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ات القراءة التحليلية  رفاعلية برنامج قائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م �� تنمية م�ا
 لدى طالب الصف الثا+ي املتوسط

مرA@? بن غرم هللا بن حسن الز4را+ي، عبد هللا بن سليمان بن إبرا4يم الف�يد  

Cس رقــــسم املنــــاFG وطــــر التــــد ، جامعــــة Kمــــام عبــــد الــــرحمن بــــن فيــــصل، يــــة ال��بيــــة Iل،ق
  .اململكة العرPية السعودية

 aalfhiad@iau.edu.sa   &      mgzahrani@uqu.edu.sa  : االلكترونيالبريد 

   :TUصم

ات  اســة إ%ــ� $عــرف فاعليــة برنــامج قــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ تنميــة م�ــا ر(ــدفت الد ر
اسة  استخدم الباحث .ة لدى طالب الصف الثا4ي املتوسطالقراءة التحليلي ر ولتحقيق أ(داف الد

اســتھ املــنLM التجرIEــH القـــائم ع�ــ� التــصميم شــبھ التجرIEـــH املعتمــد ع�ــ� مجمــوعتGن تجرDEيـــة  ر�ــ د
ــــ ـــمم لــــــذلك عــــــددا مــــــن Qدوات واملــــــواد البحثيــــــة، وOــ ـــابطة، كمــــــا صـــ ــــراءة : ًوضـــ ات القــ ـــا رقائمــــــة بم�ـــ

 القــراءة التحليليـة، وال[�نــامج القـائم ع�ــ� اسـ��اتيجيات مراقبــة الف�ـم، وتــضمن التحليليـة، واختبـار
اسة من .دليل الطالب ودليل املعلم لتنفيذه ًطالبا من طالب الصف الثا4ي ) 55(ر وتaونت عينة الد

ســـة الظ�ــران املتوســـطة، حيـــث بلــغ عـــدد طـــالب اefموعــة التجرDEيـــة  ًطالبـــا، ) 29(راملتوســط �ـــ مد

ـــ ـــغ عـــــدد طــ ـــا، وقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث عـــــددا مـــــن Qســـــاليب ) 26(الب اefموعـــــة الـــــضابطة وkلــ ًطالبــ ً

اســــة، مــــن أ(م�ــــا رواملعاenــــات mحــــصائية للوصــــو إ%ــــ� نتــــائج الد نــــة بــــGن : (ل راختبــــار مــــان وتpــــH للمقا
نـــــة بـــــGن مجمـــــوعتGن م�ـــــ�ابطتGن، وerـــــم Qثـــــر  ــــسن للمقا رمجمـــــوعتGن مـــــستقلتGن، واختبـــــار وEلaوكـ

ـــع  ـــة مرuـ ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد .)إيتــــابواســــطة معادلـ اســــة إ%ــــ� وجــــود فــــر و وقــــد توصــــلت الد ر
جات طالب اefموعة التجرDEيـة واefموعـة الـضابطة �ـ ) 01.0(ىمستو الداللة  ربGن متوسطات د

ات القـراءة التحليليـة مجتمعـة  راختبار القراءة التحليلية البعدي � {ل مستو ع�� حدة، و� م�ـا ى
DEموعـة التجرefا �nاسـة إ%ـ� وجـود داللـة عمليـة لتطبيـق ال[�نـامج القــائم لـصا ريـة، كمـا توصـلت الد

ات .ع�� اس��اتيجيات مراقبـة الف�ـم ة �(تمـام بم�ـا اسـة، فقـد أوصـت بـضر ر و�ـ ضـوء نتـائج الد ر ور
�ـــسية ا�nديثــة، و4Qـــشطة  رالقــراءة التحليليــة، والعمـــل ع�ــ� تنمي��ــا مـــن خــالل �ســ��اتيجيات التد

اسـة أيــضا مخططـي منـا�L $علــيم اللغـة العرkيـة بDنا��ــا وتنظـيم محتوا(ـا �ــ املناسـبة، وأوصـت  ًالد ر
   .ضوء تطبيقات اس��اتيجيات مراقبة الف�م

ات القراءة التحليلية:الWلمات املفتاحية    .ر اس��اتيجيات مراقبة الف�م، م�ا
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Abstract 
The study aimed to identify the effectiveness of the program 

based on strategies for monitoring comprehension in developing 
analytical reading skills For middle second graders. In order to achieve 
the objectives of the study, the researcher used in his study the 
experimental approach based on the quasi-experimental design based 
on two experimental and control groups. He also designed a number of 
research tools and materials, which are: a list of analytical reading 
skills, an analytical reading test, the program is based on strategies of 
monitoring comprehension, and includes a student guide and a 
teacher’s guide for its implementation. The study sample was made of 
(55) students of the second intermediate school in Dhahran 
Intermediate School, where the number of students of the experimental 
group reached (29) students The number of students in the control 
group reached (26) students, and the researcher used a number of 
statistical methods and treatments to reach the results of the study, one 
of the important: (Mann–Whitney U Test, Wilcoxon Test, the effect 
size scale). the study concluded that existence of differences Statistical 
significance at the level of significance (0,01) between the mean 
scores of students of the experimental group and the control group in 
the post-analytical reading test at each level separately, and in the 
combined analytical reading skills in favor of the experimental group. 
The study also found a practical indication for the application of the 
program based on strategies for monitoring comprehension. In light of 
the findings of the study, it recommended the need to pay attention to 
analytical reading skills, and work to develop them through modern 
teaching strategies, and appropriate activities. It also recommended 
inviting those in charge of planning Arabic language curricula to build 
them and organize their content in light of the applications of 
strategies of monitoring comprehension  

Keywords: comprehension monitoring strategies, analytical reading 
skills.  
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Kاسة و   : حساس باملشWلةرمقدمة الد

ات اللغوEة � املرحلة املتوسطة، ف�H طرEق الطالب إ%� ف�م  ر$عد القراءة إحدى أبر امل�ا ز
 مفتاح من مفاتيح العلـم و�طـالع والبحـث، وOـ �ـ الوقـت نفـسھ Oالنص ونقده ثم إعادة بنائھ، و

m بوابة Oالطالب، و �Gوانب الذ(نية وتحرك تفكenة تفعل اEينتاج اللغو بما تتضمنھ عملية فكر
ٍمـن مفـردات وأسـاليب وتراكيـب لغوEــة، وصـو وأخيلـة ومعـان وأفaـار، وOــ �ـ الوقـت نفـسھ وســيلة 

َ َ ر
حات اء والقضايا وQطر وحصانة للطالب للتمي�G بGن �    .ر

ات املفــصلية ) 25، ص2011/2014(وEؤكــد بGــ�ز  رأ(ميــة حاجــة الطــالب إ%ــ� ال�ــ�ود بامل�ــا
��ا، وحل املـشكالت ال�ـH تـواج��م، والتفكGـ� بطرEقـة لوامل�مة للوصو إ% ر� املعرفة واستخدام�ا وإدا

ة ع�ـــ� �بتaـــار وmبـــداع �ـــ ضـــوء (ـــذا العـــصر امل�ـــسارع ا�nطـــى، واملتـــأثر بـــالتغ�Gات  رنقديـــة، والقـــد
    .التقنية و�قتصادية واملعرفية

ات القـراءة التحليليـة ال�ـH $عـد مطلبـ ًو� (ذا السياق، ت[�ز م�ا ¡ا م�مـا �ـ $علـيم القـراءة؛ ر

ة اســتقبال وإنتــاج، حيــث يتفاعــل  ة اســتقبال؛ ولك¢�ــا م�ــا رفـالقراءة لــم ¥عــد ينظــر إل¤�ــا ع�ــ� أ£�ــا م�ـا ر
ء موظفـا عمليـات عقليـة وذ(نيـة للغـوص �ـ أعمـاق الـنص وفـق مـستوEات  ًالطالب مع النص املقـر و

Eا لھ، و(ذا ي�ناغم مع  ًمتنوعة؛ ومن ثم ي¨تج نصا موا ز¡ َّ ّ
بأن ) 139، ص2009(ما تؤكده عبد الرحمن 

ئمف�ــوم القــراءة اق�ــ� بــالف�م والتحليــل اللــذين ¥ــساعدان القــار ع�ــ� الغــوص والتعمــق �ــ املعــا4ي  ن
ــــ�ات  ــــدخل °�ــــــ¯®H وتفاعــــــل ل�[ــ ـــــذا التعمــــــق مــــــن تــ ـــــا يتــــــضمنھ (ـ البعيــــــدة للaلمــــــات الظــــــا(رة، بمـ

نال±�صية؛ وkناء نص مواز للنص املوجود، و(نا تaو القرا ٍ
َ ُ

ٍ
   .ءة عن ف�م وتحليل ونقدّ

س الطــــالب  الــــنص القرا´ــــي، وف¤�ــــا يمــــا رو$عــــد القــــراءة التحليليــــة املــــدخل املناســــب لف�ــــم 
اســة Qفaــار، وكــشف العالقــات غGــ� الواµــ�ة،  رالتحليــل اللغــو للنــصوص، وعمليــات الف�ــم، ود ي

اســة الــنص و مــة لد ات الال نــة وغ�G(ــا مــن امل�ــا روالف�ــم و�ســت¨تاج والنقــد واملوا ز ر تحليلــھ؛ للوقـــوف ز
   .)86، ص2018؛ ع�، 201، ص2019حسGن، (ع�� أ¶عاده 

ب القــراءة التحليليــة الطالــب ع�ــ� النظــر إ%ــ� اenوانــب ا�fتلفــة للــنص القرا´ــي،  ركمــا تــد
ٍوذلك من خالل ما يتضمنھ النص من معان وأفaار، وقـيم ظـا(رة أو ضـمنية؛ ممـا ¥ـستد¸ �ن�بـاه 

ة ع�ـ� تحليـل {ـل مaــو وال��كGـ� والعمـق �ـ القـراءة،  نكمـا تـدفع القـراءة التحليليــة الطالـب إ%ـ� القـد ر
ــــضم¢�ا  ـــم معانيـــــھ الفرعيــــــة ال�ـــــH يتــ ـــم العـــــام لــــــھ، وكـــــذلك ف�ـــ ء، والف�ـــ ومـــــن مaونـــــات املوضــــــوع املقـــــر
kط ما يقرأ  kط�ا بما يمتلكھ من خ[�ات وقراءات سابقة، ومن ثم امتالك الدافعية إ%�  راملوضوع، و َّ ّ

ر
   .)48، ص2017°�اتة، ( الطالب و�ستفادة منھ بالواقع الذي ¥ع¹شھ

نوتركــــز القــــراءة التحليليــــة ع�ــــ� تقــــسيم الــــنص إ%ــــ� أجــــزاء مــــن حيــــث املــــضمو والــــشaل، 
س أثر(ــــا �ــــ بنــــاء  ُفتقـــسم الفقــــرات وQفaــــار إ%ــــ� جمــــل، وتحلــــل اenمــــل إ%ـــ� ألفــــاظ ومفــــردات، وEــــد َُ ُ رُ

ْ ُ ٍ ٍ
َّ ََ ُ ُ ُ َُّ َ ُ

Qمــل، وتحلـــل الـــصو الفنيـــة، وenا
ُ َّ

ُر ُ َ دة �ـــ الـــنص، وأثر(ــا �ـــ ال��اكيـــب، و$ـــست¨تج Qفaـــار ُ ُخيلــة الـــوا ُ َ َْ ُْ ُ ُ
ر

س العالقـات بـGن Qفaـار ُالرئ¹سة والفرعية، والقيم الـضمنية، وتـد َر ْ  ومـن جانـب آخـر، فـإن القـراءة .ُ
التحليليـة تتقــاطع مــع الف�ــم القرا´ـي والقــراءة الناقــدة، فالتحليــل عالقتـھ مــع النقــد عالقــة الــسابق 

   .ئحق، فالقار {ي ينقد ال بد أن يحللبالال

ا  ات ف�ـم الـنص وتحليلـھ ونقـده؛ ممـ ة التعليم ع�� امتالك الطالـب م�ـا ا روقد حرصت و ر ز
ة ال��بيـة والتعلـيم  ا ئا فاعال 4شطا مع النص، حيث نـصت و ريجعلھ قا زر َّ َ ًً ً

�ـ وثيقـة ) 21(ــ، ص1427(
ة تمكــــن الطالــــب مــــن مــــنLM اللغــــة العرkيــــة �ــــ Q(ــــداف العامــــة لتعلــــيم اللغــــة ال ِعرkيــــة، ع�ــــ� ضــــر

ُّ َ َ
ور
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ات  ة وجــود امل�ــا ة القــراءة؛ ممــا ¥ــش�G إ%ــ� ضــر ات و�ســ��اتيجيات والعمليــات Qساســية مل�ــا رامل�ــا ر ر ور
اك العالقــــات،  kـــط، وتــــص¨يف، وإد رال�ـــH $عينــــھ ع�ـــ� القــــراءة التحليليــــة مـــن تخطــــيط، وتنظــــيم، و ر

د، وتحليل ال��اكيب وQساليب؛ لالستفادة م¢�ا � واست¨تاج Qفaار، وتحديد املعا4ي الضمنية، ونق
    .ف�م النص وتحليلھ ونقده

ات القـراءة التحليليـة وتوظيـف     اسـات أ(ميـة تنميـة م�ـا رولذلك فقد أكدت عـدد مـن الد ر
اســــات  �ــــسية ا�nديثــــة لتنمي��ــــا، ومــــن (ــــذه الد رال[ـــ�امج واملــــداخل و النمــــاذج و�ســــ��اتيجيات التد ر

اسة {ل من  Âي، 2018بصل، (رد ؛ 2019؛ وحـسGن، 2009؛ وحـسن ،2019؛ وا�nـا�، 2014ر؛ وا�nا
ـــــ، 2018وحمــــــــدي وآخــــــــرEن،  Ãـــ ـــــود، 2014و؛ والر ــــــرحمن، 2017؛ و°ــــــــ�اتة، 2017؛ والزEـــ ــــد الــ ؛ وعبــــ

     .)2001؛ وعوض، 2018؛ وع�، 2020؛ وعبده، 2009

اسة   : رتحديد مشWلة الد

 �Gات رغم أ(مية القراءة التحليلية؛ إال أن الواقع ¥ش رإ%� وجود ضعف � التعامل مع م�ا
ف�ــم النــصوص القرائيــة وتحليل�ــا ونقــد(ا �ــ املــستوEات ا�fتلفــة، وEرجــع ذلــك إ%ــ� عوامــل متنوعــة 

اÅــ®H؛ حيــث يقــر °ـــ�اتة : م¢�ــا رالطالــب، واملعلــم، واملقـــر الد بــأن $علــيم القـــراءة ) 111، ص2002(رر
ة ا�enرEــة الــ�Æيحة وف�ــم معــا4ي الaلمــات ¥ــس�G بالطرEقــة �ليــة املعتــادة ال�ــH تحــرص ع�ــ� القــراء

ة �ــ ذلــك $علــيم القــراءة بمف�وم�ــا ا�nــديث  زالعامــة، وuعــض Qســئلة الDــسيطة عــن الــنص، متجــاو
  .القائم ع�� أ¶عاد التعرف والنطق والف�م والنقد وحل املشكالت

�س ) 43، ص2011(وEـــضيف البـــصيص  ربـــأن مــــن أبـــر نـــواتج الطرEقــــة التقليديـــة �ـــ تــــد ز
Eبــھ ع�ــ� �ســتقالل �ــ العمــل، واقتــصار القــراءة ع�ــ� : القــراءة رســلبية الطالــب، إضــافة إ%ــ� عــدم تد

   .نالقراءة الصامتة وا�enرEة، دو التعرض للقراءة التحليلية ال�H $عÊp بالتحليل والف�م والنقد

ة القرائيــــة      روع�ــــ� املـــــستو الــــدو%، أظ�ـــــرت نتــــائج اختبـــــار ب�Gلــــز للمقـــــد لحـــــصو ) 2016(ى
جـــة طــالب امل ى وOــ تـــواز املــستو املـــنخفض، مــع وجود(ـــا �ـــ 430رملكـــة العرkيــة الـــسعودية ع�ــ� د ي

إ%� أن الطالب لم ) 12، ص2017(وقد أشار ا�nرuي والقحطا4ي . (PIRLS, 2016) 50 من 44املركز 
ات ال�H بHp عل¤�ا اختبار ب�Gلز سات $عز لد�Ñم التمكن من امل�ا َيتعرضوا ملما

ِ
ُ ر زر ٍ.   

