميـــــذا، ر

ا تيـة) 30(وعدد النتـائج ـ إ اسـة الد وتوصـلت املعتـادة، قـة الطر وفـق سـت ود رتلميـذا قائمـة: ر
ات ــــا نربامل بــــ إحــــصائيا دالــــة ق فــــر وجــــود ي، بتــــدا ــــع الرا الــــصف لتالميــــذ املناســــبة ومالئيــــة

ات ــا امل الختبـار البعـدي التطبيـق ـ الــضابطة واملجموعـة يـة التجر املجموعـة جـات د رمتوسـطي ر
ن القياســ جــات د متوســطي إحــصائيا دالــة ق فــر جــود و يــة، التجر املجموعــة لــصا رمالئيــة و و

والبعـــد ـــ مالئيـــةالقب ات ـــا امل اختبـــار ـــ ع يـــة التجر للمجموعـــة ليـــة(ري ال جـــة والد ات ـــا رامل ) ر
البعدي القياس   .لصا

شــافع، اســة د وقيــاس) 2018(رــدفت نفوجرافيــك ــ ع قائمــة عليميــة برمجيــة تــصميم ــ إ
عداديــة املرحلــة طــالب لـــدى البــصر ــ التفك ات ــا م تنميــة ــ ــا يأثر ا. ر الباحــث ملـــناســتخدم

من ونة م عينة ع الواحدة املجموعة ذا التجر املتوسط) 80(شبھ و الصف من لطالبة
بمصر اج سو عيـدا. بمحافظة و قبليا دوات تطبيق وتم البصر التفك اختبار الباحث يوأعد

البحــــث عينــــة ــــ ع ــــا وثبا ا صــــدق مــــن التأكــــد دال. عـــد فــــر وجــــود عــــن البحــــث نتــــائج قكــــشفت
ــإحــصا التفك اختبــار ــ البعــدي ختبــار ومتوســطات ــ القب ختبــار جــات د متوســطات ن بــ رئيا

البعدي التطبيق لصا   .يالبصر

، الــــصغ اســــة د فــــصل) 2017(رــــدف ــــ املتــــضمنة الــــصو انقرائيــــة مــــستو استقــــصاء ــــ رإ ى
الطالبــ قــراءة خــالل مــن متوســط ي الثــا للــصف العلــوم كتــاب ــ واملخــاليط ةاملحاليـل للــصو رات

مـــن ـــا دالل ة-اللغـــة-الرمـــز-ناللــو(ومعرفــة للـــصو ـــسة الرئ البحـــث)رالفكــرة ـــداف أ ولتحقيــق ،
ا ا قـــد عينـــة مـــن البحـــث بيانـــات جمـــع تـــم حيـــث ، النـــو املـــن الباحثـــة طالبـــة60راســـتخدمت

مفتوحــــة أســــئلة مــــن ـــو امل الــــصو انقرائيــــة اختبــــار أداة نباســـتخدام وجــــود. ر ــــ إ البحــــث وتوصـــل
ـــــصةضـــــع ا خـــــالل تقـــــرأ لـــــم ـــــ وال ـــــا ل الطالبـــــات قـــــراءة حـــــسب الـــــصو عـــــض انقرائيـــــة ـــــ ُف ر

ـ إ ــ ع حـده يــصل الـصو عــض إلنقرائيـة جيــد مـستو جــود و اسـية، رالد ىو ــ% 83ر ال رللــصو
املعلمة قبل من ا وتوضيح ا شرح تم ال الصو وكذلك الواقع وتالمس د التجر من   . رتخلو

وأس را ا اسة د ردفت سور اسـتخدام) Carrera & Asensio, 2017(ي فاعليـة ـ ع التعرف إ
وعلــــم غرافيــــا ا ــــ البــــصر ــــ التفك تنميــــة ــــ عــــاد ثالثيــــة الرقميــــة ئــــة الب ذو املعــــز يالواقــــع ز

رائط ن. ا املجموعت ذي تصميم من التجر شبھ املن استخدام ية: تم تجر ) 73(مجموعة
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ندســـة ال طـــالب مـــن ،طالبــا املعـــز الواقـــع باســـتخدام م ـــس تد تــم إســـبانيا ـــ الجونـــا جامعـــة زــ ر
ضـــــابطة عـــــاد) 22(ومجموعـــــة ثنائيـــــة قميـــــة علـــــم ئـــــة ب باســـــتخدام املقـــــر م ـــــس تد رتـــــم تـــــم. رر

ـــ ع ـــب التجر عـــد و قبـــل طـــة ر ا قـــراءة ات ـــا وم ، البـــصر ـــ التفك ات ـــا م مقيـــاس راســـتخدام ير
ن وجــــو. املجمـــوعت ــــ إ اســــة الد ت رأشــــا نر بــــ البــــصر ــــ التفك ات ــــا م ــــ إحــــصائيا دالـــة ق فــــر يد ر و

ـــــ املعــــز الواقــــع باســــتخدام ســــت د ـــــ ال يــــة التجر لــــصا والــــضابطة يــــة التجر ن زاملجمــــوعت ر
س   .رالتد

املقبــل، اســة د محتــو) 2013(رــدف ــ املتــضمنة الــصو انقرائيــة مــستو عــن الكــشف ــ ىإ رى
والكــــــــشف املتوســــــــط، و للــــــــصف العلــــــــوم بالنــــــــصوصلكتــــــــاب الــــــــصو تبــــــــاط ا مــــــــستو رعــــــــن ر ى

ـا ل املحتـو. املـصاحبة تحليـل ومـن الوصـفي املـن اسـتخدام تـم ذلـك عينــة. ىوألغـراض ونـت وت
الـــسعودية، يـــة العر اململكـــة ـــ املتوســـط و للـــصف العلـــوم ملقـــر الطالبـــة كتـــاب مـــن لالبحـــث ر

ا الد العام العينة1433/1434رواملطبق أفراد عدد لغ و طالبـات % 10(طالبة320 ـ، مـن
ـــرج ا محافظــــة ـــ املتوســــط و مــــا). لالـــصف ن أداتـــ البحــــث ـــ انقرائيــــة: واســــتخدم اختبـــار

العلميـــــة بـــــالطر مـــــا وثبا ن داتـــــ صـــــدق مـــــن التأكـــــد وتـــــم ، املحتـــــو تحليـــــل طاقـــــة و ، قالـــــصو ى . ر
التاليـــة النتــــائج ـــ إ البحــــث بلـــغ: وتوصـــل حيــــث الـــصو انقرائيــــة مـــستو ي رتــــد انقرائيــــةى ىمــــستو

املتوسط و للصف العلوم كتاب لالصو   %.59ر

ــ جينكي اســة د ختبـــار)Jenkins, 2009(رــدفت ملجموعــة ــ تجر شــبھ تــصميم إعــداد ــ إ ،
ـــ ع العلـــوم شـــرح نـــصوص باســـتخدام نيـــة الذ الـــصو علـــيم آثـــار ـــ للتحقيـــق والبعـــدي ـــ رالقب

املتوســــطة املرحلــــة العينــــة. طـــالب فيــــة56مــــنتتــــألف ســــة مد مــــن الــــسادس الــــصف ــــ رطالبـــا ر ً