 �ــــ مجــــال القــــراءة، جــــاءت نتــــائج الطــــالب الــــسعوديGن املــــشاركGن �2018ا و�ــــ اختبــــار بGــــ
ل، و�عد (ذا املتوسـط ¶عيـد جـدا عـن متوسـط دو 399ضعيفة ومتدنية، حيث بلغ متوسط أدا��م  ً ٌ

ه  رمنظمـة التعـاو والتنميـة �قتــصادي �ـ القـراءة ومقــدا ، و(ـذه النتـائج �ــ (OECD, 2019) 487ن
ات الدولية $ش�G ب ات الف�م ر�ختبا روضوح إ%� ضعف مستو الطالب السعوديGن � القراءة � م�ا ى

   .والتحليل والنقد

اســـــة املركـــــز ال��بـــــو للغـــــة  ت نتـــــائج د يوع�ــــ� مـــــستو املنظمـــــات واملراكـــــز ال��بوEـــــة، أشــــا رى ر
زإ%ـ� أبـر مظـا(ر الـضعف �ـ القـراءة لـدى الطـالب �ـ اململكـة ) 98، ص2016(لالعرkية لدو ا�nليج 

ء، واســت¨تاج Qفaــار الفرعيــة للــنص : ودية، وم¢�ــاالعرkيــة الــسع واســت¨تاج املعpــÊ العــام للــنص املقــر
ء، وشــرح  ء، وتميGــ� ا�nقيقــة مــن الــرأي، وتميGــ� ا�nقيقــة مــن ا�nيــال، وإبــداء الــرأي �ــ املقــر واملقــر و

   .معÊp النص الذي قرأه بأسلوkھ ا�nاص

اسة {ـل مـن  ت نتائج د رو� اenانب البح×H، أشا ؛ وا�nليفـة والغامـدي، 2010، يال�ـوار(ر
ات وجود ضعف لدى الطالب � ف�م النصوص القرائية وتحليل�ا ) 2011 رإ%� ضعف الطالب � م�ا
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اســة ع�ــ�  ت د رونقــد(ا، كمــا أشــا ات القــراءة التحليليــة، ) 2018(ر رإ%ــ� تــد4ي مــستو الطــالب �ــ م�ــا ى
ات التعرف والنطق والتذكر والف�م الDسيط (م ع�� م�ا رواقتصا    .ر

ـــة الــــضعف إ%ــــ� عــــدد مــــن Qســــباب مــــن أ(م�ــــاو ـــات مجتمعـ اسـ ـــدم : رقــــد عــــزت تلــــك الد عــ
�س حديثة تنHØ الف�م والتحليل والنقد، وتركـز ع�ـ� تفعيـل دو  رتوظيف املعلمGن اس��اتيجيات تد ُ ً

ٍ ر
َ

   .الطالب وتوظيف عمليات التفك�G املصاحبة للتعلم

لية � اenامعات السعودية، إضافة إ%� ذلك فقد الحظ الباحثان من خالل خ[���ما العم
ات  اس املرحلـــة املتوســــطة، وجـــود ضــــعف �ـــ م�ــــا �ــــ مـــد ر�ـــ mشـــراف ع�ــــ� طـــالب ال��بيــــة العمليـــة  ر

ٍالقـراءة التحليليـة بمختلـف مجاال��ـا لـدى الطـالب، وEتـ�Ú ذلـك الـضعف �ـ مظـا(ر متنوعـة م¢�ــا َ :
ة الطــالب ع�ــ� ا ســت¨تاج الفكــرة الرئ¹ــسة رعــدم معرفــة الطــالب بــالفقرات املaونــة للــنص، وعــدم قــد

ة الطــــالب ع�ــــ�  ة الطـــالب ع�ــــ� تحديــــد املعــــا4ي الـــضمنية �ــــ الــــنص، وعـــدم قــــد رللفقـــرة، وعــــدم قــــد ر
  .التمي�G بGن ا�nقيقة والرأي، وغ�G(ا من مظا(ر الضعف � القراءة التحليلية

اســـة اســـتطالعية، حيـــث قامـــا بإعـــداد اســـ�ب َوقـــد عـــضد الباحثـــان مـــا ســـبق بـــإجراء د َ َ ٍَ ٍ رِ َ ََّ انة َ
موج�ــة إ%ــ� معلØـــH اللغــة العرkيـــة �ــ املرحلـــة املتوســطة �ــ مـــدن الــدمام وا�n[ـــ� والظ�ــران، التا¶عـــة 
لللمنطقــة الــشرقية، وOــ قرEبــة مــن ¶عــض�ا، وشــملت �ســ�بانة محــاو متفرقــة حــو اســ��اتيجيات  ً َر

�ـــس�ا، وتقيـــيم املعلمـــGن ألدا �س القـــراءة التحليليـــة، وأبـــر املـــشكالت املتعلقـــة بتد رتـــد ء الطـــالب �ـــ زر
ات، وقد أجاب ع�� �س�بانة  ً معلما من معلHØ اللغة العرkية � املرحلة املتوسطة �ـ 34ر(ذه امل�ا

اسة �ستطالعية اenوانب التالية  :راملدن املشار إل¤�ا، وقد أظ�رت نتائج الد

ات القراءة التحليلية، {% 76أشار   -أ  أحد رمن املعلمGن إ%� ضعف دافعية الطالب � $علم م�ا
ا ¥عــود  kمــ �س القــراءة التحليليـة مــن وج�ـة نظــر(م، و�عتقـد الباحــث أنـھ  رأبـر مــشكالت تـد ر ز
�ـــــسية املـــــستخدمة، وانخفـــــاض مـــــستو  ـــ� ضـــــعف �ســـــ��اتيجيات التد ىالــــسDب �ـــــ ذلـــــك إ%ــ ر

ات التفك�G لدى الطالب   .رالعمليات الذ(نية املصاحبة للتعلم ال�H ت¨شط قد

، والب¹ئـة الـصفية غGـ� من املعلمـGن إ%ـ� مـشaلة ك% 65 أشار   -ب  لÞـ�ة أعـداد الطـالب �ـ الفـصو
س، وEمكن معاenتھ من  راملناسبة، وEر الباحث أن (ذه املشaلة أمر واقع � كث�G من املدا ى

�س اللغة العرkية   .رخالل 4Qشطة اenماعية � تد

�س   -ج  �ـــسية املتداولـــة �ـــ تـــد ر أشـــار مجموعـــة مـــن املعلمـــGن إ%ـــ� عـــدد مـــن �ســـ��اتيجيات التد ر
�سية ا�nديثة؛ وخصوصا ما يتعلق  ًالقراءة التحليلية، ولم يتطرقوا إ%� �س��اتيجيات التد ر

  .بالتفك�G ومراقبة التعلم

ات القـــــراءة التحليليــــة متـــــدن % 2.41ى يــــر   - د  ٍمــــن املعلمـــــGن أن مــــستو أداء الطـــــالب �ــــ م�ــــا
ّ ََ ُ ر ى

ىوضــعيف، ب¹نمـــا يــر  ٌ
مـــن املعلمـــGن أن مــستو أداء الطـــالب متوســط% 8.58

ٌ
،، ولعـــل ذلـــك ى

ات القراءة التحليلية ريقدم مؤشرا حو وجود ضعف لدى الطالب � م�ا ل ً. 

�ـسية ا�nديثــة �ــ % 62ىيـر   -ه  Eب ع�ـ� �ســ��اتيجيات التد رمــن املعلمـGن أن ا�nاجــة إ%ـ� التــد ر
�س القــراءة التحليليــة عاليــة، ب¹نمــا يــر  ىتــد Eب متوســطة، % 38ر رمــ¢�م أن ا�nاجــة إ%ــ� التــد

�ــسية ا�nديثــة �ــ ولعــل (ــذه ال¨ــسبة $ع رطــي مؤشــرا إ%ــ� أ(ميــة توظيــف �ســ��اتيجيات التد ً

Eب املعلمGن عل¤�ا �س القراءة، وتد رميدان تد    .ر
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اســـات ال��بوEـــة  روملواج�ـــة (ـــذا الـــضعف ومعاenتـــھ، فقـــد أكـــدت املـــؤتمرات العلميـــة والد
�سية ا�nديثة ال�H تفعل الع مليات العقلية روQدبيات ا�fتصة أ(مية توظيف �س��اتيجيات التد

ات  ــــب وت¨ـــــشط�ا وتحرك�ـــــا �ـــــ مـــــسا ات الطالـ راملـــــصاحبة للـــــتعلم �ـــــ جميـــــع مراحلـــــھ، و$ـــــس�ثمر قـــــد ر
مختلفـــة، حيـــث أوàــــ®Ê املـــؤتمر العلØـــH التاســــع عـــشر لeمعيـــة العلميــــة املـــصرEة للقـــراءة واملعرفــــة 

��م بحيـــث يتفـــاعلو مـــع ا) 2019( لـــنص نبتوظيـــف �ســـ��اتيجيات ال�ـــH تثGـــ� تفكGـــ� الطـــالب ودافعيـــ
ســـو£�ا �ـــ مراحـــل قــــراءة الـــنص، و(ـــذا ينطبـــق ع�ــــ�  ء مـــن خـــالل العمليـــات العقليــــة ال�ـــH يما راملقـــر و

   .اس��اتيجيات مراقبة الف�م

اسـة {ـل مـن  بتوظيـف اسـ��اتيجيات ) 2017؛ والعـردان، Q2014حمـدي، (ركمـا أوصـت د
�س اللغـــة العرkيــة، توظــف العمليــات املعرفيـــة الذ(نيــة املــصاحبة  للــتعلم و�عتمـــاد رحديثــة �ــ تــد

نة  ات التحليل و�ستدالل واملقا ب الطالب ع�� م�ا رع�� �س��اتيجيات ال�H توظف التفك�G، وتد ر ر
ات التفك�G ال�H تفعل دو الطالب � بناء ا�n[�ة اللغوEة روالنقد وغ�G(ا من م�ا     .ر

ــا ت الذ(نيــــة ًو�ـــ $علــــيم اللغــــة العرkيـــة، $عــــد اســــ��اتيجيات مراقبــــة الف�ـــم ميــــدانا للعمليــ
املـصاحبة للـتعلم، ال�ـH يقــوم �áـا الطالـب قبــل القيـام بامل�مـة اللغوEـة، وأثناء(ــا، وuعـد �ن��ـاء م¢�ــا، 

   .)218، ص 2011إسماعيل، (حيث يتحقق التخطيط، والتنظيم، واملراقبة، والتقوEم 

بة روالس��اتيجيات مراقبة الف�م دو م�م � عملية القراءة، حيث تمكن الطالب من مراق
ا أو الــــتحكم ف¤�ــــا وضــــبط�ا  ـــوم �áــــ  .)125، ص2012°ــــ�اتة والــــسمان، (العمليــــات العقليــــة ال�ــــH يقـ

رإ%� الدو امل�م الس��اتيجية مراقبة الف�م � ) 27، ص2016(وملزEد من التوضيح، فقد أشار صياح 
ات الطالـب ع�ـ� الف�ـم و�سـ�يعاب، فمـن خالل�ـا ¥ـسأل نفـسھ أو مـاذا ف�مـت ممـا قـرأت : رتنمية قـد

سمعت؟ ما الذي لم أف�مھ؟ مـا الـذي سـاعد4ي ع�ـ� الف�ـم؟ مـا الـذي اسـتفدت منـھ لقراء$ـي املقبلـة 
 مجال الف�م و�س�يعاب؟ �  

و$عد اس��اتيجيات مراقبة الف�م من �س��اتيجيات ال�H يوظف�ا الطالب لضبط عمليات 
ك الـصعوkات ال�ـH حالــت ب¹نـھ وkـGن الف�ـم العميــق للـنص، و (ا، ومــدى رالـتعلم، فيـد رتحديـد مـصاد

ـــاط الــــضعف و$عـــــديل�ا، وتـــــدعيم  مناســــبة �ســـــ��اتيجية املــــستخدمة، مـــــع ال��كGــــ� ع�ـــــ� معاenــــة نقــ
 Hواختيار العمليات املالئمة ال� ، ىجوانب القوة وتثDي��ا، ومعرفة كيفية �نتقال من خطوة إ%� أخر

ن، (ت�بع � السياق     .)88، ص2008ومحمود وآخر

 اس��اتيجيات مراقبة الف�م $ساعد ع�� تجنـب وقـوع الطالـب �ـ رومن منظو نفH®ä، فإن
ــــــة  ــــــــ ـــــــ� املنتجـــ ــــــــ ــــــسلبية وغGــ ـــــــــ ـــــــــراءة الــ ــــــــــــــة القــــــــ ن، (حالـــ ــــــــر ــــــــ ــــانز وآخـ ــــــــ ومـــــ ــــــد .)74، ص2005/2009و ــــــــ  وقـــ

ن إ%ـ� أن الطـالب الـذين يراقبـو $علم�ـم خـالل مراحـل قـراءة Armbruster, et al ) (2001,P42أشـار
��م ع�ــ� تحديــد الــنص متمGــ�ون �ــ تحديــد مــا يف�مونــھ مــن الــنص ومــا ر ال يف�مونــھ، إضــافة إ%ــ� قــد

�ســــ��اتيجيات املناســــبة �nــــل مــــشكالت أو صــــعوkات الف�ــــم، ولــــذلك فــــإن ع�ــــ� املعلمــــGن مــــساعدة 
 بالعمليـــات املــصاحبة للــتعلم، وتقــديم �ســـ��اتيجيات املناســبة �ــ حــل صـــعوkات  طال�áــم �ــ الــ̧و

    .الف�م

ات التخطـــيط ولنجــاح (ـــذه �ســ��اتيجيات �ـــ ميـــادين مختلفــ رة �ـــ إكـــساب الطــالب م�ـــا
والتنظيم واملراجعة والتقوEم، والتفك�G والتحليل والنقد، وغ�G(ا مـن العمليـات الذ(نيـة املـصاحبة 
اســات بتوظيــف اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ $علــيم  رلعمليــات الــتعلم، فقــد أوصــت عــدد مــن الد

اسات اسة {ل من : رالقراءة، ومن تلك الد ؛ 2020؛ وآل تمـيم، 2011؛ وkـصل، Q2014حمدي ، (رد
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 ، ـــــو ،  2016؛ وشـــــــــرEف، 2015لوالرســــ ــــــــدالبار ـــــا هللا، 2018ي؛ وعبـ ؛ 2012؛ والقر4ـــــــــي، 2009؛ وعطــــ
 ، ي والعفار يوالaو   .)2008؛ ومحمود وآخرEن، 2017ر

اســة املتمثلـــة �ــ ضـــعف طـــالب  ا مـــشaلة الد روkنــاء ع�ـــ� عــرض اenوانـــب ال�ــH حـــددت ف¤�ــ ً

نات القراءة التحليلية ، ولaو (ذه املرحلـة مرحلـة م�مـة �ـ بنـاء °�ـصية راملرحلة املتوسطة � م�ا
اسية،  رالطالب لغوEا ومعرفيا واجتماعيا ونفسيا، كما أ£�ا تمثل منعطفا م�ما � مس�Gة الطالب الد ¡ ًُ َ َ ُْ

ِ
ّ َ ¡ ¡ ¡ ¡ُ

�ــسية حديثـة $ــس�م �ــ  عــالج رلـذا فقــد اتــ�Úت ا�nاجـة إ%ــ� بنــاء برنــامج قـائم ع�ــ� اســ��اتيجيات تد
ات القراءة التحليلية، وقد وقع �ختيـار ع�ـ� بنـاء برنـامج قـائم  رالضعف وتنمية أداء الطالب � م�ا

اسة، وZمكن ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م، وقياس فاعليتھ،  رومن ثم فقد تحددت مشWلة الد َّ َ

  : عالج�ا من خالل Kجابة عن _سئلة التالية

ات القراءة التحليلية  -1  املناسبة لطالب الصف الثا4ي املتوسط؟ رما م�ا

ـــراءة  -2 ات القـــ ـــا ــــة الف�ــــــم �ــــــ تنميــــــة م�ـــ ـــائم ع�ــــــ� اســــــ��اتيجيات مراقبــ رمـــــا فاعليــــــة برنــــــامج قـــ
 التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط؟ 

اسة   : رأ4داف الد

اسة إ%� تحقيق Q(داف التالية   : ر$س�ð (ذه الد

ات القراءة التحليلية لطالب الصف  -1 الثا4ي املتوسـط، وEمكـن mفـادة م¢�ـا �ـ رتحديد م�ا
اسية ات الد اسات القادمة أو � تطوEر املقر ر{و£�ا دليال مرجعيا ¥س��شد بھ � الد رر ¡ ً

.  