طلـــ املحــــيط وســـط منطقــــة ـــ املتوســــطة الطبقـــة مــــن البـــيض ــــا عل غلـــب ك. ضـــوا رشــــا
القـــراءة ـــ ن فـــصل ـــا م ـــل ل ـــان التحقيـــق؛ ـــذا ـــ ن املعلمـــ مـــن ل. اثنـــان ـــش س مـــد ـــل رقـــام

و يــة التجر املجموعــة ــ ــو لي واحــد فــصل ن بتعيــ ي نــةنعــشوا املقا مجموعــة ــ ــو لي رخــر . ن
ء املقر النص م ف ع الطالب ة قد تحسن إ النتائج ت وأشا ر   .ر

السابقة اسات الد ع عام   :رعليق

التــــصو - اتيجية اســـ فعاليـــة ـــ إ توصـــلت ـــا أ تاج اســــت يمكـــن الـــسابقة اســـات الد عـــرض رمـــن ر
املثـال يل سـ ـ ع الطالب صية من مختلفة عاد أ تنمية ـمالذ الف ات ـا م تنميـة رـ

الغامــدي، اســة د كمــا القــراءة نحــو تجــاه و ــي الناقــدة)2020(رالقرا القــراءة ات ــا م وتنميــة ر،
ن، صــواو أبــو اســة د ــ عيــدان،)2020(ركمــا اســة د ــ كمــا ــة ر ا القــراءة ات ــا م وتنميــة ر، ر

اســــــة)2019( د ــــــ كمــــــا املــــــشكالت وحــــــل ــــــ التخي ــــــ التفك ات ــــــا م وتنميــــــة ر، ،)2018(طلبــــــھ،ر
، الر اسة د كما مالئية خطاء ب ووتصو   ).2018(ر

انقرائيــــة - ات ــــا م وتنميــــة الــــذ التــــصو اتيجية اســــ توظيــــف ن بــــ طــــت اســــات د توجــــد رال ر رر
وجــود عــدم ــ البحثيــة الفجــوة ــر تظ ولــذلك الطــالب؛ لــدى البــصر ــ التفك ات ــا م او يالـنص ر

تو تناولت وسعودية ية عر اسات انقرائيـةرد ات ـا م وتنميـة الـذ التـصو اتيجية اسـ رظيـف ر
البحـث ناولـھ ي سـوف مـا ـو و بتدائيـة املرحلـة تالميـذ لـدى البـصر التفك ات ا م او يالنص ر

ا  .ا
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وصياغة - ا مي أ يان وت اسة الد لة بمش حساس السابقة اسات الد من البحث راستفاد  ر
وإعداد ا نتائج ومناقشة ا ض البحثوفر   .أداة

اسة الد ض رفر ِ
ّ   :و

ض فـــــر صـــــياغة يمكـــــن الـــــسابقة والبحـــــوث اســـــات الد ونتـــــائج ، النظـــــر طـــــار اســـــتقراء وعـــــد ر ي
التا النحو ع الية ا اسة رالد ِ

ّ:  

مستو .1 عند إحصائية داللة ذو فر يوجد ىال طالب) 0.05(ق جات د متوسطي ن رب
ال البعدي التطبيق والضابطة ية، التجر الصواملجموعة انقرائية  .رختبار

مستو .2 عند إحصائية داللة ذي فر يوجد ىال طالب) 0.05(ق جات د متوسطي ن رب
الصو انقرائية الختبار والبعدي القب ن التطبيق ية التجر   . راملجموعة

مستو .3 عند إحصائية داللة ذو فر يوجد ىال طالب) 0.05(ق جات د متوسطي ن رب
والض ية التجر ن البصراملجموعت التفك الختبار البعدي التطبيق   .يابطة

مستو .4 عند إحصائية داللة ذو فر يوجد ىال طالب) 0.05(ق جات د متوسطي ن رب
البصر التفك الختبار والبعدي القب ن التطبيق ية التجر  .ياملجموعة

تباطية .5 ا عالقة توجد مستورال عند إحصائية داللة انقرائية) 0.05(ىذات ن رالصوب
بتدائية املرحلة طالب لدى البصر   .يوالتفك

اسة الد   :رمن

وعـدد الية، ا اسة الد بطبيعة العالقة ذات السابقة اسات الد من عدد مراجعة ٍضوء ر ر
اســـــة الد لطبيعـــــة ن التـــــالي ن ـــــ املن مالءمـــــة ـــــ إ الباحـــــث توصـــــل ، بـــــو ال البحـــــث أدبيـــــات رمـــــن َّ ي

ا، ض وفر ا داف وأل الية وا ماَّ   :و

ـــــ )1 التحلي الوصــــــفي املـــــن
َّ

البحــــــوث: وتحليــــــل دبيـــــات، ــــــ ع الوقـــــوف خــــــالل مـــــن ّوذلــــــك

و ن الــــــسؤال عـــــن جابــــــة ـــــ ذلـــــك مــــــن ســـــتفادة و ا، واســــــتقرا الـــــسابقة، اســـــات لوالد ر
ا نتائج وتفس ا، ومواد ا أدوا ناء و اسة، الد ض فر وصياغة ي، ّوالثا ر  .و

ـــ )2 التجر شـــبھ التـــصميم ـــ ع القـــائم ـــ التجر شـــبھ ّاملـــن َّ
ض:  فــــر عـــن لإلجابـــة ووذلـــك

انقرائيــة تنميــة ــ ــا فاعلي عــرف و ، الــذ التــصو اتيجية اســ تطبيــق خــالل مــن اســة ُّالد ر ر
البصر والتفك يالصو  . ر

وإجراءاتھ التجر   :التصميم

ن املجموعت ذي التجر التصميم ب ت اسة حيثرالد ضابطة، ومجموعة ية تجر مجموعة
ـــــو و املـــــستقل ـــــ املتغ ض عـــــر يـــــتم ال ن حـــــ ــــ يـــــة، التجر املجموعـــــة ـــــ ع ـــــة التجر تطبيـــــق يــــتم

ــــ ع عــــدي و ــــ قب اختبــــار تطبيــــق ــــتم و الــــضابطة، املجموعــــة ــــ ع الــــذ التــــصو اتيجية راســــ
ن   .املجموعت

 املستقل الذ:املتغ التصو اتيجية   راس
 عاملتغ ،) 1 :التا الصو البصر) 2رانقرائية   .يالتفك

التالية طوات با ة التجر إجراءات تطبيق   :ومر

البحث .1 ي أدا بتطبيق الباحث قام ة التجر تطبيق  . قبل
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اســـــــــية .2 الد طـــــــــط ا بتطبيـــــــــق ن للمجمـــــــــوعت البحـــــــــث عينـــــــــة س بتـــــــــد الباحـــــــــث رباشـــــــــر ر
مجموعة ل ل  .املخصصة

ة .3 التجر تطبيق من اء ن حيـثعد عـديا تطبيقـا البحـث ي أدا بتطبيق الباحث قام
البحث مجموع طالب ع ما تطبيق والضابطة(تم ية  ).التجر

حصائية .4 قيبة با الباحث البياناتSPSSاستعان ة  .بمعا

اسة الد   : رمجتمع

بمـــدا ســـو يد الـــذين بتدائيـــة املرحلـــة طــالب جميـــع مـــن اليـــة ا اســـة الد مجتمـــع ــو رت ر نر َّن سّ
ــ ا الد للعــام ي الثــا ــ ا الد للفــصل املكرمــة، مكــة بمدينــة ــومي ا العــام رالتعلــيم / ـــ1441(ر

املكرمة)ـ1442 بمكة التعليم ة إدا إحصائيات حسب م عدد والبالغ طالبا) 23456(ر،
ً

.  