ات  -2 رالتعــرف ع�ـــ� فاعليــة ال[�نـــامج القــائم ع�ـــ� اســ��اتيجيات مراقبـــة الف�ــم �ـــ تنميــة م�ـــا
  .القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط

اسةأ4مية    : رالد

اســة مـن خــالل مــا يمكــن أن $ـس�م بــھ مــن نتــائج �ـ اenوانــب النظرEــة والتطبيقيــة  رتكمـن أ(ميــة الد
  : التالية

ات القـراءة  -1 اسة استجابة للتوصيات ال��بوEة ال�H أكـدت أ(ميـة تنميـة م�ـا رتأ$ي (ذه الد ر
ــــراء ات القـــ ـــادت بتوظيــــــف اســــــ��اتيجيات مراقبـــــــة الف�ــــــم �ــــــ تنميــــــة م�ــــــا ـــة، ونـــ ة رالتحليليـــ

  .التحليلية

ـــراءة  -2 ات القـــ ـــا ــــدم قائمـــــة بم�ــ ـــة، حيـــــث تقــ اســـــة مخططـــــي منــــــا�L اللغـــــة العرkيــ رتفيـــــد الد ر
ًالتحليليـــة املناســـبة لطـــالب الـــصف الثـــا4ي املتوســـط، وkرنامجـــا قائمـــا ع�ـــ� اســـ��اتيجيات  ً

  .مراقبة الف�م، وذلك لتطوEر برامج وأ4شطة $عليم القراءة

اســـة مرجعـــا علميـــا للمـــشرفGن  -3 ¡تمثـــل الد ً DEيـــة ر رال��بـــوGEن، حيـــث يمكـــ¢�م تقـــديم بـــرامج تد
ات القـــراءة  رملعلØــH اللغـــة العرkيـــة �ـــ توظيـــف اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم �ـــ تنميـــة م�ـــا

Hñر أدا��م املEالتحليلية، وتطو.   

اســـة معلØـــH اللغـــة العرkيـــة �ـــ تطـــوEر بـــرامج وأ4ـــشطة القـــراءة التحليليـــة، كمـــا  -4 ر تفيـــد الد
ات اللغوEةتقدم ل�م معاenات مختل رفة تطو أداء الطالب � امل�ا   .ر
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اسـات جديـدة، وذلـك  -5 اسة منطلقا للباحثGن � $عليم اللغـة العرkيـة �ـ تقـديم د ر$عد الد ًر

ات لغوEة أخر أو من خالل  ىمن خالل توظيف اس��اتيجيات مراقبة الف�م � تنمية م�ا ر
�سي ات القراءة التحليلية بواسطة اس��اتيجيات تد رمعاenة م�ا     .ة مختلفةر

اسة   : رحدود الد

اسة ع�� ا�nدود التالية              : راقتصرت الد

  : ، وتمثلت �اefدود املوضوعية -1

ات القراءة التحليلية املناسبة لطالب الصف الثا4ي املتوسط  -أ    .رم�ا

اســة ع�ــ� النــصوص القرائيــة �ــ الوحــدتGن الرا¶عــة وا�nامــسة، إذ اختGــ�ت   -ب  راقتــصرت الد
ثالثـة نـصوص �ـ الوحـدة الرا

َ
 Hامـسة، مـن كتـاب لغ�ـ�nالوحـدة ا ¶عـة، وثالثـة نـصوص �ـ

َ

اH®Å الثا4ي(ا�nالدة للصف الثا4ي املتوسط    .(ـ1442طبعة ) رالفصل الد

 : ، وتمثلت �اefدود الgشرZة -2

 س اa�nوميـــة للمرحلـــة املتوســـطة �ــــ رعينـــة عـــشوائية مـــن طـــالب الـــصف الثـــا4ي املتوســـط �ـــ املـــدا
اســـية، ال�ـــH يف�ـــ�ض أن مدينــة الظ�ـــران، و(ـــذا الـــصف يمثــل من رعطفـــا م�مـــا �ـــ مــس�Gة الطالـــب الد ¡ ً

ات ال�H تمكنھ من معاenة النصوص القرائية والتفاعل مع�ا وتوظيف�ا � حل  ريمتلك فيھ (ذه امل�ا
  .مشكالتھ

 : اefدود الزمانية واملWانية -3

 H®Åا اH®Å الثا4ي للعام الد اسة � الفصل الد رطبقت الد ر     .ران(ـ، � مدينة الظ�1442-1441ر

اسة   : رمصطeUات الد

 : فاعلية -1

مــــدى Qثــــر الــــذي يمكــــن أن تحدثــــھ املعاenــــة : "الفاعليــــة بأ£�ــــا) 2003(عــــرف °ــــ�اتة والنجــــار 
(ا متغ�Gا مستقال � أحد املتغ�Gات التا¶عة التجرDEية باعتبا

¡ ً    .)230ص" (ر

ا برنـامج قـائم ع�ـ� (ستقل Qثـر الـذي يحدثـھ املتغGـ� املـ: ¡و�عرف الباحثان الفاعليـة إجرائيـا بأ£�ـ
اســة لــدى طــالب ) اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم ات القــراءة التحليليــة ا�fــددة �ــ الد ر�ــ تنميــة م�ــا ر

  .الصف الثا4ي املتوسط

 : برنامج قائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م -2

 (ــو مجموعـة مــن 4Qـشطة املنظمــة وامل��ابطــة: "ال[�نــامج بأنـھ) م2003(عـرف °ــ�اتة والنجـار 
ات، أو يتضمن سلسلة من  ع، �áدف تنمية م�ا ذات Q(داف ا�fددة، وفقا لالئحة أو خطة مشر

ً
ر و ٍ

ً

ات، ترتبط �áدف عام، أو مخرج £�ا´ي  ٍاملقر    .)74ص" (ر

مخطط $عليHØ ¥س�ند إ%� توظيف اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم : ¡و�عرفھ الباحثان إجرائيا بأنھ
ة محـــددة ودقيقـــة وإجرائيـــة؛ لتحقيـــق أ(ـــداف ال[�نـــامج، �ـــ املراحـــل ا�fتلفـــة لقـــراءة الـــنص ر بـــصو
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ـــــتعلم وأســـــــاليب  ـــ��اتيجيات ومــــــصادر الـ ــــداف وا�fتــــــو و4Qــــــشطة التعليميــــــة و�ســـ ىوEتــــــضمن Q(ــ
   .التقوEم

 :اس��اتيجيات مراقبة الف�م -3

�ـــH®ä يقـــوم ع�ـــ� و¸ـــ : "اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم بأ£�ـــا) 2018(يعـــرف عبـــدالبار  رمـــدخل تد
��م ع�ــ� وضـــع خطـــط محـــددة، للوصـــو إ%ـــ� أ(ـــداف�م الطــالب  اك�ـــم ملـــا يقومـــو بتعلمـــھ، وقـــد لوإد رن ر

ا�fددة، واختيار �س��اتيجيات املناسبة و$عديل�ا، أو التخ� ع¢�ا، واختيار اس��اتيجيات جديدة، 
ة ع�� مراجعة ذوا��م وتقييم�ا باستمرار جة كب�Gة من القد رباإلضافة إ%� تمتع�م بد   .)59ص" (ر

مجموعــة مــن العمليــات الذ(نيـــة : ¡عــرف الباحثــان اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم إجرائيــا بأ£�ــاو�
ــ الطالــب  املـصاحبة للــتعلم مــن بدايـة املوقــف التعليØــH، وح�ــÊ �ن��ـاء منــھ، مــن خـالل توظيــف ̧و

جة الف�ـم ل�طـو اكھ بامل�مة القرائية ال�H يقوم �áا، وتت�Ú ¶عض مالمح�ا � التعرف ع�� د روإد ة ر
mجرائية، ومعرفة نقـاط القـوة والـضعف، والتقـوEم املـستمر مل�ـام الـتعلم، واختيـار �سـ��اتيجيات 

ات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط    .رالبديلة للم�مة القرائية؛ �áدف تنمية م�ا

 :القراءة التحليلية -4

ة تتــصف بالــشمولية �ــ القــراءة، عمليــة عقليــ: "القــراءة التحليليــة بأ£�ــا) 2017(عــرف °ــ�اتة 
ة ع�� استكشاف مضامGن النصوص املكتوkة  ر{أسلوب أفضل، وإجراء يتم�G بالDساطة، تمنح القد
مــن مفــردات وتراكيـــب وخيــال، مـــن خــالل التعمـــق �ــ قراءاتــھ، مـــستغال الوقــت و$ـــ�G�ôه �ــ كـــسب 

ً

�ھ، وتمكنـھ مـن إنتـاج نـص خ[�ات جديدة مما يقرأ، تمكنھ من توظيف�ا � حل املشكالت ال�H تواج
  .)54ص" (جديد ي�سم باإلبداع

س�ا طالب الصف : ¡و�عرف الباحثان القراءة التحليلية إجرائيا بأ£�ا رالعمليات العقلية ال�H يما
اســــة ألفاظــــھ  رالثـــا4ي املتوســــط قبـــل قــــراءة الـــنص وأثنــــاءه وuعــــده مـــن خــــالل التعمـــق �ــــ الـــنص، ود َ َ َ

اك روتراكيبــھ ومعانيــھ وأســاليبھ وصــو ره، وتفــسQ �Gفaــار وتحليل�ــا ونقــد(ا، مــع توظيــف الــرkط وإد
ات القــراءة  رالعالقــات بــGن Qفaــار، وإنتــاج نــص مــواز للــنص Qصــ�، و�ــستدل عل¤�ــا مــن خــالل م�ــا

اسة    .رالتحليلية املعدة � الد

  : يKطار النظر

(ا، وفيما ي� تفصيل لذ              اسة حسب محاو رعرض (ذا الفصل mطار النظر للد ر   : لكي

أوال
ً

  :يKطار النظر: 

يقـسمت مباحــث mطــار النظــر إ%ــ� مبحثــGن، وOــ ُ ُْ َ اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم، والقــراءة : َّ
اسة {ل مبحث م¢�ا بالتفصيل، وفيما ي� بيان ذلك   : رالتحليلية، وقد تناولت الد

  اس��اتيجيات مراقبة الف�م: لاملبحث _و

) Strategies of Monitoring Comprehension(  

اســة ا�nاليــة إ%ــ� تقــديم تــصو شــامل حــو اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم، مــن  لســعت الد ر ر
املف�وم، وQ(مية، والفلسفة ال�ـH ترتكـز عل¤�ـا اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم،  واسـ��اتيجيات : (حيث
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اســــة ومواد(ــــا البحثيــــة)مراقبــــة الف�ــــم �ــــ بنــــاء أدوات الد ر، وذلــــك لبنــــاء إطــــار نظــــر ¥ــــس�ند إليــــھ  ، ي
  : وتفس�G النتائج ومناقش��ا، وفيما ي� تفصيل لذلك

  :مف�وم اس��اتيجيات مراقبة الف�م

  اء املعرفة ال�H تقوم ع�� ال̧و ر$عد اس��اتيجيات مراقبة الف�م إحدى اس��اتيجيات ما و
ان  ق�ــ ســياق حديثـــھ عــن التفكGــ� فــو املعر�ــ إ%ــ� وضـــع ) 52، ص2007(وباملعرفــة، فقــد أشــار جــر

اتھ و رم�اO ثالثة محاو : ر وEتضمن محو املراقبـة.التخطيط، واملراقبة، والتقوEم: راس��اتيجياتھ �
mبقاء ع�� ال�دف � �(تمام، وا�fافظة ع�� $سلسل العمليات وا�nطوات، ومعرفة م�Ê يتحقق 

، واختيار العملية املناسبة ال�H ت�بع � السياق، واك�شاف Qخطاء والعقبات، ومع رفـة (دف ف̧ر
   .كيفية التغلب ع�� العقبات والتخلص من Qخطاء

د  اســــ��اتيجية ��ــــتم بتحديـــــد : "مراقبــــة الف�ــــم بأ£�ـــــا) 1990/1996(روقــــد عرفــــت أكـــــسفو
Qخطاء � ف�م أو إنتاج اللغة اenديـدة، مـع تحديـد أي Qخطـاء م�مـة، كمـا ��ـتم بت�بـع مـصدر تلـك 

   .)121ص" ((ذه QخطاءQخطاء امل�مة، ومحاولة التقليل من حدوث مثل 

 HIمراقبة الف�م بأ£�ا) 2006(رو�عرف مد{و والشعي" : ¸ـ ومراقبـة الـذات أثنـاء الـتعلم، و
ــــات املـــــــصاحبة للـــــــتعلم،  اســــــة، والفنيـــ ــــاط التفكGـــــــ� وأســـــــاليب الد ــــا ¥ـــــــستخدمھ مــــــن أنمـــ راملــــــتعلم بمـــ

لـتعلم نحـو ال�ـدف والسيطرة الذاتية ع�� ا�fاوالت ال�H يقوم �áا لتحقيق أ(دافھ، وتوجيھ مسار ا
   .)208ص" (لامل¨شود؛ ل�صو ع�� نتائج فعالة ومؤثرة

Eدان   الفرد ملا ¥ستخدمھ من : "اس��اتيجيات مراقبة الف�م بأ£�ا) 2009(زوقد عرفت  ̧و
تــــھ ع�ــــ� اســــتخدام �ســــ��اتيجيات البديلــــة؛ لتــــ�Æيح  راســــ��اتيجيات للــــتعلم أو حــــل املــــشaلة، وقد

ة �(تمـام وا�nفـاظ ع�ـ� الف�م أو أخطاء Qداء واملرا رقبة، حيث تظ�ر � mبقاء ع�� ال�دف �ـ بـؤ
    .)9ص" ($سلسل ا�nطوات

اء : "اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم بأ£�ـا) 2010(وعرفت إبرا(يم  رإحـدى اسـ��اتيجيات مـا و
واملعرفـة، يقــوم ف¤�ــا القـار بتعــديل وتــصوEب تفكGــ�ه أثنـاء القــراءة؛ وصــوال إ%ـ� ف�ــم املــادة املقــر

ً
ءة، ئ

لكما أنھ يت¨بـأ بمـا سـيقرأه، و(ـو خـالل ذلـك يحـاو أال يفقـد تركGـ�ه، بحيـث يتوقـف و�عـود إ%ـ� بدايـة 
قاenملة؛ لتعزEز عملية الف�م، وتحديد املش�تات ال�H $عو الف�م، وتحديد Qسلوب املناسـب �nـل 

   .)12ص" (مشaلة صعوkة الف�م

�ـــH®ä يقـــوم : "م بأ£�ـــااســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــ) 2018(يكمـــا عـــرف عبـــدالبار  رمـــدخل تد
��م ع�ـــ� وضـــع خطـــط محـــددة، للوصـــو إ%ـــ�  اك�ـــم ملـــا يقومـــو بتعلمـــھ، وقـــد ـــ الطـــالب وإد لع�ـــ� ̧و رن ر
ـــار  ـــــــا، واختيــــــــ ـــــــديل�ا، أو التخ�ـــــــــــ ع¢�ــــ ــــــــبة و$عــــ ـــــــــ��اتيجيات املناســ ـــــــار �ســ ـــــددة، واختيــــ ـــــــداف�م ا�fــــــ أ(ـــ

ة ع�ـ� م جـة كبGـ�ة مـن القـد راس��اتيجيات جديدة، باإلضـافة إ%ـ� تمـتع�م بد راجعـة ذوا��ـم وتقييم�ـا ر
    .)59ص" (باستمرار

ـــة الف�ـــــم بأ£�ــــا مجموعــــة مـــــن العمليــــات الذ(نيـــــة : و�عــــرف الباحثــــان اســـــ��اتيجيات مراقبـ
ــ الطالــب  املـصاحبة للــتعلم مــن بدايـة املوقــف التعليØــH، وح�ــÊ �ن��ـاء منــھ، مــن خـالل توظيــف ̧و

اكھ بامل�مة اللغوEة ال�H يقوم �áا، وتت�Ú ¶عض مالمح� جـة الف�ـم ل�طـوة روإد را �ـ التعـرف ع�ـ� د
mجرائية، ومعرفة نقـاط القـوة والـضعف، والتقـوEم املـستمر مل�ـام الـتعلم، واختيـار �سـ��اتيجيات 

ات اللغوEة رالبديلة للم�مة اللغوEة، �áدف تنمية مستو الطالب وتطوEره � امل�ا    .ى
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  : أ4مية اس��اتيجيات مراقبة الف�م

ة الف�ــــم مـــن �ســــ��اتيجيات امل�مـــة �ــــ ضـــبط Qداء ومراقبتــــھ، $عـــد اســــ��اتيجيات مراقبـــ
ت Qدبيــات .وتوجيـھ مـسار الـتعلم؛ ممــا ¥ـس�م �ـ جــودة أداء امل�مـة اللغوEـة ر و�ـ (ــذا الـسياق، أشـا

ًال��بوEة إ%� أن موضوع الـو¸ بـالتعلم لـھ أ(ميـة كبGـ�ة �ـ $علـيم القـراءة؛ نظـرا لتطـوEره بنـاء املعرفـة 

ىلـــب مـــن املـــستو الكØـــH إ%ـــ� املـــستو النـــو¸، ولـــذلك فـــإن اســـ��اتيجيات مراقبـــة والف�ـــم عنـــد الطا ى
Eــده بــاملواد والوســائط  ات التفكGــ� العليــا لــدى الطالــب، وتز ا م�مــا �ــ تطــوEر م�ــا والف�ــم تــؤدي دو ر ¡ ًر

ـــة لف�م�ـــــا وتوظيف�ـــــا �ـــــ الـــــسياقات ا�fتلفـــــة  نـــــصر (ال�ــــH $ـــــساعده ع�ـــــ� معاenـــــة املعلومـــــات بفاعليــ
   .)99، ص1996والصمادي، 

و�ــ القــراءة للمعpــÊ، $عــد عمليــات مراقبــة الف�ــم مــن أ(ــم العمليــات العقليــة ال�ــH ¥عــرف 
ُالطالب من خالل�ا م�Ê يف�م النص وم�Ê ال يف�مھ، و�عرف ماذا عليھ أن يفعل عندما يتعطل مسار  ُ َّ َ ََ

ــھ   أنــــھ يمكــــن تطــــوEر ف�ــــم الطــــالب) 44، ص2011(ى وEــــر البــــصيص .)191، ص1999عــــصر، (ف�مــ
ة إليھ بمراقبة الف�م   .ربواسطة الو¸ بالعمليات املصاحبة للقراءة، و(و ما يمكن mشا

غرEـــت  ا ) 29، ص2012(رو$ـــش�G ما ن قبـــل القـــراءة وأثناء(ـــ َإ%ـــ� أن القـــراء اenيـــدين يفكـــر َ و
ا تـــــأ$ي أ(ميـــــة  ــ (م وتوقعـــــا��م ومناقـــــشا��م، و(نـــ �ـــــ مراجعـــــة مـــــستمرة ألفaـــــا ـــم  روuعـــــد(ا، ولـــــذلك ف�ــ

َ

 وEــضيف .راقبـة الف�ــم �ـ ضــبط العمليـات القرائيــة وتوج¤��ـا ال�ــH يقـوم �áــا الطالـباسـ��اتيجيات م
ن  ـــــم ) 32، ص2015/2020(وأوك�يـــــــل وآخـــــــر ـــھ مـــــــسار ف�م�ـــ ـــــذي يتفقـــــــدو فيــــ ــــــت الــ ــــ الوقـ ــــــأ£�م �ـــ نبـ

ه، كقيـام�م بإعـادة جـزء  ج الف�م عن مـسا ٍباستمرار، يقومو بمحاوالت ملعاenة املشaلة عند خر
ْ ُ ر و ن

ُّلم يتمكنوا من َ َ َ دت فيھَ ْ ف�مھ � النص، أو ف�م معÊp {لمة � النص من خالل سياق�ا الذي و َ َ    .رَ

ن  وكمــا شــبھ مــانز وآخــر اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ الــنص ) 196، ص2005/2009(و
ة ا�nمراء ال�H $عمل {املنبھ، لتقو للقار (ل ف�مت النص أو لم تف�مھ؟ (ل يجب  ء باإلشا ئاملقر ل ر و

 $شOء آخر؟ وH®ö اجـة إليـھ، عمل�nوسات الذي ¥عمل آليـا عنـد ا�Gافحة الفaذلك برنامج م ¡بھ �

ئصياغة الفقرة بaلمات القار ا�nاصة، و�ن�باه إ%� الaلمات غ�G : ومن اس��اتيجيات مراقبة الف�م
ة ذ(نية سم صو راملألوفة، ومحاولة تخيل Qحداث، و    .ر

(ا املؤثر � تنمية أداء الطالب و� ضوء ما سبق، تبGن أ(مية اس��اتيجيات مراقبة ا رلف�م ودو
��ــا مــشكالت الف�ــم وصــعوkاتھ ال�ــH $ع�ــ�ض مــسار الــتعلم، إذ $عمــل ع�ــ� enــة، ومعاEامل�ــام اللغو �ــ
الــتحكم �áــا وتقليل�ــا والــسيطرة عل¤�ــا، واســتخدام اســ��اتيجيات مناســبة لــضبط Qداء، إضــافة إ%ــ� 

ات التفك�G العليا لدى الطالب،   بذلك $عـد رتطوEر(ا م�اOعمليات التعلم، و¶  فع مستو ال̧و ىو ر
ىميـــدانا للعمليـــات الذ(نيـــة املـــصاحبة للـــتعلم ال�ـــH تطـــو مـــستو ف�ـــم الـــنص وتحليلـــھ ونقـــده لـــدى  ر ً

 .الطالب

  : الفلسفة ال�? ترتكز عل��ا اس��اتيجيات مراقبة الف�م

(ـــا الفلـــسفي إ%ــ� نظرEـــة مــا و    ر$ــس�ند اســـ��اتيجيات مراقبــة الف�ـــم �ــ إطا اء املعرفـــة ال�ـــH ر
نأسـس�ا العـالم QمرaEـي فالفـل �ــ سـبعي¨يات القـر املا÷ـ®H، وتتمثـل �ــ عمليـات التفكGـ� ال�ـH تركــز  ِ َّ ِ
ع�ــ� طرEقــة التفكGــ� ولــ¹س ع�ــ� املــادة العلميــة؛ �áــدف تحليــل مــسار تفكGــ�ه وتقوEمــھ، وجعلــھ أكÞــ� 

  .)38، ص2016صياح، (إنتاجية 
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اء املعرفـة إ%ـ� عم ليــات التفكGـ� �ـ التفكGـ�، واسـتخدام اســ��اتيجيات رو�ـش�G مف�ـوم مـا و
؛ أي أن يتعلم الطالب كيف يفكر � العملية ال�H يجر�Ñا، وEخطط وEراقب، وEنظم  التعلم عن ̧و

وEقوم عملية $علمھ؛ مما يجعلھ أك�Þ 4شاطا وفعالية 
ً

   .)138، ص2014عطية، (

، $عـد اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم إحـدى اسـ��ا اء املعرفـة، ىومن ج�ة أخـر رتيجيات مـا و
التخطــــيط للقيـــام بامل�مـــة اللغوEــــة، وتحديـــد ال�ـــدف م¢�ــــا، : وتتـــضمن مجموعـــة مــــن العمليـــات وOـــ

صــد الـــصعوkات �ــ تنفيــذ امل�مـــة، وتقــديم البــدائل، ومراقبـــة  مــة، و روتحديــد خطــوات التنفيـــذ الال ز
   .)355، ص2013أبو جادو ونوفل، (خطوات امل�مة وتوج¤��ا 

ــــرف �áلـــــو  ــــا) 2004(لوعـ اء املعرفـــــة بأ£�ـ مجموعـــــة mجـــــراءات ال�ــــــH : "راســـــ��اتيجيات مـــــا و
ــــا،  ســـــ�ا، ومراحل�ـ ـــH يما ـــأ$ى لـــــھ مـــــن خالل�ـــــا $عـــــرف طبيعـــــة عمليـــــة القـــــراءة ال�ــ ، وEتــ ســـــ�ا القـــــار ريما ئر
ـــا  ـــھ أن يؤد�Ñــــا تحقيقـ ًوأغراضــــ�ا ا�fتلفــــة، والــــو¸ بــــاإلجراءات و4Qــــشطة ا�fتلفــــة ال�ــــH ي¨بøــــ عليـ

ىف م¨شود، ومراقبتھ لذاتھ � أثناء عملية $علمـھ �fتـو مـا يقـرأ، وتوج¤��ـا ثـم لن�يجة معينة أو (د
$ــسم�ا لنفــسھ، و$عــديل مــسار $علمــھ الــذا$ي �nــصولھ ع�ــ�  رمراجعتــھ املــستمرة �nطــة $علمــھ ال�ــH ا

ستھ و$علمھ �fتو ما يقرأ ىنتائج أفضل � أثناء مما    .)169ص" (ر

اء املع روEمكـــن القـــو إن اســـ��اتيجيات مـــا و رفـــة تركـــز ع�ـــ� تجوEـــد عمليـــات الـــتعلم، بمـــا ل
 ¶عمليات التعلم، ولذلك ف�H تجعـل ¸ وتتضمنھ من تخطيط وتنظيم ومراجعة، ومراقبة وتقوEم و

   .الطالب � حالة مستمرة من ال¨شاط والتأمل، وال��ك�G و�ن�باه، ومتا¶عة Qداء

اء املعرفة، وتتمثل إ%� املبادئ Qساسية الس��اتيج) 231، ص1999(وقد أشار جابر  ريات ما و
 النقاط التالية� :  

  .)مبدأ العملية(التأكيد ع�� أ4شطة التعلم وعملياتھ أك�Þ من التأكيد ع�� نواتجھ  -1

ـــالب ع�ــــ� الــــو¸ باســــ��اتيجيات الــــتعلم  -2 مبــــدأ (نأن يaــــو للتعلــــيم قيمــــة، وأن ¥ــــساعد الطـ
  .)التأملية

اء املعرفية واملaونـات الوجدانيـة أمـر م�ـم التفاعل بGن املaونات املعرفية واملaونات ما  -3 رو
  .)مبدأ الوجدانية(يومركز 

سة اس��اتيجيات التعلم بانتظام و� سياقات مناسبة  -4   .)مبدأ السياق(رمما

ــا  -5 ظيف��مـــــ ات و ـــا ـــــن الطـــــــالب باســــــتخدام املعرفـــــــة وامل�ــــ ـــة الـــــــو¸ املـــــــستمر مــ وأ(ميـــ مبـــــــدأ (ر
 ). الوظيفية

Eب الطالب ع�� كيفية $±�يص وتنظيم -6   .)مبدأ ال�±�يص الذا$ي( ومراقبة $علم�م رتد

Eجيا إ%� الطالب  -7 لية التعلم تد ¡تحو مسؤ ر و   .)مبدأ املساندة(ل

  .)نمبدأ التعاو(نالتعاو واملناقشة بGن الطالب أمر م�م  -8

مبـدأ املف�ـوم أو (يتعلم الطالب املعرفة وا�n[�ة اenديدة � ضوء املعرفة السابقة لد�Ñم  -9
   .)رالتصو القب�
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اء املعرفة، فقد س�ð الباحثان إ%� �ستفادة و� ر ضوء ما سبق من عرض الس��اتيجيات ما و
و�نطـــالق م¢�ـــا �ـــ تحديـــد أســـس بنـــاء ال[�نـــامج التعليØـــH القـــائم ع�ـــ� اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم، 

   .وتوظيف�ا � أ4شطة ال[�نامج

  : اس��اتيجيات مراقبة الف�م

؛ وعطــــا هللا، 91، ص2008محمــــود وآخــــرEن، ( �ــــ املــــشار إليـــھ) (Conner, 2000اق�ـــ�ح 
  : ل¶عض اس��اتيجيات مراقبة الف�م ال�H يو��µا اenدو التا%) 143، ص2009

  )1(لجدو 

  نماذج الس��اتيجيات مراقبة الف�م

  اس��اتيجيات مراقبة الف�م

 4DR-TAشاط التفك�G القرا´ي املباشر 
 اس��اتيجية $سمح للطالب Oقوة النموذج، و

  يم أشaال ونماذج التعلمبتقد

  اس��اتيجية خرائط املفا(يم KWLHاس��اتيجية 

 .اس��اتيجية ال�eôيل الذا$ي QARاس��اتيجية عالقة السؤال باenواب 

  Requestإعادة العرض أو القراءة 
  قائمة املراقبة الذاتية

List of Self-Monitoring 

  ا�nرEطة الداللية أو التحليلية

Semantic- Feature Analysis 

  لاس��اتيجية ال�ساؤ الذا$ي

Self-questioning Strategy 

  �س��اتيجيات التثDي�ية أو mصالحية  SQ3Rاس��اتيجية 

 Thinking Aloudٍاس��اتيجية التفك�G بصوت عال 
Strategy 

 PLANاس��اتيجية 

 أن اس��اتيجيات مراقبة الف�م ل¹ستOالباحثان إ%� نقطة م�مة، و �Gمقتصرة ع�� و�ش 
ـــــح  ـــــل اســـــــ��اتيجية تنطبـــــــق عل¤�ـــــــا مالمــ ــــا {ــ ــــــية، وإنمـــ ــــــرة املاضـ ـــــ الفقـ دة �ــ ـــــذه �ســـــــ��اتيجيات الـــــــوا ر(ــ
 Hـــو مـــن ضـــم¢�ا، فـــالع[�ة بـــصفات مراقبـــة الف�ـــم ال�ـــaناســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم وخصائـــص�ا فت

�ــسية مثـــل  تحقيـــق الــو¸ ¶عمليـــة الــتعلم، وتوجيــھ الـــتعلم نحــو: ريمكــن توظيف�ــا �ـــ mجــراءات التد
Q(داف، وطرح Qسئلة الذاتية ال�H ت�بـع مـسار الـتعلم وتراقـب التقـدم �ـ Qداء، وإجـراء خطـوات 
 ،نة بGن مـا خطـط لـھ وQداء ا�nـا% رت�Æيحية عندما يحدث فشل أو صعوkة � ف�م امل�مة، واملقا