اسة الد   :رعينة

مك بتعليم بتدائية عالم سة مد طالب من عشوائية، عينة باختيار الباحث املكرمـة،رقام ة
ــــ ا الد للعــــام ي الثــــا ــــ ا الد ّللفــــصل ر ــــا) ه1441/1442(ر الــــسادس) 50(قوام بالــــصف طالبــــا

ساو بال ن مجموعت إ م تقسيم تم ي، وضابطة: يبتدا ية   .تجر

  

ية التجر ة املعا ومواد اسة الد   :رأدوات

دوا الباحــث اســتخدم اليــة، ا اســـة الد ــداف أ لتحقيــق الــس إطــار البحثيـــةرــ واملــواد ّت

  :تية

الصو .1 انقرائية الباحث.  (رقائمة  )إعداد
و السؤال ع جابة ا عرض تم  لس

بانقرائية .2 تباطا ا ك البصر بالتفك قائمة
ً

ر الباحث(رالصوي  )إعداد
ي الثا السؤال ع جابة ا عرض تم   .س

الصو .3 انقرائية الباحث.  (راختبار  )إعداد
الوطباناعت اسة د ع الباحث ذلك) 2019(رمد تفاصيل ي وفيما ختبار   :إعداد

ختبار .1   :صدق

ن-أ املحكم   :صدق

مـــدى ـــ ـــم ا آ وطلـــب ن، املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ ع عرضـــھ تـــم ختبـــار صـــدق مـــن رللتأكـــد
ـــلوضـــوح مناســـبة ومـــدى التالميــــذ ملـــستو ا مناســـب ومـــدى ختبــــار عليمـــات و ســــؤالىســـئلة

ختبار أجلھ من وضع الذي دف   .لل
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الداخ-ب ساق   :صدق

ـساق مـدى ـ ع التعـرف أجـل مـن اسـة الد ألداة الـداخ ـساق صدق من التحقق رتم
ا عــــدد اســــتطالعية عينــــة ــــ ع بــــالتطبيق ، الــــصو قــــراءة اختبــــار ات لعبــــا رالــــداخ تلميـــــذا) ٤٠(ر

مــن وذلــك اســة، الد عينــة خــارج تبــاطروتلميــذة معامــل حــساب ســو(رخــالل فقــرة) نب ــل ن بــ
تبــــاط معـــامالت قــــيم جميـــع انـــت و ــــا، ل ليـــة ال جــــة والد الـــصو ئيـــة مقر اختبــــار فقـــرات رمـــن ر ر و

مـــستو عنــد ودالـــة لالختبـــار )٠,٠١( ىموجبــة ونـــة امل ات العبــا جميـــع أن ــ يو مـــا ـــو و فأقــل، ر،
بالصدق سم   .ت

داة .2   :ثبات

الثبــــات مــــن النــــصفيةللتحقــــق والتجزئــــة نبــــاخ، كر ألفــــا معامــــل اســــتخدام تــــم ختبــــار وملفــــردات
نبـــاخ كر ألفـــا خـــالل مـــن الثبـــات معامـــل قيمـــة لغـــت الثبـــات) ٠,٩١٢(وو معامـــل قيمـــة بلغـــت كمـــا

النــــصفية للتطبيــــق)٠,٨٨٣(بالتجزئــــة اســــة الد أداة صــــالحية ــــ تو مرتفعــــة ثبــــات قيمــــة ــــ و ر،
ي   .امليدا

البصر .3 التفك الصواختبار بانقرائية تباطا ا رك ي
ً

الباحث.   (ر  )إعداد

باملرحلــة الــسادس الــصف تالميــذ لــدى البــصر ــ التفك ات ــا م قيــاس اختبــار نــاء ب الباحــث يقــام ر
ـ البـصر ـ التفك ات ـا م من ات ا م ست لقياس يبتدائية؛ ر ل: ر الـش وتحليـل البـصر ـ يالتمي

واس املعلومات وتفس العالقات اك يروإد املعا تاج   .ت

بتدائية باملرحلة السادس الصف تالميذ لدى البصر التفك ات ا م اختبار يتحكيم   :  ر

يـــة، العر اللغـــة س تـــد وطـــر املنــا أســـاتذة مـــن ن املحكمـــ مـــن عــشرة ـــ ع ختبـــار عـــرض رتــم ق
امليــــدان اء ــــ خ ومــــن ، بـــو ال الــــنفس علــــم أســــاتذة ن(يومـــن بــــو ال ن واملــــشرف ن وذلــــك،)املعلمـــ

قبــــل مـــن التعـــديل وتــــم ختبـــار، ـــ ـــم اء آ املحكمــــو أبـــدى وقـــد ختبــــار، حـــو ـــم ا آ رإلبـــداء نر ل
  .الباحث

بتدائية باملرحلة السادس الصف تالميذ لدى البصر التفك اختبار   :  يضبط

باملرحلـــة الـــسادس الــصف تالميـــذ مـــن مجموعــة ـــ ع البــصر ـــ التفك ات ـــا م اختبــار تطبيـــق يتــم ر
ــ: دائيــةبت ع ائيـــة ال تھ بــصو ختبـــار بتطبيــق الـــصف) 15(روذلـــك الطــالب، ـــؤالء مــن ًطالبـــا

حـــد)1(رقــم يـــوم ذلـــك وتـــم املكرمــة، مكـــة بتعلـــيم بتدائيـــة عــالم ســـة بمد ، ـــ و ـــصة ا ر،
ســــنة10املوافــــق صــــفر ر شــــ املوافــــق1442مــــن ســــنة27ـــــ، تم ســــ ر شــــ وذلــــك2020مــــن م،

ي ما   :ساب

بتدائية باملرحلة السادس الصف تالميذ لدى البصر التفك ات ا م اختبار يثبات   :  ر

اختبـار ـا عل طبـق ـ ال املجموعـة ـ ع ختبـار تطبيـق بإعـادة الباحـث قـام ختبـار ثبـات ـساب
ُ

عـــد أي ميالديـــة، ســنة مـــن ــة، ر ســـنة مــن املوافـــق يـــوم ذلــك ـــان و ، البــصر ـــ التفك ات ــا يم ر
نبــاكالت كر ألفــا بمعادلــة الباحــث اســتعان يومــا، عــشر بثالثــة و وطبيــق ً ؛Alpha Cronbachل

ن التطبيقـ ـ الطـالب جـات د برصـد الباحـث قـام البـصر ـ التفك ات ـا م اختبار ثبات ساب رو ير
ي حـــصا التحليــل برنـــامج خــالل مـــن ــا ومعا البيانـــات إدخــال وتـــم ي، والثــا وتـــمSPSSلو ،
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بلغــتالتحقــق حيــث الــسابق، نــامج ال خــالل مــن تبــاط معامــل بإيجــاد الثبــات ــذا داللــة رمــن
ختبار ثبات عند0.758قيمة إحصائيا دال ثبات معامل و  .0.01ًو