راجعـة بـGن حـGن وتنظيم خطوات واµـ�ة ألداء امل�مـة، والتحقـق مـن الف�ـم للم�مـة أو العمليـة، وامل
    .وآخر، وطلب املساعدة عند ا�nاجة

ــــار نـــــصر والـــــصمادي       ــــد أشـ ـــات الذ(نيـــــة املــــــصاحبة ) 122، ص1996(وقـ ــــ� ¶عـــــض العمليــ إ%ــ
ة عـن أسـئلة ذاتيـة يوج��ـا الطالـب إ%ـ� نفـسھ خـالل مراحــل  رالسـ��اتيجيات القـراءة للف�ـم، وOـ عبـا

ل القــــراءة وأثناء(ــــا وuعـــد(ا، ومــــن تلــــك القـــراءة ا�fتلفــــة؛ وذلـــك �áــــدف مراقبــــة ف�مـــھ وتفكGــــ�ه، قبـــ
  : العمليات
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  . سؤال الطالب نفسھ عن تحقق أ(داف القراءة -1

  . توظيف اس��اتيجيات قرائية ثDت نجاح�ا � ف�م النص -2

  لالتفك�G حو ماذا يرEد الطالب أن ¥عرف من النص؟ -3

  . التحكم � سرعة القراءة حسب أ(مية املعلومات وerم امل�مة -4

 . ًام اس��اتيجيات القراءة وفقا لطبيعة النص، والغرض من القراءةالتنو�ع � استخد -5

مة جيدا قبل القراءة -6 شادات الال mًقراءة التعليمات و ز  . ر

ء قبل قراءتھ ¶عمق -7   . وتصفح النص املقر

ة أسئلة حو املادة العلمية قبل البدء بقراء��ا -8 لإثا  . ر

ء إ%� أجزاء؛ ل¹س�ل ف�مھ وقراءتھ بف -9  . اعليةوتجزئة النص املقر

 . تحديد املفا(يم واملصط�ات الصعبة غ�G املف�ومة -10

 . ال��ك�G ع�� املعلومات اenديدة الس�يعا�áا -11

 . التوقف بانتظام أثناء القراءة للتحقق من الف�م -12

ء -13 وسم صو ومخططات وأشaال توضيحية $ساعد ع�� ف�م املقر ر  . ر

دة من القراءة بلغة الطالب ا -14  . �nاصةرمحاولة ترجمة املعلومات الوا

 . طلب مساعدة �خرEن عند مواج�ة صعوkة � ف�م النص أو أجزاء منھ -15

 . إعادة القراءة مرة ثانية عندما ال يتحقق الف�م من القراءة Qو%� -16

اك العالقات القائمة بGن أجزا��ا -17  . رمراجعة املادة القرائية بGن وقت وآخر، إلد

ء عند �ن��اء من قراءتھ -18  . وت�يص النص املقر

ؤال الطالب نفسھ ¶عد �ن��اء من القراءة (ل $علمت {ل ما أستطيع $علمھ من النص س -19
ء   .  واملقر

إ%ـ� مجموعـة مـن ا�nطـوات mجرائيـة �ـ ) Armbruster, et al )2001,P42 كمـا أشـار {ـل مـن
Oعليم القراءة، و$   : سياق مراقبة الف�م ال�H يمكن توظيف�ا �

  .ال أف�م الفقرة الثانية من النص: ثلتحديد مaان الصعوkة � الف�م، م -1

  .تحديد الصعوkة � ف�م غرض الaاتب أو املؤلف -2

  .إعادة صياغة اenملة أو املقطع بaلمات الطالب ا�nاصة -3

اء قلــيال مـــن خـــالل الـــنص، حيــث ¥ـــساعد ذلـــك �ــ ف�ـــم الـــسياق وتحليـــل  -4 الرجــوع إ%ـــ� الـــو
ً

ر
  .العالقات بGن أفaار النص
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رات الــنص، حيـث $ــساعد الطــالب ع�ـ� حــل صــعوkة الف�ــم، إلقـاء نظــرة فاحــصة ع�ـ� فقــ -5
ىفقد تفسر فقرة معينة � النص فقرة أخر ً ًً ُ ِ

ّ َ ُ.   

ن  د مـــانز وآخـــر ووحـــسب مـــا أو و تتـــضمن اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم ) 74، ص2005/2008(ر
  : ¶عض العمليات الذ(نية املصاحبة للقراءة مثل

  .ترجمة Qفaار بأسلوب الطالب و{لماتھ -1

ن -2 ب ال±�صيةرمقا   .رة Qفaار مع التجا

ة للتوضيح -3   .ورإعادة القراءة عند الضر

ابط بGن املعرفة والتجرkة السابقتGن -4 والتوقف مؤقتا للتفك�G، لعمل ر ً.  

ء -5   .وتحديد التعب�Gات الصعبة � النص املقر

  .إعادة صياغة الفقرات أو املقاطع الصعبة � النص -6

  .طلب املساعدة من �خرEن -7

إ%ــ� ¶عـــض العمليـــات العقليــة ال�ـــH ي�بع�ــا الطالـــب عنـــد ) 40، ص2008(ق أبــو شـــرEخ كمــا تطـــر
  : مواج�ة صعوkة � قراءة النص، وم¢�ا

 . رقراءة العنوان وقائمة ا�fتوEات واملقدمة والصو قبل البدء � القراءة -1

   .ر�ستعانة بالرسوم والصو املصاحبة � ف�م النص وتحليلھ -2

مـــاذا ف�مـــت مـــن (ـــذا املوضـــوع أو (ـــذه :  خـــالل ســـؤالھ نفـــسھمراقبـــة الطالـــب ف�مـــھ، مـــن -3
 الفكرة؟ 

 . ىصياغة Qفaار بلغة وأسلوب الطالب، وإذا �eز عن ذلك فيعيد القراءة مرة أخر -4

 . إعادة القراءة للفقرات ال�H لم ¥ستوع��ا الطالب من املرة Qو%� -5

ًواصلة أحيانا تت�Ú املعا4ي مواصلة القراءة ح�Ê £�اية الفقرة أو املوضوع؛ ألنھ � حال امل -6

�Þة أك  . ربصو

ضع ا�nطوط ع�� الaلمات امل�مة أو غ�G الوا�µة أو امللفتة  -7 وتدوEن الرمو والعالمات و ز
 . لالن�باه

  .كتابة Qفaار الرئ¹سة ع�� شaل {لمات وجمل مختصرة � ال�وامش -8

زلباحثان أبر مالمح و� ضوء العرض السابق الس��اتيجيات مراقبة الف�م، يمكن أن ¥ست¨تج ا
دة �ــ ثنايا(ــا، وOــ ال�ــH يجــب أن  راسـ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم مــن خــالل ا�nطــوات والعمليــات الــوا

  : تركز عل¤�ا اس��اتيجيات مراقبة الف�م، وتتمثل تلك املالمح � اenوانب التالية

  .متا¶عة مسار التعلم وتوج¤�ھ نحو Q(داف املراد تحقيق�ا � ضوء ما خطط لھ -1

اك بالعملية ال�H ينفذ(ا ف�و ¥ـسأل  -2 رالو¸ ¶عمليات التعلم، أي أن يaو الطالب ع�� إد ن
Eـد أن أضـيف إليـھ مـن معلومـات؟ وكيـف أصـل  رنفسھ مـاذا أعـرف عـن املوضـوع؟ ومـاذا أ
ُإل¤�ا؟ وماذا $علمت؟ و(ل يمكنHp الت¨بؤ بمـا سيحـصل؟ ومـا الaلمـات الـصعبة ال�ـH $عيـق 

ِ
ُ
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G؟ و(ــل (نــاك عالقــة بــHــØوانــب املــشار إل¤�ــا أمثلــة ع�ــ� ف�enن (ــذه الفقــرة وتلــك؟ (ــذه ا
  .إجراء عمليات عقلية ملراقبة ف�م الطالب وتقدمھ � امل�مة اللغوEة

  .Qسئلة الذاتية � جميع مراحل التعلم -3

الت�يص، : التحقق من الف�م، وEمكن أن يتحقق الف�م من خالل وسائل مختلفة، مثل -4
سم خرا   .ئط وأشaالروإعادة الصياغة، و

��ا -5enا و$عديل�ا أو معا)   .رتحديد Qخطاء وت�بع مصد

ه، خـصوصا عنـد حــدوث  -6 ُاتخـاذ إجـراءات تـ�Æيحية $عـاLn أو $عـدل خطــة الـتعلم ومـسا ُّ ً َر َ َ ََ ُُ ِ
  .ُصعوkة أو عائق يؤثر � مواصلة الف�م أو التقدم للم�مة اللغوEة

طيط واملراقبة والتقـوEم �ـ مراقبـة تنظيم العمليات العقلية؛ مما ¥عHp تaامل أدوار التخ -7
�®H بــھ قــدما نحــو تحقيــق ال�ــدف مــن امل�مــة اللغوEــة، وتطــوEر املنــتج  Qًداء والــتعلم، واملــ

، وتحسGن تفك�G الطالب     .ياللغو

 (ــا امل�ــم �ــ رو�ــ ضــوء مــا تقــدم مــن عــرض الســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم، فقــد اتــ�Ú دو
يـة وتنظيم�ـا وتقوEم�ـا، وتaـوEن ب¨يـة معرفيـة قوEـة مساعدة الطالب ع�� تخطـيط امل�ـام القرائ

رومتماســكة للطــالب، والـــو¸ ¶عمليــات الــتعلم، والتأمـــل ومراجعــة امل�ــام وتنظيم�ـــا؛ ممــا يطـــو 
 Hات ال�ـــــkـــذليل الــــصعو ـــافة إ%ــــ� مــــساعدة الطـــــالب ع�ــــ� تـ ف�ــــم الطــــالب الــــنص وتحليلـــــھ، ، إضـ

��Eم ع�ــ� اختيــار البــدائل امل وقــد اســتفاد الباحثــان مــن . ناســبةرتــواج��م �ــ قــراءة الــنص، وتــد
العمليـات الذ(نيــة سـالفة الــذكر امل��جمــة السـ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ـ تــصميم mجــراءات 

HØسية لل[�نامج التعل�    .رالتد

ـــH بــــــGن ثالثــــــة  ــــسية لل[�نــــــامج التعليØـــ �ــ ــــ� الــــــدمج �ــــــ mجــــــراءات التد ــــد الباحثــــــان ع�ــ روقــــــد اعتمــ
�ـــسية تتفـــق مـــع فلـــسفة ، واســـ��اتيجية KWLHاســـ��اتيجية :  مراقبـــة الف�ـــم، وOـــراســـ��اتيجيات تد

SQ3R واســ��اتيجية ،PLAN ،إضــافة إ%ــ� مجموعــة مــن العمليــات الذ(نيــة املــصاحبة لف�ــم الــنص ،
�ــسية مقــسمة حــسب مراحــل الــنص قبــل قــراءة الــنص، وأثنــاء قــراءة : روذلــك مــن خــالل خطــوات تد

ات ال قـــراءة التحليليـــة لطـــالب الـــصف الثـــا4ي رالـــنص، وuعـــد قـــراءة الـــنص؛ وذلـــك �áـــدف تنميـــة م�ـــا
   .املتوسط

Cسية الس��اتيجيات مراقبة الف�م   :رأدوار املعلم والطالب �� ضوء Kجراءات التد

اسـة ا�nاليـة، {ـان مـن امل�ـم تحديـد أدوار املعلـم  ات القراءة التحليلية � الد رلتنمية م�ا ر
�ـــسية الســـ��اتيجيات مراقبـــ ة الف�ـــم، وقـــد حـــدد الباحثـــان أدوار روالطالـــب �ـــ ضـــوء mجـــراءات التد

�سية لل[�نامج القائم ع�� اس��اتيجيات مراقبـة الف�ـم ع�ـ�  راملعلم والطالب � ضوء mجراءات التد
  : النحو التا%

أوال
ً

Cسية الس��اتيجيات مراقبة الف�م:    : رأدوار املعلم �� ضوء Kجراءات التد

س؛ الذي يثGـ� ا(تمـام الطـ -1 س، وEـرkط�م بمـا لـد�Ñم رالتم�يد املناسب للد رالب بموضـوع الـد
  .من خ[�ات سابقة
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Eب الطالب ع�� تخطيط امل�ام اللغوEة �ـ املوقـف التعليØـH؛ ألن التخطـيط ¥ـس�ل مـن  -2 رتد
  .متا¶عة امل�مة اللغوEة وتوج¤��ا وتنظيم�ا

ـــة الـــــتعلم الـــــذا$ي  -3 سـ ر$ــــ±eيع الطـــــالب ع�ـــــ� �ســــتقاللية �ـــــ الـــــتعلم، وذلــــك مـــــن خـــــالل مما
  . ع�� أنفس�م � تنفيذ امل�ام اللغوEة ومتا¶عة تقدم�مو�عتماد

kط�ا با�n[�ات اenديدة؛ {ي يaو التعلم ذا  -4 ف وا�n[�ات السابقة للطالب و نت¨شيط املعا ر ر
  .معÊp، ولرkط الب¨ية املعرفية ببعض�ا لدى الطالب

ة املوقــف التعليØــH  و -5 تنظيمــھ ر��يئــة الب¹ئــة الــصفية املناســبة للــتعلم، وذلــك مــن خــالل إدا
ة جيـــــدة، وتنظـــــيم مـــــشاركة الطـــــالب �ـــــ املناقـــــشات و4Qـــــشطة الـــــصفية، وتنظـــــيم  ربـــــصو

  .العمل اenما¸ بGن الطالب

ســة العمليــات الذ(نيـة املــصاحبة للم�ــام اللغوEـة، ال�ــH تجعل�ــم  -6 ة دافعيــة الطـالب ملما رإثـا ر
HØاملوقف التعلي   .نواعGن بما يقومو بھ، ومراقبGن لف�م�م وتقدم�م �

  .دة الطالب � بناء ا�n[�ات ال��بوEة وتنظيم�ا بأنفس�ممساع -7

  .تقديم أ4شطة $عليمية $سمح للطالب بمراقبة ف�م�م أثناء أداء امل�مة اللغوEة -8

  .حث الطالب ع�� ال��ك�G و�ن�باه � أداء امل�ام اللغوEة -9

ل (ـــم تـــذك�G الطـــالب بأ(ميـــة مراقبـــة ف�م�ـــم وتقـــدم�م �ـــ امل�مـــة اللغوEـــة باســـتمرار، و(ـــ -10
 ¥س�Gون � املسار ال�Æيح؟ وما البدائل املناسبة � حال {ان (ناك صعوkة � الف�م؟ 

اء الـــنص، أو تبحـــث عـــن معلومـــات غGـــ�  -11 ــا و رالـــسماح للطـــالب بتقـــديم أســـئلة تـــذ(ب فيمـ
  .ظا(رة � النص؛ ف�ذه Qسئلة $±eع الطالب ع�� التفك�G العميق

تا¶عــة مــدى تقــدم�م �ــ أداء امل�ــام اللغوEــة تقــديم التغذيــة الراجعــة املــستمرة للطــالب؛ مل -12
ة ��يحة   .ربصو

ا  -13 ــ ــــا، ومراجع��ــــ Eب الطـــــالب ع�ـــــ� الـــــو¸ بامل�ـــــام والعمليــــــات املعرفيـــــة ال�ـــــH يقومـــــو �áـ نتـــــد ر
س ا�fتلفة،  رباستمرار، وذلك من خالل نمذج��ا من املعلم، وتقديم�ا ل�م � مراحل الد

   .وتذك�G(م �áا

Cسية الس��اتيجيات مراقبة الف�مأدوار الطالب �� ضوء K: ًثانيا   :  رجراءات التد

  .تحديد ال�دف من امل�مة اللغوEة ال�H يقوم �áا -1

ف وQفaـــار متا¶عــة $علمــھ وتوج¤�ــھ باســـتمرار، وذلــك مــن خــالل  -2 رالتحقـــق مــن ف�مــھ للمعــا
وامل�ــام ال�ـــH يقـــوم �áـــا، ومـــدى �ـــ�ة العمليـــات املـــستخدمة، وكيـــف يمكـــن $عـــديل مـــسار 

  . وجود صعوkة � ف�م امل�مة وأدا��االتعلم � حال

3- HØاملوقف التعلي   .التأمل � تفك�Gه و$علمھ عند أداء امل�ام اللغوEة �

مالئھ � املناقشات الصفية و4Qشطة التعليمية -4 زالتعاو والتفاعل مع معلمھ و   .ن

  .ا�fافظة ع�� $سلسل ا�nطوات ال�H يقوم �áا لف�م النص وتحليلھ -5
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%� املعرفة وا�n[�ات ال��بوEة وkنا��ا بنفـسھ، مـن خـالل اتبـاع التوج¤�ـات لمحاولة الوصو إ -6
�سية شادات املقدمة، وتوظيف mجراءات التد mرو   .ر

  .¡قراءة النص تفصيليا من خالل تقسيمھ إ%� مقاطع وفقرات -7

   .ال��ك�G و�ن�باه � أداء امل�ام اللغوEة -8

   .و�ستماع إ%� توج¤�ات املعلم وتنفيذ(ااملشاركة الفاعلة � املناقشات و4Qشطة،  -9

سة العمليات الذ(نية ال�H تجعلھ واع بما يقوم بھ من م�ام $عليمية -10 َّمما
ٍ   .ر

ِتقديم وطرح أسئلة تلHI حاجاتھ املعرفية -11
ّ َ ُ.  