املعلم دليل   :إعداد

الدليل ات   :محتو

الذ: داف التصو اتيجية اس باستخدام س التد املعلم كفاءة فع رو ر   .ر

باســــــــتخدام: ىاملحتــــــــو س التــــــــد ــــــــ للمعلــــــــم ــــــــسبة بال مــــــــة الال املعلومــــــــات افــــــــة ــــــــ ع رــــــــشتمل ز
اتيجية ســ ــذه ضــوء ــ س الــدر إعــداد ــشمل وكمــا ، الــذ التــصو اتيجية واســ ور ــف، عر

اتيجية وس وخطواتھ، س التد ورمراحل ـة، بو ال وشطة املعينـة، والتقنيـات املعلـم، ،ردو
الطالبو   .ردو

ما م:لتقو التقو وأدوات الذ التصو اتيجية اس ضوء الطالب م تقو ع   .رشتمل

الطالب عمل اق   رأو

الذ التصو اتيجية اس داف وأ الطالب سن مراعاة مع س د ل ل عمل قة و إعداد رتم   .رر

اسة الد ات ا: رمتغ وضبط ا   :تحديد

التالي ات املتغ ع الية ا اسة الد تصميم   :ةراشتمل

 املـــستقل ـــ العـــساف:املتغ عرفـــھ غـــرض"بأنـــھ) م2003(و يطبـــق الـــذي ب الـــس أو َّالعامـــل ُ

يجـــة الن ـــ ع أثـــره اتيجية306ص". معرفـــة إســـ ـــو اليـــة ا اســـة الد ـــ املـــستقل ـــ واملتغ ،َّ ر
الذ  .رالتصو

 عـــة التا ات ــ ـــ:املتغ املـــستقل ـــ املتغ فاعليـــة مـــدى لكــشف الباحـــث ـــس ات ـــ متغ ـــ و
ـا عــالم،(تنمي ــ). 199م،2009أبـو اليـة ا اسـة للد عــة التا ات ـ ،: رواملتغ الــصو رانقرائيـة

البصر  ..يوالتفك
 الدخيلــــــة ات ــــــ ــــــ:املتغ ع يــــــؤثر ــــــا وجود لكــــــن ا، اســــــ بد الباحــــــث ــــــتم ال ات ــــــ متغ ــــــ و

ّ ّ رّ
ة التجر ا آثر إلغاء الباحث ع جب و ادي،(النتائج، و مـن). 73م،2002مراد وحرصا

ً

ات ـــ املتغ مــن عــدد بــضبط قــام اســة، الد مجمــوع ن بــ ــافؤ الت فــرص يئــة ــ ع رالباحــث
ي يأ كما و اسة، الد نتائج ع ات تأث ا ل و ي أن يمكن رال ٌ  :ن

 ـــــ الزم إفـــــادة:العمــــر خـــــالل مــــن وذلـــــك اســــة، الد لعينـــــة العمــــر ـــــافؤ ت مــــن الباحـــــث رتأكــــد
ّ

أ بــأن اســة الد عينــة ســ ّمد
ر قــدّر ميلــة ا ــ لغ مقــر ــ دا بتدائيــة املرحلــة طــالب رعمــار ّ ر

اســـة-تراوحـــت الد تطبيـــق ن رحـــ
َ

عينـــة)12-11(مـــن-ِ مـــا اعتبا ذلـــك ضـــوء ـــ أمكـــن وقـــد ر،
ا عمر افئة مت
ً

. 
 دفة املس ات ا امل افؤ الت رمستو ات:ى متغ اسة الد عينة افؤ ت من رللتحقق

ّ 
الباحـــ أجـــر عـــة؛ التا اســـة ىالد ذاتر ق فـــر وجـــود عـــدم ـــ ع نتائجــــھ دلـــت قبليـــا ا اختبـــا ٍث و ُ ً ً

ر
البصر والتفك الصو انقرائية اسة الد مجموع ن ب إحصائية يداللة ر ر

ّ
ٍ ٍ. 

 ــــــ ا الد ّاملحتــــــو ر اســــــة:ى الد مجمــــــوع لطــــــالب املقــــــدم املحتــــــو توحيـــــــد رتــــــم ّ ّ ى يــــــة: ّ التجر
ميلة ا لغ كتاب املحدد  .ّوالضابطة
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 ـــــــ الزم سطـــــــار للتـــــــد اســـــــة:راملخـــــــصص د ـــــــ الـــــــضابطة املجموعـــــــة اســـــــتغرقت رحيـــــــث
مــــــن ابتــــــداء وذلــــــك يــــــة، التجر املجموعــــــة ا اســــــتغرق ــــــ ال ا نفــــــس ة ــــــ الف املحــــــدد ًاملحتــــــو ى

خ خ)ه4/6/1442(رتــــا بتــــا ـــــاء وان ر، مجموعـــــھ)ــــــ1442/ 20/6(ً بمــــا اســـــية،) 12(، د رحــــصة
أسبوعيا حصص خمس بواقع
ً َ

ِ. 
 الـــسابقة ات ـــ ن :ا امللتحقــــ بتدائيـــة املرحلــــة طـــالب مـــن عينــــة ـــ ع اســـة الد ّاقتــــصرت ر

القـو يــمكن ـذا و واحـد، ـ جغرا نطـاق ـ و واحدة، سة مد ي بتدا السادس لبالصف
ُ

ر
ة متقا اسة الد عينة لدى السابقة ة اللغو ات ا رإن ر

ّ. 

حصائية ة  :املعا

مجموعــــــــ ــــــــم و ــــــــ التجر التــــــــصميم لطبيعــــــــة ســــــــاليبًوفقــــــــا اســــــــتخدام تــــــــم اســــــــة الد رة
البيانات ة ملعا التالية   :حصائية

ـــــو" ت"اختبـــــار .1 اســـــتخدامھ ومجـــــال ن، ـــــس ومتجا ن مـــــستقل ن متوســـــط ن بـــــ الفـــــر قلداللـــــة
ن التطبيقـ ـ والـضابطة ية التجر ن املجموعت طالب جات د متوسطات ن ب الفر رحساب ق

انقرائية ات ا م الختبار والبعدي ، رالقب البصري والتفك يالصو  . ر
ن" ت"اختبار .2 ب الفر حساب و استخدامھ ومجال ن، مرتبط ن متوسط ن ب الفر قلداللة ق

الختبـــــار والبعــــدي ، ــــ القب ن التطبيقــــ ــــ يـــــة التجر املجموعــــة طــــالب جــــات د يمتوســــطات ر
البصر والتفك الصو انقرائية ات ا يم ر  . ر

ع .3 املتغ" إيتا"مر ن ب ثر م نساب ع التا ين واملتغ  .املستقل
اتيجية .4 اســــــ فاعليــــــة ــــــ ع كـــــم ا ــــــو ا اســــــتخدام ومجــــــال لـــــبالك، املعــــــدل الكــــــسب ـــــسبة