سة التقوEم الذا$ي باستمرار من خالل محaات مضمنة � ال[�نامج -12   .رمما

  :القراءة التحليلية: املبحث الثا+ي

اســــة �ــــ (ــــذا املبحــــث عرضــــا تفـــصيليا عــــن القــــراءة التحليليــــة، وقــــد تــــضمن ¡قـــدمت الد ً : ر
ات ( رمـــدخال إ%ــــ� القــــراءة التحليليـــة، ومف�ــــوم القــــراءة التحليليــــة، وأ(ميـــة القــــراءة التحليليــــة، وم�ــــا

ً

ات القـــراء اقـــع $علــيم القـــراءة التحليليـــة �ــ املرحلـــة املتوســـطة، وتنميــة م�ـــا رالقــراءة التحليليـــة، و ة و
  : ، وفيما ي� تفصيل لذلك)التحليلية

      :مدخل إ�� القراءة التحليلية

تتعــــدد أنــــواع القــــراءة حــــسب الغــــرض مــــن القــــراءة، حيــــث ) 60، ص2001(ًوفقـــا لعــــوض 
ـــ� صــــنف (ــــذه Qنــــواع إ%ـ

َ َّ ـــراءة : َ اســــة، القــــراءة enمــــع املعلومــــات، القـ رالقــــراءة الواســــعة، القــــراءة للد
   .والقراءة الناقدةُالتحليلية، القراءة للمتعة، 

 ـــــ ـــــــة ) 80، ص2018(ىوEــــــــر ع�ــــ ــــة تتطلــــــــب قـــــــــراءة تحليليــ ـــراءة املتنوعـــــ ــــسيمات القــــــ أن تقــــ
kـط خ[ـ�ا��م الـسابقة بـا�n[�ات  رللنصوص، $ساعد الطالب � تقديم أسئلة عميقة حو النص، و ل

    .ا�nالية � النص، ومراقبة تفك�G(م، والتوصل إ%� إنتاج نص جديد من خالل مراجعا��م الذاتية

، ومناقـــــشة Qفaـــــار  نو$عpــــÊ القـــــراءة التحليليـــــة بالبحـــــث عـــــن املعpـــــÊ و�(تمـــــام باملـــــضمو
kط خ[�ات النص با�n[�ات السابقة للطالب، والتوصل إ%� العالقات بGن أفaار النص،  روتحليل�ا، و

ة متaاملة م��ابطة  رواست¨تاج املضامGن ا�nفية، وتنظيم Qفaار � صو ِ َِّ َ) ،H®64، ص2016عاف�(.   

ن  ا متعــــددة تجعل�ـــم يفكــــر ات وأدوا س الطــــالب م�ـــا وو�ـــ ضــــوء القـــراءة التحليليــــة يمـــا ًر ر َر ْ َ
ٍ َ َ َ

 ، ــــــ املــــــــضمو ـــــا، و�غوصــــــــو �ـ ـــاعلو مع�ــ ــــار وEتفــــ ء، و�ستخلـــــــصو Qفaــــ ـــــر ـــ الــــــــنص املقــ ـــــق �ــــ ن¶عمــ ن ن ن و
 Lه يحـــتم ع�ـــ� مخططـــي املنـــا� ه، و(ـــذا بـــدو ُفيك�ـــشفو مـــا يظ�ـــره الـــنص، ومـــا يخفيـــھ بـــGن ســـطو ِ ِ

ّ َ ُ ُ رُ ر ْ ُ
ِ
ْ

ن
ات ال�H $عÊp بف�م النص وتحليلھ ونقده؛ وصوال إ%� الف�م الدقيق والعميق وامل علمGن توظيف امل�ا

ً َ ْ ُ
ر

   .)68، ص2009حسن، (للنصوص القرائية 
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  : مف�وم القراءة التحليلية

ً$عـــددت $عرEفـــات القـــراءة التحليليـــة؛ نظـــرا الخـــتالف الف�ـــم لطبيعـــة القـــراءة التحليليـــة، 

��ـا فكرEــا،enقـة معاEد الباحثـان مجموعــة ¡وطر ر ولك¢�ـا بوجـھ عــام تـدو حــو مالمـح مـش��كة، وســيو ل ر
مــن $عرEفـــات القـــراءة التحليليــة، الســـت¨تاج مالمـــح القــراءة التحليليـــة، ومـــن ثــم التعقيـــب ع�ـــ� (ـــذه 

 للقراءة التحليليةðف مرجEفات، ثم تقديم $عرEالتعر.   

ة ع�ــــ� تقــــ: "القــــراءة التحليليــــة بأ£�ــــا) 2001(عــــرف عــــوض  سيم الــــنص إ%ــــ� وحــــدات رالقــــد
¡فكرEة، والتوصل إ%� املعا4ي والصو وQخيلة، وتحليل Qساليب تحليال جماليا بالغيا، يكشف عـن  ¡ ً

ر
اك ما بـGن Qفaـار واملعـا4ي والـصو وQخيلـة،  رموحيات النص، وأسرار Qساليب التعب�Gية فيھ، وإد ر

، وتaامــــل اك املعpــــÊ الك�ــــ لوالعاطفــــة واملوســــيقى وQلفــــاظ مــــن تناســــق وشــــمو ر أو تنــــاقض، مــــع إد
  .)62ص" (والفكرة العامة للنص

إجــراءات عمليــة �ــ قــراءة الــنص، تتمGــ� : "القــراءة التحليليــة بأ£�ــا) 2013(كمــا عــرف دمحم 
 ًبإجراء التحليل والنقد ملaوناتھ شكال ومضمونا، وذلك بتعرف الشaل {ان شعرا أو ن�Þا، والبحث � ً ً ً

 الـــنص مــــن تراكيــــب وأخيلــــة، وصـــرEح وضــــمHp، واتجا(ــــات الaاتــــب، ناملـــضمو مــــن حيــــث خــــصائص
، ونــص،  ئوتفنيـد ا��nـL وQدلــة، و$عـرف بتواصــل عناصـر الفعــل القرا´ـي جميع�ــا مـن {اتــب، وقـار

ف النص القرا´ي، واللغة والنص     .)113ص" (ووظر

 H®ت عافـــ� إ%ـــ� أن القـــراءة التحليليـــة تقـــوم ع�ـــ� مجموعـــة مـــن ) 65، ص2016(ركمـــا أشـــا
ء ع�� مستو املفردات وال��اكيـب وQفaـار، وتحليـل الع ىمليات الذ(نية املعنية ب�ناو النص املقر ول ِ َِّ ْ َ

ة شـــمولية متaاملــــة،  اك واملعاenـــة، وصـــوال إ%ـــ� صـــو رالـــنص إ%ـــ� أجـــزاء؛ �áـــدف $ـــس�يل الف�ـــم وmد
ً

ر
   .وتؤدى من خالل خطوات منتظمة م��ابطة، كما تتطلب توظيف ا�n[�ات السابقة

ــــنص إ%ـــــ� أجزائـــــھ : "القـــــراءة التحليليـــــة بأ£�ـــــا) 2019( ا�nـــــا� كمـــــا عـــــرف ـــة تجزئـــــة الـ عمليــ
ه وأخيلتھ، والقيام ¶عمليات  اك صو رالرئ¹سة املaونة لھ وتأمل ألفاظھ وتحليلھ وتذو معانيھ، وإد ر ق ٌ

ـــمو وتنـــــاقض، وكـــــذلك  ـــن تaامـــــل وتناســـــق وشــ اك مـــــا بـــــGن أجـــــزاء الـــــنص مــ لالتفـــــس�G والـــــرkط، وإد ر
¡ضمنية، وتحليـل Qسـاليب تحلـيال جماليـا بالغيـا، وتحليـل املواقـف 4mـسانية �ــ اسـت¨تاج املعـا4ي الـ ¡ ً

ة ع�� نقد النص وتقوEمھ، وkيان  رالنص، مع التمكن من املعÊp الك� والفكرة العامة للنص، والقد
   .)34ص" (أوجھ القوة والضعف املوجودة فيھ

تحليليــة، يالحـظ أن مجموعــة مــن ومـن خــالل �طـالع ع�ــ� التعرEفــات الـسابقة للقــراءة ال
ـــات  ــــراءة ) 2019؛ وا�nــــــا�، 2016؛ وعافــــــ�®H، 2001عــــــوض، (التعرEفــ اتفقـــــت ع�ــــــ� أن فلــــــسفة القــ

التحليليــة تقــوم ع�ــ� تقــسيم الــنص إ%ــ� أجــزاء ومقــاطع؛ ل�ــس�يل عمليــة الف�ــم والتحليــل واملعاenــة 
يليـة بأ£�ـا عمليـة عقليـة أو  كمـا اتفقـت ¶عـض التعرEفـات �ـ النظـر إ%ـ� القـراءة التحل.ملaونات الـنص

أت ¶عض التعرEفات أ£�ا  س�ا الطالب � معاenة النص، و رمجموعة من العمليات العقلية ال�H يما ر
ة، ب¹نما $عاملت ¶عض Qدبيات مع�ا ع�� أ£�ا إجراءات    .رقد

ســ�ا الطالــب قبـــل : و�عــرف الباحثــان القــراءة التحليليـــة بأ£�ــا َالعمليــات العقليــة ال�ـــH يما ر
اسـة ألفاظــھ قـراءة حـدات فكرEـة، ود ر الـنص وأثنـاءه وuعـده، مـن خـالل تقـسيم الـنص إ%ـ� مقـاطع و و َ َ

اك  ه، وتفـسQ �Gفaـار وتحليل�ـا ونقـد(ا، مـع توظيـف الـرkط وإد روتراكيبـھ ومعانيـھ، وأسـاليبھ وصـو ر
   .العالقات بGن Qفaار، وإنتاج نص مواز للنص Qص�



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد
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  :أ4مية القراءة التحليلية

 التحليليـة بمعاenـة مaونـات الــنص القرا´ـي، وتقـسيمھ إ%ـ� مقـاطع وفقــرات؛ $عpـÊ القـراءة
ت إليھ عبد هللا  اك والنقد، و(ذا ما أشا ر$س�يال للف�م والتحليل، وmد ر

ً
بأن مف�وم ) 21، ص2020(

زالقراءة مر ¶عدة أطوار، ومن أبر تلك Qطوار امل�مة ال�H مر �áا املرحلة ال�H تب¨ت مف�وم التحليل،  َّ َ

ا  ًو(ـو أثــر مـن آثــار القــراءة املتعمقـة للــنص شــكال ومـضمونا، حيــث ��ـدف (ــذه القــراءة إ%ـ� تحليــل مــ ً

ه يمثــل 4ــشاطا عقليــا يتطلــب توظيــف القــار خ[�تــھ  د �ــ الــنص مــن عــدة مــستوEات، و(ــذا بــدو ئو ¡ ً
ر ر

   .ال±�صية وتفاعلھ مع النص

ـــا ـــن وتمثــــل القــــراءة التحليليـــــة املــــستوEات العليــــا للقـــــراءة، ف�ــــH تحتـ ٍج إ%ـــــ� حــــس واع يمكــ ٍ
ّ

ا للـــتمكن مـــن  ــ ســـة عمليـــات املالحظـــة والتحليـــل و�ســـت¨تاج، كمـــا $عـــد مؤشـــرا قوEـ ¡الطـــالب مـــن مما ً ُّ َ ُ
ر

ــــل  ــــبة enميـــــع املراحــ ـــا، وOـــــ مناسـ ا��ــ ســـــة للـــــتمكن مـــــن م�ا Eبا ومما ات القـــــراءة، وتتطلـــــب تـــــد رم�ـــــا ر ر ًر

ـــم الــــن) 80، ص2018ع�ــــ، (التعليميــــة  ص القرا´ــــي، حيــــث ولــــذلك ف�ــــH مــــدخل مناســــب وم�ــــم لف�ـ
س الطالب التحليل اللغو للنصوص، وإعطاء معÊp دال عل¤�ا  ٍيما

ّ ي    .)86، ص2018ع�،  (ر

Eب ع�ـــــ� التحليـــــل و�ســـــت¨تاج �ـــــ ) 60، ص1998(كمـــــا ¥ـــــش�G عبـــــد الـــــصمد  رإ%ـــــ� أن التـــــد
ع الثقة لدى الطالـب، وEـؤدي إ%ـ� الـتمكن مـن حـل املـشكالت،  رالقراءة التحليلية ينHØ التفك�G، وEز

ة جيدة    .رومواج�ة املواقف بصو

Eب الطــالب ع�ــ� القـــراءة التحليليــة مــن Qمـــو )  66، ص2001(وEــضيف عــوض  ربــأن تـــد ر
اس��ا وتقوEم�ا، مع  رامل�مة � $عليم اللغة العرkية؛ {ي ¥ستطيعوا فحص ما يتلقو من نصوص، ود ن

��Eم عل¤ اء املنحرفة، وmعالنات املغرضة، ولذلك فتد رعدم التأثر باآل �ا مطلب مـن مطالـب العـصر ر
Eب الطالب ع�� القـراءة  راملتطو الذي يواجھ فيھ الطالب عاملا متغ�Gا بمعطياتھ، إضافة إ%� أن تد ً ً ر
ا��م الفكرEــة، و�عيـــ¢�م ع�ـــ� تميGـــ�  رالتحليليــة يبpـــH °�ـــصيا��م و�ـــ±�ذ قــوا(م العقليـــة، وEنØـــH قـــد

ن أ) Hazaea and Alzubi) 2017,p89ىلـذلك يـر {ـل مـن الغـث مـن الـسمGن، وا�nـق مـن الباطـل، و
Eة للتغيGــ�؛ ل��وEـــد الطــالب بــالقراءة التحليليــة الناقـــدة، ومــن ثــم إيجــاد القـــراء  َّ(نــاك حاجــة ضــر َ

ور
   .ال¨شطGن الذين يمك¢�م طرح Qسئلة ومواج�ة صعوkات ف�م النص

يكمـــــا يـــــر حـــــسGن وا�fـــــالو  ات التفكGـــــ� ) 202، ص2019(ى ة مـــــن م�ـــــا ــــا رأن التحليـــــل م�ـ ر
�س القـــراءة أن الرئ¹ــسة، ر ال�ــH فرضـــ�ا التقــدم العلØـــH والتقpــH، وتتطلـــب مــن الطالـــب �ــ ســـياق تــد

ـــ� أجزائــــھ، وEتعــــرف ع�ــــ� املعـــــا4ي، وEنــــاقش Qفaــــار، وEــــدحض ا��nــــL، وEمGــــ� بـــــGن  يحلــــل الــــنص إ%ـ
ًال�Æيح وا�nطأ، وEحلل Qساليب وال��اكيب، ومن (نا {انت القراءة التحليليـة مطلبـا مـن مطالـب 

   .وء التقدم املعر� والتقHpالعصر � ض

ات القراءة التحليلية   : رم�ا

اســة  اســات الــسابقة بالد رنظــرا أل(ميــة القــراءة التحليليــة فقــد تناول��ــا Qدبيــات ال��بوEــة والد ر ً

Eــة الفلــسفية  ا��ــا الخــتالف املرحلــة التعليميــة والر ؤوالتحليــل والتــص¨يف، و$عــددت تــص¨يفات م�ا ر
ْال�H بن¹ت عل¤�ا، حيث س َ

ِ اسات وQدبيات � بناء قائمة ُ د الباحث ¶عض�ا؛ وقد أس�مت (ذه الد ريو ر
ات القراءة التحليلية املناسبة لطالب الصف الثا4ي املتوسط    .رم�ا

 اسة علمية حدد ع� ات القراءة التحليلية لطالب املرحلة املتوسطة ) 97، ص2018(ر� د رم�ا
ات التالية   : ر� امل�ا
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  . صتحديد الفكرة العامة للن -1

  . استخراج املعا4ي ال�Æيحة من النص -2

  . استخالص املعا4ي الضمنية من النص -3

  . توضيح إيحاءات Qلفاظ داخل النص -4

  . توضيح مواطن اenمال � النص -5

  . تحليل املواقف 4mسانية � النص -6

  . تحديد العالقات بGن أجزاء النص -7

  . التعب�G عن ا�nواطر والتأمالت الذاتية من خالل النص -8

 . يد القيم املتضمنة � النصتحد -9

  .طرح أسئلة $عكس الف�م العميق للنص -10

 ــــة، صــــــنف ا�nــــــا� ــــة الثانوEــ ـــة علميــــــة �ــــــ املرحلــ اســـ ــــ د ـــراءة ) 153، ص2019(رو�ــ ات القـــ ـــا رم�ـــ
uعـــة مـــستوEات، وOـــ رالتحليليـــة لطـــالب الـــصف Qو الثـــانو إ%ـــ� أ ي ىاملـــستو الـــصو$ي، واملـــستو : (ل ى

ـــH، واملــــــست ات )ىو الــــــدال%ىالـــــصر�، واملــــــستو ال��كيIـــ ـــن امل�ــــــا ــــدد مـــ ـــل مــــــستو عــ د تحـــــت {ـــ ر،  وأو ى ر
    .الفرعية

ات القــــراءة ) 248، ص2019(يو�ـــ املرحلـــة �بتدائيــــة، صـــنف {ــــل مـــن حـــسGن وا�fــــالو  رم�ـــا
Eن (مـا ىا�fتــو اللغــو للــنص، وا�fتــو الثقــا� : (رالتحليليـة للــصف ا�nــامس �بتــدا´ي إ%ــ� محــو ي ى

ات الفرعيةر، وتندرج تحت {ل محو عدد من)للنص    .ر امل�ا

Eب  روع�� مستو ال�يئات ا�fلية، حددت (يئة تقوEم التعليم والتد  الدليل ) 8، ص2019(ى�
ات القراءة، حيث يرتبط ¶عض�ا بالقراءة التحليلية، وقد قسمت  ات الوطنية م�ا شادي لالختبا mر ر ر

، وOــــ uعــــة محـــــاو ـــ� أ رإ%ـ ـــ��جا: (ر ـــة و�ســ ع، والتحليــــل و�ســـــت¨تاج، �ســـــتدالل، و�ســــ�يعاب، واملعرفـ
ات الفرعية) والتقوEم روEندرج تحت {ل محو عدد من امل�ا     .ر

اسة علمية حديثة �ـ املرحلـة املتوسـطة، حـددت أبـو طبنجـة  ات ) 690، ص2020(رو� د رم�ـا
، وOـــ اء، : (رالقـــراءة التحليليـــة لطـــالب املرحلـــة املتوســـطة �ـــ ســـتة محـــاو رالتميGـــ� بـــGن ا�nقـــائق و�

 بــGن Qســباب والنتــائج، وتحديــد أوجــھ الــشبھ و�خــتالف، و�ســت¨تاج، والتحليــل، وتقــوEم والتفرEــق
ء وإبداء الرأي ات)واملقر ر، وEندرج تحت {ل محو مجموعة من امل�ا    .ر

اسة طلبة  ات القراءة التحليلية لطالب ) 1937، 2020(رو� املرحلة املتوسطة، حددت د رم�ا
نالصف Qو املتوسط دو تص¨يف  لOة و   : رل�ا � إحدى عشر ة م�ا

ء -1   .ويم�G بGن الفكرة الرئ¹سة وQفaار اenزئية بالنص املقر

ء -2   .ويم�G بGن ا�nقيقة والرأي بالنص املقر

ء -3   .و¥ست¨تج املعÊp الضمHp بالنص املقر

ء وما ال يتصل بھ -4   .ويم�G بGن ما يتصل بالنص املقر
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ء -5 ويق��ح أسبابا �nدث أو ظا(رة بالنص املقر ً.  

ء -6   .ويحكم ع�� أ(مية النص املقر

ء -7   .و¥ست¨تج أوجھ التناقض بالنص املقر

ء -8 ويم�G بGن املعÊp ا�nقيقي واملعÊp اefاز بالنص املقر   .ي

ء -9   .و¥ست¨تج أوجھ القوة ونقاط الضعف بالنص املقر

ء -10   .ويقدم Qدلة وال[�ا(Gن ال�H اعتمد عل¤�ا الaاتب بالنص املقر

أيھ � تصرف أو سل -11 ريبدي  ِ ْ ءُ    .ووك بالنص املقر

ـــنفت عبـــــد هللا  ــــر �ـــــ املرحلـــــة املتوســـــطة، صــ اســـــة علميـــــة حديثـــــة أخـ ــــ د ىو�ـ ) 73، ص2020(ر
، وOــــ ات القــــراءة التحليليــــة لــــدى طــــالب املرحلــــة املتوســــطة إ%ــــ� ثالثــــة محــــاو رم�ــــا القــــراءة خــــارج : (ر

ة فرعية، وتمثلت � عشرEن م�)ئالنص، والقراءة الداخلية للنص، والتفاعل بGن القار والنص     .را

 تص¨يف � �µومن خالل �طالع ع�� التص¨يفات السابقة، يمكن مالحظة وجود اختالف وا
اســة ومرجــع إ%ــ� آخــر، حيــث لــم تتفــق إال �ــ محــاو ¶ــسيطة مثــل ات القــراءة التحليليــة مــن د رم�ــا ر : ر

ر، وقد يرجع تحليل Qفaار، تحليل املفردات وال��اكيب، تقوEم النص، ب¹نما اختلفت � بقية ا�fاو
اسـة أو املؤلـف، ولكـن  ر(ذا �ختالف إ%� طبيعة املرحلة املعاenة أو الفلسفة ال�H انطلقت م¢�ا الد
ات الفرعيــة للقــراءة التحليليــة  ر(ــذا ال ¥عpــH أنــھ ال يوجــد مالمــح وتقاطعــات مــش��كة تتمثــل �ــ امل�ــا

دة �ــ (ـذه التــص¨يفات، كمـا الحــظ الباحثــان وجـود خلــط �ـ تــص¨يف  ات الفرعيــة رالـوا ر¶عـض امل�ــا
اسـة،  ئ¹ـسة ال ت¨تØـH إليـھ حقيقـة، لكـن (ـذه وج�ـة نظـر املؤلـف أو الد ة  رتحت مظلة محو أو م�ـا ر ر ر

 محل تقدير واح��امOو.   

ات القــراءة التحليليــة  دة �ــ بنــاء قائمــة م�ــا روقــد اســتفاد الباحثــان مــن (ــذه التــص¨يفات الــوا ر
��ا ال¢�ائيــ اســية لعينــة رلطــالب الــصف الثــا4ي املتوســط بــصو رة بمــا ي�ناســب مــع طبيعــة املرحلــة الد

اسة     .رالد

ات القراءة التحليلية   : رتنمية م�ا

�ـــسية والعمليـــات  ات القـــراءة التحليليـــة  توظيـــف مجموعـــة مـــن mجـــراءات التد ر$ـــستد¸ م�ـــا ر
ات القـراءة التحليليـة لـدى الطـالب رالعقلية املصاحبة للقراءة؛ {ي ي¨تج ع¢�ا تطو وتحسن �ـ م�ـا ، ر

ـــ� بتوظيــــف mجـــــراءات  جــــة Qو%ـ ـــو منــــا�L اللغــــة العرkيــــة ومعلمو(ـــــا معنيــــو بالد رولــــذلك فمخططـ َن ُّ ِ ْ َ

�سا؛ {ي ¥ستطيع الطالب تفكيـك ب¨يـة  ات القراءة التحليلية مضمونا وتد ًوالعمليات ال�H تنHØ م�ا ر ر
ً

Eــة للــنص تــنم عـــن قــراءة فاحــصة  ة موا زالــنص وتحليلــھ تحلــيال شـــامال؛ للوصــو إ%ــ� صـــو ر ل
ً ً

تحليليـــة 
ـــة إ%ــــ� ¶عــــض املوج�ــــات واملق��حـــــات  ـــة �ــــ $علــــيم اللغــــة العرkيــ ت Qدبيــــات ال��بوEــ رناقــــدة، وقــــد أشــــا

ات القـراءة التحليليـة، حيـث يـر عـوض  ىاملناسبة لتنمية م�ـا أن (نـاك معينـات �ـ ) 64، ص2001(ر
ســة القــراءة التحليليــة مــن قبــل الطــالب تتمركــز حــو تحليــل ال��اكيــب اللغوEــة تحلــيال مما

ً
ل ¡ دالليــا، ر

ـــا4ي الــــضمنية، وتوظيــــف الــــسياق؛ ممــــا يكــــسب الaلمــــات معــــان جديــــدة، وف�ــــم  ¥ــــس�م �ــــ ف�ــــم املعـ
ً

ٍ
َ َ

الـــسياق الك�ـــ للفقـــرة الـــذي ¥ـــساعد الطـــالب ع�ـــ� ف�ـــم العالقـــات بـــGن مaونـــات الـــنص، إضـــافة إ%ـــ� 
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لتوظيف املعاجم اللغوEة، حيث يمكن من خالل�ا الوصو إ%� املعـا4ي ال�ـH لـم يتوصـل  ُ
ِ ْ إل¤�ـا الطـالب ُ

  .بواسطة السياق

غرEت     ت إ%ـ� أن القـراء اenيـدين يقـضو وقتـا أكÞـ� �ـ ) 120، ص2003(رأما ما ًفقـد أشـا ن ر
ًقــــراءة بدايــــة الــــنص وخــــصوصا الفقــــرة Qو%ــــ�؛ لوجــــود تلميحــــات عــــن أفaــــار الــــنص وتنظيمــــھ ف¤�ــــا، 

سـو ¶عـض العمليـات الذ(نيـة مثـل نولذلك ف�م عندما يتوقفو فإ£�م يما kـط ا�n[ـ�ات ال: رن رت¨بـؤ، و
رالــــسابقة بــــا�n[�ات اenديــــدة، والتــــصو الــــذ(Hp لألفaــــار اenديــــدة، وتحديــــد الغــــرض مــــن القــــراءة، 

   .وت�يص أفaار النص

ات القــــراءة التحليليــــة، ) 147، ص2003(كمــــا قــــدم ا�nيلــــوا4ي  ر¶عــــض املق��حــــات لتنميــــة م�ــــا
  :وم¢�ا

ات املوجـودة بـالنص، مثــل -1 Eب الطـالب ع�ـ� ف�ــم mشـا رتـد عالمـات ال�ـ�قيم وتأث�G(ـا ع�ــ� : ر
Êpاملع.  

ات الــرkط امل�مــة لبنــاء املعpــÊ، مثــل -2 الaلمــات ذات العالقــات الزمانيــة واملaانيــة : رف�ــم عبــا
ــا، ولـــذلك، وkنـــاء ع�ـــ� ذلـــك، ومـــن ثـــم : والـــسبDية و�ســـت¨تاجية مثـــل ًقبـــل، ¶عـــد، أوال، ثانيـ ً

  .وغ�G(ا

  .�G(ا � املعÊpف�م الضمائر بأنواع�ا ا�fتلفة ودالال��ا وتأث -3

اك دالالت شبھ اenمل املوظفة � النص وتفس�G(ا -4   .رإد

صف�ا وتحليل�ا -5   .وتحليل الفقرة املaونة ألك�Þ من جملة و

6-  البحث عن الaلمات املفتاحية داخل النص؛ أل£�ا إجابة لكثGـ� مـن Qفaـار والعالقـات �ـ
  .من، م�Ê، أين، ماذا، ملاذا، كيف: النص، مثل

إ%ـ� ¶عـض mجـراءات ) 41، ص2005/2015(ا´ـي، أشـار {ـل مـن وEج�ـ� وماكتـاي و�ـ جانـب إجر
  : العملية � تطوEر ف�م النص وتحليلھ لدى الطالب، ومن تلك mجراءات

اســية أو £�اي��ــا مــن  -1  دقــائق ملناقــشة 5-3رتخــصيص وقــت قــص�G �ــ منتــصف ا�nــصة الد
ه الطالب من خالل طرح ¶عض Qسئلة  جة التقدم الذي أحر زد ما : ال�H $ساعد(م مثلر

الذي توصلنا إليھ؟ ما الذي ف�مناه؟ ما الذي لم نف�مھ؟ ما ال�®Hء الذي لم نجد لھ حال؟ 
¡

  .و(كذا

اسية لت�يص Qفaار ال�H دار حول�ا النص، وذلك  -2 رتخصيص وقت � £�اية ا�nصة الد
  .كمؤشر لف�م الطالب النص

ضع �س��اتيجيات يaلف املعلم الطالب بتحديد نقاط القوة والضعف  -3 وال�H واج���م، و
ن أ£�ا مناسبة ل�م، وعمل التعديالت املناسبة   .وال�H ير

بأن القراءة عملية تأملية تتطلب من الطالب التفك�G ) 290، ص 2014(يكما أشار عبد البار 
ن�ـــ أدائـــھ القرا´ـــي، وaEـــو ذلـــك مـــن خـــالل توظيفـــھ مجموعـــة مـــن العمليـــات املتمثلـــة �ـــ التخطـــيط 

ء، والتنظــيم الـــذا$ي لقراءتــھ وEقــصد �áــاللقــرا ة : وءة، والــو¸ بال�ــدف مــن القـــراءة والــنص املقــر رقـــد
ء، واملراقبة وEقصد �áا ة الطالب ع�� تقييم : والطالب ع�� $غي�G اس��اتيجياتھ للتفاعل مع املقر رقد
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ء؛ ممـا يــضمن التحليـل والف�ــ م الــ�Æيح والفـرد للعمليــات ال�ـH يجر�Ñــا أثنـاء تفاعلــھ مــع الـنص املقــر
ة الطالـب ع�ـ� ا�nكـم ع�ـ� أدائـھ �ـ ضـوء مـا  رللنص بأ¶عاده ا�fتلفة، وأخ�Gا التقوEم الذا$ي أي قـد ً