املرحلــــة طــــالب لــــدى البــــصر ــــ والتفك الــــصو انقرائيــــة ات ــــا م تنميــــة ــــ الــــذ يالتــــصو ر رر
 . بتدائية

و .5 العالقـــة نـــوع تحديـــد ـــو اســـتخدامھ ومجـــال ، ســـو لب تبـــاط نمعامـــل أداءر ن بـــ ا مـــستوا
البصر التفك واختبار الصو انقرائية ات ا م اختبار يالطالب ر  .ر

اسة الد   :رنتائج

النتائج عرض ي   :فيما

و بالسؤال املتعلقة   :لالنتائج

نصھ والذي اسة الد أسئلة من و السؤال عن رلإلجابة   :ل

املرحلة لطالب املناسبة الصو انقرائية   بتدائية؟رما

عـــدقــ و القائمــة، ســبة منــا مــدى ــ ع والتعــرف ن املحكمــ ــ ع أوليــة قائمــة عــرض الباحــث ام
بتدائيـــة املرحلـــة لطـــالب املناســـبة الـــصو انقرائيـــة قائمـــة ـــ إ توصـــل ـــم ا آ ـــ ع بنـــاء رالتعـــديل ر

ق:و م أنظر ، والتفس والوصف العامة) 1(التعرف ا ومؤشرا ة ا م ل ف عر   . رلبيان

  

يالنتائج الثا بالسؤال   :املتعلقة

نصھ والذي اسة الد أسئلة من ي الثا السؤال عن   :رلإلجابة
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املرحلــــــــة" لطـــــــالب املناســـــــبة الــــــــصو بانقرائيـــــــة تباطـــــــا ا ـــــــ ك البــــــــصر ـــــــ التفك ات ـــــــا م رمـــــــا ي
ً

ر ر
 بتدائية؟

عــــد و القائمــــة، مناســــبة مــــدى ــــ ع والتعــــرف ن املحكمــــ ــــ ع أوليــــة قائمــــة عــــرض الباحــــث قــــام
ـــالتعـــ ات ـــا م خمـــس شـــملت البـــصر ـــ التفك قائمـــة ـــ إ توصـــل ـــم ا آ ـــ ع بنـــاء رديل ـــ: (ير التمي

ي املعـــا تاج واســـت املعلومـــات وتفـــس العالقـــات اك وإد ل الـــش وتحليـــل رالبـــصر ـــ) ي ك لتحديـــد
بتدائية املرحلة لطالب واملناسبة الصو بانقرائية تباطا را

ً
ق. ر م   )2(أنظر

املتعلقة الثالثالنتائج   :بالسؤال

نصھ والذي اسة الد أسئلة من الثالث السؤال عن   :رلإلجابة

املرحلـــــــة طـــــــالب لـــــــدى الـــــــصو انقرائيـــــــة تنميـــــــة ـــــــ الـــــــذ التـــــــصو اتيجية اســـــــ فاعليـــــــة رمـــــــا ر
  بتدائية؟

الختبــار البعـدي التطبيــق ـ والــضابطة يـة التجر ن املجمــوعت طـالب جــات د متوسـط تحديــد رتـم
ك الــصو وحــسابرانقرائيـة ن، املتوســط ن بــ الفـر وتحديــد مــا، م ــل ل املعيـار نحــراف و قــل، ي

اختبــار" ت"قيمـة باسـتخدام ـا دالل املـستقلة" ت"واسـتخراج  Independent samplesللعينـات
T-Testدو ا عرضھ يتم ما ذا  )1(لو

  ): 1(لجدو

ال" ت"قيمة ن املجموعت طالب جات د متوسطي ن ب الفر رلداللة التطبيقق والضابطة ية تجر
الصو انقرائية الختبار ل(رالبعدي   )ك

  املتوسط  العدد  املجموعة
نحراف

  ياملعيار
ن ب قالفر
ن   املتوسط

  قيمة

  "ت" 
إيتا ع   مر

ية   5.21  24.98  25  التجر

  5.44  15.76  25  الضابطة
9.22  7.92* 88. 

الداللة * مستو عند إحصائيا   )α= 0.05( ىدال

يي ما السابق دو ا من   :لت

 انقرائيــــة الختبــــار البعــــدي التطبيــــق ــــ يــــة التجر املجموعــــة طــــالب جــــات د متوســــط تفــــاع را ر
ـــــــل(رالـــــــصو طـــــــالب) ك جـــــــات د متوســـــــط بلـــــــغ حيـــــــث الـــــــضابطة املجموعـــــــة بطـــــــالب نـــــــة رمقا ر

البعــــــدي التطبيـــــق ــــــ يـــــة التجر طــــــالب) 24.98(املجموعـــــة جـــــات د متوســــــط بلـــــغ ن حــــــ رـــــ
ة) 15.76(الـضابطةاملجموعـة قـد بفـار رأي اتيجية)9.22(ق اسـ فعاليـة ـ ع يؤكـد مـا ـو و ،

الصو انقرائية ات ا م ن تحس الذ رالتصو  .رر

نصھ والذي اسة، الد ض فر من و الفرض ة يجة الن ذه روتؤكد و   :ل
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ية،"  التجر املجموعة طالب جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذو فر يوجد رال ق
الصووال انقرائية الختبار البعدي التطبيق   ".رضابطة

الختبـار والبعـدي ـ القب ن التطبيقـ ـ يـة التجر املجموعة طالب جات د متوسطي تحديد رتم
وحــساب ن، املتوســط ن بــ الفـر وتحديــد مــا، م ــل ل املعيـار نحــراف و ــل، ك الــصو قانقرائيـة ي ر

اختبـ" ت"قيمـة باسـتخدام ـا دالل املرتبطـة" ت"ارواسـتخراج ،Paired Samples T-Testللعينـات
دو ا عرضھ يتم ما ذا   ).2(لو

  ):2(لجدو

القب" ت"قيمة ن التطبيق ية التجر املجموعة طالب جات د متوسطي ن ب الفر رلداللة ق
الصو انقرائية الختبار ل(روالبعدي   )ك

  املتوسط  التطبيق
نحراف

  ياملعيار

قالفر
ن ب

توسطامل
  ن

  قيمة

  "ت"
إيتا ع   مر

الكسب سبة
املعتدل
  لبالك

  3.87  16.52  القب

  5.21  24.98  البعدي
8.46  11.54*  79.  1.43 

الداللة * مستو عند إحصائيا   )α= 0.05( ىدال

التطبيـــق ـــ يـــة التجر املجموعـــة طـــالب جـــات د متوســـط تفـــاع ا الـــسابق ـــدو ا مـــن ريتـــ ر ل
انقرائيــ الختبــار الــصوالبعــدي ــل(رة بلــغ) ك حيــث ، ــ القب التطبيــق ــ م جــا د بمتوســط نــة رمقا ر

البعــدي التطبيـق ـ م جـا د ــ) 24.98(رمتوسـط القب التطبيـق ـ م جـا د متوســط بلـغ ن حـ رـ
ة) 16.52( قــد ربفــار ن)8.46(ق تحــس ــ الــذ التــصو اتيجية اســ فعاليــة ــ ع يؤكــد مــا ــو و ر،

لدى الصو انقرائية ات ا رم ير بتدا السادس الصف  .تالميذ

نـصھ والـذي اســة، الد ض فـر مـن ي الثـا الفــرض ة ـ يجـة الن ـذه روتؤكـد ذي: "و فــر يوجـد قال
والبعــدي ــ القب ن التطبيقـ ــ يـة التجر املجموعــة طــالب جـات د متوســطي ن بـ إحــصائية رداللـة

الصو انقرائية  ".رالختبار

ع الرا بالسؤال املتعلقة  :النتائج

نصھلإلجا والذي اسة الد أسئلة من ع الرا السؤال عن   :ربة

املرحلـــة" لطـــالب املناســـبة البـــصر ـــ التفك تنميـــة ـــ الـــذ التـــصو اتيجية اســـ فاعليـــة يمـــا ر
  "بتدائية؟

الختبـار البعـدي التطبيـق ـ والـضابطة يـة التجر ن املجمـوعت طالب جات د متوسطي تحديد رتم
نحـــراف و ــــل، ك البـــصر ـــ وحــــسابيالتفك ن املتوســـط ن بــــ الفـــر وتحديــــد ـــا م ـــل ل قاملعيــــار ي

باســـتخدام" ت"قيمـــة ــــا دالل املــــستقلة" ت" واســـتخراج -Independent Samples Tللعينـــات
Testدو ا عرضھ يتم ما ذا  )3(لو
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  ): 3(لجدو
التطبيق" ت"قيمة والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسطي ن ب الفر رلداللة البعديق

البصرالختبار ل(يالتفك   )ك

 املتوسط العدد املجموعة
نحراف

ياملعيار  
ن الفرقب

ن  املتوسط
"ت"قيمة إيتا  ع  مر

ية  4.66 16.35 25 التجر

 5.51 10.15 25 الضابطة

6.2 7.43*  81.  

مستو*  عند إحصائيا ىدال
ً

)a≤ 0.05(  
ي ما السابق دو ا من ت   :لو

مت - تفــــاع ـــــرا التفك الختبـــــار البعــــدي التطبيـــــق ـــــ يــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جــــات د روســـــط
ـــل(يالبـــصر املجموعـــة) ك جـــات د متوســـط بلـــغ حيـــث الـــضابطة، املجموعـــة بطـــالب نـــة رمقا ر

البعـــدي التطبيـــق ـــ يـــة الـــضابطة) 16.35(التجر املجموعـــة جـــات د متوســـط بلـــغ ن حـــ رـــ
ه) 10.15( قد بفار رأي  ).6.2(ق

ذه نصھوتؤكد والذي اسة، الد ض فر من الثالث الفرض ة يجة رالن  : و
يــــة"  التجر ن املجمـــوعت طـــالب جــــات د متوســـطي ن بـــ إحــــصائية داللـــة ذو فـــر يوجـــد رال ق

البصر التفك الختبار البعدي التطبيق   ".يوالضابطة
والبعد)ب( القب ن التطبيق ية التجر املجموعة طالب جات د متوسطي تحديد الختبـاررتم ي

ن، املتوســـــط ن بـــــ الفـــــر وتحديـــــد ـــــا، م ـــــل ل املعيـــــار نحـــــراف و ـــــل، ك البـــــصر ـــــ قالتفك ي ي
قيمــــة اختبــــار" ت"وحــــساب باســــتخدام ــــا دالل املرتبطــــة" ت"واســــتخراج  Pairedالعينــــات

Samples T-Testدو   .)4(لا
  ): 4(لجدو

املجموعة" ت"قيمة طالب جات د متوسطي ن ب الفر رلداللة نق التطبيق ية التجر
البصر التفك الختبار والبعدي ل(يالقب   )ك

  املتوسط  التطبيق
نحراف

  ياملعيار
ن ب قالفر
ن   املتوسط

قيمة
  "ت"

ع مر
  إيتا

الكسب سبة
لبالك   املعدل

  5.11  11.21  القب

  5.66  16.55  البعدي
5.34  10.54*  81.  1.34  

مستو*  عند إحصائيا ىدال
ً

)a≤ 0.05(  
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السابق دو ا من ت   :لو

ـــــ - التفك الختبـــــار البعــــدي التطبيـــــق ـــــ يــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جــــات د متوســـــط تفــــاع را ر
ل(يالبصر ـ) ك م جـا د متوسط بلغ حيث ، القب التطبيق م جا د بمتوسط نة رمقا ر ر

البعــــدي ــــ) 16.55(التطبيــــق القب التطبيــــق ــــ م جــــا د متوســــط بلــــغ ن حــــ أي) 11.21(رــــ
ه قد ربفار  ).5.34(ق

ـــساو - لـــبالك املعــدل الكـــسب ـــسبة التـــصو) 1.34(يجــاءت اتيجية اســـ فاعليـــة يؤكــد رممـــا
ـم علم عـد وذلـك يـة، التجر املجموعـة طـالب لـدى ـل ك البـصر ـ التفك تنميـة يالذ

الذ التصو اتيجية اس خالل من العادات تلك وتكرار سة ملما م روتد ر  . ر
عو ينص والذي اسة، الد ض فر من ع الرا الفرض ة يجة الن ذه رتؤكد  :و
ــــــ" يــــــة التجر املجموعــــــة طــــــالب جــــــات د متوســــــطي ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذو فــــــر يوجــــــد رال ق

البصر التفك الختبار والبعدي القب ن   "يالتطبيق
امس ا بالسؤال املتعلقة  :النتائج

أسئلة من امس ا السؤال عن نصھلإلجابة والذي اسة   :رالد

بتدائية؟" املرحلة طالب لدى البصر والتفك الصو انقرائية ن ب تباطية العالقة يما ر   "ر

ســو ب تبــاط ا معامــل اســتخدام نتــم ا،person correlationر ومــستوا العالقــة، نــوع لتحديــد
ا الختبـــار البعـــدي التطبيـــق ـــ الطـــالب جـــات د ن بـــ تبـــاط معامـــل حـــساب روتـــم الـــصور رنقرائيـــة

دو ا عرضھ يتم ما ذا و ، البصر التفك الختبار البعدي لوالتطبيق   .)4(ي
  ): 5(لجدو

م جا ود ، الصو انقرائية الختبار البعدي التطبيق الطالب جات د ن ب تباط رمعامل ر رر
البصر التفك الختبار البعدي   يالتطبيق

العالقة  املجموعة   رتباطنوع  "ت"قيمة  أطراف

25 
الصو التفك× رانقرائية

يالبصر  
0.811* موجب   طردي

مستو*  عند إحصائيا ىدال
ً

)a≤ 0.05(  
ي ما السابق دو ا من ت   :لو

تباطية - ا عالقة موجبـة(روجود يـة) طردية التجر املجموعـة لطـالب البعـدي التطبيـق جـات د ن ربـ
ا التفك واختبار ، الصو انقرائية قيمـةراختبار بلغـت حيث دالـة*) 0.811" (ت"يلبصر ـ و

مستو عند ىإحصائيا ً)a≤ 0.05(ض فـر مـن ـع الرا الفـرض ة ـ عـدم يجـة الن ـذه وتؤكـد و؛
نصھ والذي اسة،  : رالد

مـــــــستو"  عنـــــــد إحـــــــصائية داللـــــــة ذات تباطيـــــــة ا عالقـــــــة توجــــــد ىال الـــــــصو) 0.05(ر انقرائيـــــــة ن ربـــــــ
ب املرحلة طالب لدى البصر   ".تدائيةيوالتفك
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النتائج   :مناقشة

ــــ ال املعرفيـــة العمليـــات إن حيـــث اســــة الد نتـــائج تفـــس يـــتم ــــ املعر الـــتعلم ـــة نظر إطـــار ـــ رو
املــــــتعلم واســــــتجابات الــــــتعلم ــــــ ع الــــــدافع ن بــــــ تتوســــــط الــــــذ التــــــصو اتيجية اســــــ ا رتتــــــضم

ســــــت و ــــــ املث ن بــــــ الوســـــيطة العمليــــــات أي ، البــــــصر ــــــ التفك ات ــــــا بم اصـــــة يا أنر ذلــــــك جابة،
ـــــــــ التفك مثـــــــــل املـــــــــتعلم عقـــــــــل داخـــــــــل تحـــــــــدث ـــــــــ ال العقليـــــــــة بالعمليـــــــــات تمـــــــــت ا اتيجية ســـــــــ

البـــصر ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة ـــ ع تـــأث ـــا لتنمي ـــان العمليـــات ـــذه و يوالتخطـــيط، ،((ر نالعفـــو
2013 :13.(  

مقا الـصو انقرائيـة اختبـار ـ يـة التجر املجموعـة طـالب تفـو الباحـث عـز رو ر ق باملجموعـةي نـة
إ أخر ناحية من القب التطبيق ا أدا و ناحية، من   :ىالضابطة

القائمــة - العالقــات وإبــراز ء املقــر بــالنص املرتبطــة الرســومية املنظمــات مــن مجموعــة وتقــديم
واملخططات ال ش ذه بقراءة التالميذ ليف وت املوضوع، أجزاء ن  .ب

ترت - الذ التصو اتيجية اس مـنرإن ـا أل وذلـك ؛ الـصو بانقرائية العر وثيق تباطا ا ربط ى
ً

ر
عــــن بالفعــــل الطالــــب عرفــــھ مــــا ن بــــ معرفيــــة ــــزة إحــــداث ــــ ع عمــــل ــــ ال اتيجيات ســــ
وطـــرح ا، ونقـــد ـــا، ف أيـــھ وإبـــداء املوضـــوع، ـــذا عـــن يحة الـــ املعلومـــات ن ـــ و راملوضـــوع،

املقنعة والردود رات،  .امل

التـــصو - اتيجية اســ التعليميـــةإن العمليـــة محـــو تجعلــھ حيـــث الطالـــب؛ ـــ ع تركــز رالـــذ ر
عمليـــات ســـة بمما لـــھ الفـــرص إتاحـــة ة ضـــر ـــ ع تركـــز ـــا أ كمـــا فكـــر، و يبحـــث الـــذي ـــو رف ور
واملـــشكالت القـــضايا ـــ ـــ التفك خـــالل مـــن لديـــھ الـــصو انقرائيـــة وتنميـــة املختلفـــة، رالكتابـــة

حة  .واملطر

اتي - اســ وفــق س التــد أســلوب الــتعلمرإن ــ ديثــة ا املبــادئ مــع تتفــق الــذ التــصو رجية
ــ الفعالــة املــشاركة ــ إ تدفعــھ بحيــث وميولــھ وحاجتــھ الطالــب ــصية ام ــاح والتعلـيم

ة بو ال  . العملية

ديـــدة - ا املعلومـــات ــط ـــ ع التالميـــذ ســاعدت ـــ العق التـــصو اتيجية اســ تنفيـــذ رمراحــل ر
باملعلومــــات ديــــدة ا يم ونمـــــتللمفــــا ا جاع اســــ ل ســــ نائيـــــة و منظمــــة ة بــــصو رالـــــسابقة

البصر م  .يتفك

ممــا - املعلومـات ــب ترت وإعـادة تمحــيص وأثنـاء والتقـ البحــث خـالل بمتعــة الطـالب رشـعو
م لد عادات أصبحت ثم ومن التفك مواقف وتكرار والتأمل للتفك فرصة م  .أعطا

اســات الد نتــائج مــع اســة الد ــذه نتــائج روتتفــق الــذر التــصو اتيجية اســ فاعليــة أكــدت ــ رال
ا   :وم

  ،الغامــدي اســة تنميــة)2020(رد ــ الــذ التــصو اتيجية اســ فاعليــة ــ إ توصــلت ــ وال ر،
ي بتدا السادس الصف تلميذات لدى القراءة نحو تجاه و ي القرا م الف ات ا   .رم

  ،ن صــــواو أبـــو اســـة ا)2020(رد توظيــــف ـــ إ توصــــلت ـــ وال ــــ، الـــذ التــــصو اتيجية رســـ
سا التاسع الصف طالب لدى الناقدة القراءة ات ا م   رتنمية
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  ،عيـــدان اســـة ات)2019(رد ـــا م تنميـــة ـــ الـــذ التـــصو اتيجية اســـ ـــ إ توصـــلت ـــ وال ر، ر
ي بتدا الثالث الصف تلميذات عند ة ر ا   القراءة

  ،طلبــــــھ اســــــة ب)2018(رد تــــــصميم ــــــ إ توصــــــلت ــــــ وال ــــــ، ع قــــــائم ــــــي و إلك ــــــ علي رنــــــامج
أطفــــال لـــدي املــــشكالت وحـــل ـــ التخي ــــ التفك ات ـــا م لتنميـــة الــــذ التـــصو اتيجية راســـ ر

ضة   والر

  جينكي اسة اتيجية)Jenkins, 2009(رد اسـ نيـة الذ الـصو استخدام إ توصلت وال ر،
توضي نصوصا و يقر الذين عدادية س املدا لطالب يعابية ًاس ن ؤ علميةر  "حية

اسة الد   :رتوصيات

لعـدد التوصـيات مـن جملـة اليـة ا اسـة الد قـدمت نتـائج، مـن إليـھ التوصل تم ما رضوء
ي النحو ع ا عرض أمكن اسة، الد بموضوع العالقة ذات الفئات   :رمن

بية  ) أ ال ليات ب م وتد ية، العر اللغة معلمي إعداد برامج ع ن للقائم  :رتوصيات
ا .1 ـــــد ،وتز الـــــصو انقرائيـــــة ات ـــــا بم يـــــة العر اللغـــــة معلـــــم إعـــــداد نـــــامج ب ن امللتحقـــــ رلطـــــالب ر َّ

سائل  وو
ية العر اللغة س تد طر ات مقر خالل من ا، رتنمي ق  .ر

2. ، الــذ التـصو اتيجية باســ يـة العر اللغـة معلــم إعـداد نـامج ب ن امللتحقــ الطـالب ـف رعر َّ

الك أنواع س تد ا توظيف ع م روتد  .تابةر
ية  ) ب العر اللغة ملعلمي  :توصيات
اللغــة .1 س تـد عنـد ـا مراعا ـ ع العمـل خــالل مـن وذلـك ؛ الـصو انقرائيـة ات ـا بم رتمـام رر

بتدائية املرحلة لطالب ية  . العر
املعــد .2 الــدليل مــن ّفــادة ُ

املعلــم( اســتخدام) دليــل كيفيــة يــة العر اللغــة ــ ملعل ــ يو الــذي
ال التصو اتيجية  . ذراس

ية  ) ج العر اللغة عليم ع ن للمشرف  :توصيات
م .1 وحـ ، الـذ التـصو اتيجية باسـ شـرافية ات ـا الز خـالل ية العر اللغة معل ف ّعر ر ر

، الـــصو انقرائيـــة ات ـــا م تنميـــة ـــ ا لـــدو نظــرا ؛ اللغـــو التعلـــيم مـــضمار ـــ ـــا توظيف ــ رع رر
ً

ي
البصر  . يوالتفك

ش .2 و يــــــة تد ات دو رإقامــــــة ور توظيـــــــفر مــــــن م تمكيـــــــ ــــــدف يــــــة؛ العر اللغـــــــة ــــــ ملعل عمـــــــل
الية ا اسة الد ا أعد ال املواد من ذلك فادة و ، الذ التصو اتيجية راس َّ

ِ
ّ  .ر

التعليم  ) د ة ا بو ا ومخطط ية العر اللغة منا لواض رتوصيات  :ز
ا .1 ا اسة الد ا حدد ال الصو انقرائية ات ا م قائمة من رفادة منطلقـارر مـا واتخاذ ليـة،

ً

بنــــاء عنــــد ــــا مراعا ــــ ع ــــا ومخطط املنــــا واضــــ ــــساعد جــــة متد ــــة معيا قــــوائم لبنــــاء
ّ

ر ر
ا ر تطو أو ية العر اللغة ات  .رمقر

املالئمــة .2 دبيــة النــصوص اختيــار عنــد ــا بمراعا وذلــك ، البــصر ــ التفك قائمــة مــن يفــادة
بتدائية املرحلة  . لطالب

للقا  ) ه التعليمتوصيات ات بإدا س التد اتيجيات اس ر تطو ع ن رئم  :ر
ــــ .1 الـــذ التـــصو اتيجية اســــ اســـتخدام ـــ ع يـــة العر اللغــــة ـــ معل ب لتـــد ات دو رعقـــد رر

الية ا اسة الد د و بما شدين مس ، الصو انقرائية ات ا م رتنمية رر  .ر
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ـ .2 معل ع ع يو ي إجرا دليل إعداد الية ا اسة الد من زفادة سر بمـدا يـة العر راللغـة
وفــــــق اســـــية الد املراحــــــل ملختلـــــف الــــــصو انقرائيـــــة س تــــــد كيفيـــــة ــــــ يو العـــــام، رالتعلـــــيم رر

الذ التصو اتيجية  .  راس

اسة الد حات   :رمق

ح ــ يق توصــيات، مــن عرضــھ ســبق مــا ضــوء ـ و ــا، إل التوصــل تــم ــ ال النتــائج ــ ع ـسا تأس
ً

امل والبحوث اسات بالد القيام التاليةرالباحث   :ستقبلية

البـــصر .1 ـــ والتفك الوظيفيـــة الكتابـــة ات ـــا م تنميـــة ـــ الـــذ التـــصو اتيجية اســـ يفاعليـــة ر ر
بتدائية املرحلة طالب  .لدى

لـدى .2 البـصر ـ والتفك الناقـدة الكتابـة ات ـا م تنمية الذ التصو اتيجية اس يفاعلية ر ر
املتوسطة املرحلة  .طالب

التـــ .3 اتيجية اســـ البـــصرفاعليـــة ـــ والتفك بداعيـــة الكتابـــة ات ـــا م تنميـــة ـــ الـــذ يصو ر ر
املتوسطة املرحلة طالب  .لدى
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املراجع   :قائمة

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

محمد أسماء شرخ، لتنمية). م٢٠١٦. (أبو ة الصو قراءة ع قائمة حة مق اتيجية اس رفاعلية
الث الـصف تالميـذ لـدى ي الكتـا التعب ات ا ـرم سا ة. الـث ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة . ر

غزة سالمية، امعة ا بية، ال لية س، التد وطرائق املنا   .رقسم

محمـــد اشـــد ن، صـــواو ات). 2020.  (رأبــو ـــا م تنميـــة ـــ الـــذ التـــصو اتيجية اســـ توظيـــف رأثـــر ر
ـ سا التاسـع الـصف طالب لدى الناقدة ـة. القراءة بو ال اسـات الد ، والنفـسيةرمجلـة

ص)1(14 ص ، :71 – 91.  

محمــــــــود جــــــــاء عــــــــالم، ــــــــة). م2009. (رأبــــــــو بو وال النفــــــــسية العلــــــــوم ــــــــ البحــــــــث الطبعــــــــة. منــــــــا
رة القا امعات: السادسة، ل شر ال   .دار

امــل أحمــد ، ـصر ســئلة). ٢٠٠٤(يا ــ ــا توافر ومــدى التوضــيحية الرســوم قــراءة ات مــستو
ال وامتحانـــات بكتـــب ة عداديـــةراملـــصو باملرحلـــة العلميـــة،. علـــوم بيـــة ال -١٥ ،)١(7مجلـــة

٧١.  

عبــود عيــد ــ ع تنميــة). 2020.  (الرشــيدي، ــ ع املــدمج ب التــد ــ الوســائط عــرض اخــتالف رأثــر
ـــــة الثانو املرحلـــــة ـــــ معل لـــــدى البـــــصر ـــــ التفك ات ــــا يم ـــــة. ر بو ال للعلـــــوم الدوليـــــة املجلـــــة

ص)41(والنفسية، ص ، :80 – 98.  

محمدال اشد ، رر خطـاء). 2018. (و ب تـصو ـ الـذ التـصو اتيجية اسـ اسـتخدام رفاعليـة
ي بتـــدا ـــع الرا الـــصف تالميـــذ لـــدى أســـيوط. مالئيـــة جامعـــة بيـــة ال ليـــة ليـــة-مجلـــة

بية ص)2(34، ال ص ، :490 – 529.  

نـــاعم فيـــصل ، البـــصر). 2020.  (الـــسل ـــ التفك ات ـــا م اســـتخدام بتدائيـــةرواقـــع املرحلـــة ـــ : ي
نموذجا ي بتدا امس ا للصف العلوم والنفـسية،. رمقر ة بو ال للعلوم ية العر املجلة

ص)18( ص ، :603 – 632.  

عـــــاطف الـــــشا عبـــــد ـــــ). 2018.  (شـــــافع، التفك ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ نفوجرافيـــــك اســـــتخدام رأثـــــر
عداديـة املرحلــة طــالب لــدى البحــو. يالبـصر جامعــةمجلــة النوعيــة بيــة ال مجـاالت ــ ث

النوعية،-املنيا بية ال ص)14(لية ص ، :70 – 115.  

عطيـــة العـــاطي عبـــد ـــا زكر لـــة ن، اتيجيات). 2019.  (شــا اســـ عـــض ـــ ع قـــائم برنـــامج فعاليــة
الدالليــة الــذاكرة أداء كفــاءة ــادة ــ الــذ زالتــصو ح،. ر مطــر جامعــة ، ماجــست وســالة ر

  .مصر
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