خطط لھ، وال�دف من القراءة، وتحديـد مـواطن الـضعف والقـوة، النتقـاء �سـ��اتيجيات املناسـبة 
   .للم�مة القرائية

اسة   :رفرض الد

ا اسة اefالية إ�� اختبار فرض الد رسعت الد   : سةر

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو  - ىال توجـــــد فـــــر ــــالب ) 05.0(و جـــــات طـ ـــطي د ربـــــGن متوســ
ات القراءة التحليلية     .راefموعتGن التجرDEية والضابطة � التطبيق البعدي الختبار م�ا

اسة وإجراءا��ا   : رمن�F الد

 HــIEالتجر LMا، وظــف الباحثــان املــن��اســة وmجابــة عــن أســئل القــائم ع�ــ� رلتحقيــق أ(ــداف الد
التصميم شبھ التجرHIE املعتمد ع�� مجموعتGن تجرDEية وضابطة، مع وجود تطبيقGن قب� وuعدي 
اســـة للتعـــرف ع�ـــ� فاعليـــة ال[�نـــامج القـــائم ع�ـــ�  ِالختبـــار القـــراءة التحليليـــة ، وقـــد اســـتخدم �ـــ الد ِ ُِّ َ َ َّْ ر

ْ ُ

ات القراءة التحليلية ل دى طالب الصف الثا4ي املتوسط، راس��اتيجيات مراقبة الف�م � تنمية م�ا
اسـة،  روتنفذ التجرkة من خالل إجراء التطبيق القب� الختبار القراءة التحليلية ع�� مجمـوع�H الد
س  س اefموعــة التجرDEيــة بواســطة ال[�نــامج القــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم، وتــد رثــم تــد ر

يبيــق البعــدي الختبــار القــراءة التحليليـــة اefموعــة الــضابطة بالطرEقــة �عتياديــة، ثــم ينفــذ  التط
اسة اسة.رع�� مجموع�H الد ر وEو�µ اenدو التا% التصميم شبھ التجرHIE للد   :  ل

  ) 2(لجدو 

اسة  رالتصميم شبھ التجر�Z? للد

  التطبيق البعدي  املعا�fة  التطبيق القب��  ا��موعة

  التجرDEية
�س من خالل  ال[�نامج القائم ع�� رالتد

  .اس��اتيجيات مراقبة الف�م

  الضابطة

اختبار القراءة 
 .التحليلية

�س بالطرEقة �عتيادية     .رالتد

اختبار القراءة 
  .التحليلية

  

اسة   : رمجتمع الد

اس التعلــيم العــام  اســة مـن جميــع طــالب الـصف الثــا4ي املتوســط بمـد رتaـو مجتمــع الد ر َن َّ َ َ

اÅـــــ®H الثـــــا4ي للعـــــام اa�nوميــــة التا¶عـــــة ملـــــدن الـــــدمام وا�n[ــــ� والظ�ـــــ رران، املـــــeôلGن �ـــــ الفــــصل الد
 H®ـــÅا ســـة، وعـــدد الفـــصو 66ً طالبـــا �ـــ 8821(ــــ، البـــالغ عـــدد(م 1442-1441رالد ل مد  فـــصال 242ر

ً

ة التعلـيم  ا روفق إحصائية مركز إحصاءات التعليم �ـ و املرسـلة إ%ـ� البـاحثGن بواسـطة ) ((ــ1442(ز
اسة، و)ال[�يد mلك��و4ي ¶عد التواصل مع املركز راenدو التا% يو�µ بيانات مجتمع الد   :ل
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  ) 3(لجدو 

اسة   ربيانات مجتمع الد

  مكتب التعليم
س  رعدد املدا

  املتوسطة
عدد طالب الصف الثا4ي 

  املتوسط
  لعدد الفصو

  67  2248  23  قشر الدمام

  97  3355  20  غرب الدمام

  25  886  6  الظ�ران

�]�n53  1732  17  ا  

اسة   : رعينة الد

اســة مـــن خـــالل طرEقــة العينـــة العـــشوائية العنقوديــة، مـــن مجتمـــع اختــار الباحثـــ ران عينـــة الد
اسة املتمثل � طالب الصف الثا4ي املتوسط � مدن الدمام وا�n[� والظ�ران؛ نظرا لقرب (ذه  ًالد ر

  : املدن من ¶عض�ا، وذلك وفق ا�nطوات التالية

  .ة ع�� مدينة الظ�رانأجرEت القرعة بGن مدن الدمام وا�n[� والظ�ران، فوقعت القرع -1

اس املرحلــــة املتوســــطة اa�nوميــــة �ــــ مكتــــب $علــــيم الظ�ــــران،  -2 رأجرEــــت القرعــــة ع�ــــ� مــــد
سة الظ�ران املتوسطة   .رفوقعت القرعة ع�� مد

uعـة فـصو للـصف الثـا4ي املتوسـط، وقـد أجرEـت  -3 سـة الظ�ـران املتوسـطة أ ليوجد � مد ر ر
اسـة، فوقعـت القرعـة ع�ـ� لالقرعة بGن (ذه الفصو الختيار اثنGن م¢�ا؛ ليمثال ر عينة الد

 .)ج(والفصل ) ب(الفصل 

لتحديــــد اefموعــــة التجرDEيــــة واefموعــــة ) ج(، و)ب( ثـــم أجرEــــت القرعــــة بــــGن الفــــصلGن  -4
ليمثل اefموعة التجرDEية، ) ب(الضابطة، فوقعت القرعة ع�� الصف الثا4ي املتوسط 

 .ليمثل اefموعة الضابطة) ج(والصف الثا4ي املتوسط 

ًطالبـــا، وعـــدد طـــالب الـــصف الثـــا4ي ) 36) (ب(بلـــغ عـــدد طـــالب الـــصف الثـــا4ي املتوســـط   -5

اســـة ¶عــض الطــالب؛ ن�يجــة لغيــا�áم عـــن ) 37) (ج(املتوســط  طالبــا، وقــد اســ�بعدت الد
ً

ر ً

 ل�ختبــــار القب�ــــ أو �ختبــــار البعــــدي أو الغيــــاب املتكــــر أثنــــاء التجرkــــة، واenــــدو التــــا% ر
اسـة، و �ـع عينـة الد ريوµـ� تو لعـدد الطــالب الـذين خـضعت بيانـا��م للتحليـل، واenــدو ز

 :   التا% يو�µ ذلك
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  ) 4(لجدو 

اسة   ربيانات عينة الد

سة   الصف  اefموعة  راسم املد
 عدد الطالب �

  الصف

عدد طالب التجرkة 
¶عد اس�بعاد ¶عض (

  )أفراد العينة

سة   29  36  )ب(الثا4ي املتوسط   التجرDEية رمد
الظ�ران 
  26  37  )ج(الثا4ي املتوسط   ابطةالض  املتوسطة

اسة) 73(  اefموع رطالبا مثلوا مجموع�H الد ً  55  

اسة تحديد4ا وضبط�ا   :  رمتغ��ات الد

اسة ع�� النحو التا%   : رحدد الباحثان متغ�Gات الد

  .املتغ�G املستقل املتمثل � برنامج قائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م -1

2-  ات القراءة التحليلية لطالب الصف الثا4ي املتوسطاملتغ�G التا¶ع املتمثل �    .رم�ا

َاملتغ�Gات الدخيلة، وقد عمل الباحثان ع�� ضبط�ا من خالل عزل�ا؛ ح�Ê يمنع أثر(ا ع��  -3 ِ
ْ َ

وقــــد ، الن�يجــــة، أو تثDي��ــــا؛ للتأكــــد مــــن توافر(ــــا لــــدى اefمــــوعتGن التجرDEيــــة والــــضابطة
حــــرص الباحثــــان ع�ــــ� ضــــبط (ــــذه املتغGــــ�ات؛ وصــــوال

ً
 إ%ــــ� تaــــافؤ اefمــــوعتGن، بواســــطة 

  :  قالطر التالية

�س واحــد للمجموعــة التجرDEيــة واefموعــة الــضابطة، حيــث : الــضبط املــادي -أ  رفمaــان التــد
س�م من مaان واحد مش��ك    .ويتلقى الطالب در

اH®Å املقدم للمجموعتGن التجرDEية والضابطة، حيـث اختGـ�ت سـتة نـصوص  -ب  را�fتو الد ى
Gالوحـدت رن الرا¶عـة وا�nامـسة، مـن مقـر لغ�ـH ا�nالـدة للـصف الثـا4ي املتوسـط قرائية �

ـــة  اÅــــــ®H الثــــــا4ي، طبعـــ ــــالب 1442رللفــــــصل الد ســــــ�ا {ــــــل مــــــن طــ ر(ـــــــ، و(ــــــذه املوضــــــوعات د
   .اefموعتGن التجرDEية والضابطة

اÅـــ®H -ج  �س للمحتـــو الد رمــن التـــد ر س ال[�نـــامج، : ىز �س لـــدر مـــن التـــد وحيـــث وحـــد الباحثـــان  ر ز
َ َّ َ

مع معلم اefموعة الضابطة ع�� �ل��ام ¶عدد ا�nصص نفس�ا لaل وقد 4سق الباحثان 
س ال[�نـــامج، مثـــل مـــا خطـــط للمجموعـــة التجرDEيـــة؛ ح�ـــÊ ال يـــؤثر اخـــتالف  س مـــن در د

َ ّ
ِ

ُ و ر
�س ع�� النتائج   .رالزمن ا�fصص للتد

�س -د  س اefموعة التجرDEية واefموعة الضابطة معلمـان مختلفـان، : رالقائم بالتد َحيث د رَّ َ

، وخ[���ما يحمل Eوس � تخصص اللغة العرkية مع دبلوم ترkو جة البaالو ي {ل م¢�ما د ر ر
�سية ما بGن   سنة، ومن ثم فقد ضبط (ذا املتغ12�G-10رالتد

َ
ِ

ُ َّ َ ْ
ِ.  

صــد الباحثــان أعــداد  -ه  اســة، حيــث  را¸ــ� الباحثــان مــشaلة ال�ــسرب وتأث�G(ــا ع�ــ� نتــائج الد ر ر
ة منتظمـة �ـ ال ا بصو رالطالب الذين استمر تجرkـة للمجمـوعتGن التجرDEيـة والـضابطة، و

(م  ادت 4ــسبة غيـــا�áم عـــن % 70ربحيــث {انـــت 4ــسبة حـــضو زفــأع��، أمـــا الطــالب الـــذين 
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ا¸� الباحثان حذف الطالب الذين % 30 رفقد حذفوا من العينة لتحليل النتائج، كذلك 
ات القبلية أو البعدية للمجموعتGن التجرDEية والضاب    .طةرلم يخت[�وا إحدى �ختبا

ات القــــراءة التحليليــــة -و  رضــــبط متغGــــ� مــــستو الطــــالب م�ــــا ـــق : ى ـــام الباحثــــان بتطبيـ حيــــث قـ
اسة، وأسفرت النتائج عن عدم وجود  راختبار القراءة التحليلية قبليا ع�� مجموع�H الد ¡

ات القراءة التحليلية  ق دالة إحصائيا � النتائج؛ مما يؤكد تaافؤ اefموعتGن � م�ا رفر ¡ و
  .لتجرkةقبل تطبيق ا

اسة ومواد4ا البحثية وخطوات بنا��ا -4   : رأدوات الد

اسة، أعد الباحثان Qدوات واملواد البحثية التالية   : رلتحقيق أ(داف الد

ات القراءة التحليلية املناسبة لطالب الصف الثا4ي املتوسط -1   .رقائمة م�ا

ات القراءة التحليلية لطالب الصف الثا4ي املتوسط -2   .راختبار م�ا

ات القـراءة التحليليـة لطـالب برنـا -3 رمج قـائم ع�ـ� اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم �ـ تنميـة م�ـا
   .)دليل الطالب ودليل املعلم(الصف الثا4ي املتوسط 

اسة ومواد(ا البحثية ع�� النحو التا%   : روتفصيل خطوات بناء أدوات الد

ات القراءة التحليلية  : رقائمة م�ا

ات القراءة التحليلية املناسبة لطالب الـصف الثـا4ي (دفت القائمة إ%� التعرف ع�� م ر�ا
ًاملتوســط، تم�يــدا الســتخدام�ا �ــ اختبــار القــراءة التحليليــة، وkنــاء برنــامج قــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات 

ات القراءة التحليلية     .رمراقبة الف�م � تنمية م�ا

Qدبيــات :  �ـاعتمـد الباحثـان عنـد إعــداد القائمـة ع�ـ� مجموعـة مــن املـصادر تمثلـت كمـا
ــــراءة  ات القـ ـــا ـــات الـــــسابقة ال�ـــــH تناولـــــت م�ــ اســ ــــة العرkيـــــة، والبحـــــوث والد ــــيم اللغـ رال��بوEـــــة �ـــــ $علـ ر

ثيقـــة مــنLM اللغـــة العرkيـــة  ة ال��بيــة والتعلـــيم، (والتحليليــة، و ا رو �س القـــراءة )1427ز ر، وأ(ــداف تـــد
�ـــ كتـــاب لغ�ـــ اÅـــ®H املتمثـــل  رالتحليليـــة �ـــ املرحلـــة املتوســـطة، واملقـــر الد H ا�nالـــدة للـــصف الثــــا4ي ر

اH®Å الثا4ي-املتوسط      .(ـ1442 طبعة -رالفصل الد

uعـــة  ��ا املبدئيـــة، وصــنفت �ـــ أ ات القـــراءة التحليليـــة �ــ صـــو روقــد حـــصر الباحثـــان م�ــا رر
، واملـــــستو النقـــــدي: (مــــستوEات، OـــــÃواملـــــستو التـــــذو ، ، واملـــــستو الفكـــــر ىاملـــــستو اللغـــــو ى ي ى ي ، )ى

جة ت ات مد روEضم {ل مستو م�ا ر ة، وللتأكد ى ات عشرEن م�ا ، حيث بلغ مجموع امل�ا رحت املستو ر ى
د � Qدبيات ال��بوEة ذات العالقة  رمن صدق القائمة قام الباحثان بمطابقة محتو القائمة بما و ى
��ا املبدئيـــة ع�ـــ� ¶عـــض  اســـات الـــسابقة، وuعـــد املراجعـــة والتحليـــل، عرضـــت القائمـــة �ـــ صـــو روالد ْ َ

ِ
ُ ر

 سGن � ميدان $عليم اللغة ا�fكمGن املتخصصGن � �س واللغة العرkية، واملما راملنا�L وطر التد ر ق
ات، وkلغ عدد(م ثالثGن محكما، وطلب إل¤�م إبداء الـرأي  ا��م � قائمة امل�ا ًالعرkية، لإلفادة من آ ُ ر ر
ة لطــالب  ة للمــستو الــذي صــنفت فيــھ، ومناســبة امل�ــا ر�ــ القائمــة مــن حيــث مــدى انتمــاء {ــل م�ــا ىر

نھ الصف الث ة، وحذف، أو $عديل، أو إضافة ما ير ضوح الصياغة اللغوEة للم�ا وا4ي املتوسط، و رو
ات   .رمن م�ا

ة للمـــستو  اء ا�fكمـــGن حـــو انتمـــاء امل�ـــا ىوقـــام الباحثـــان باســـتخراج ال¨ـــسب املئوEـــة آل رل ر
 Hة ال�ــــ ة لطـــالب الــــصف الثـــا4ي املتوســــط، وعـــد الباحثــــان امل�ـــا رالـــذي صـــنفت فيــــھ، ومناســـبة امل�ــــا َّر َ
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ـــا4ي 80صلت ع�ــــ� 4ــــسبة حــــ ـــة للمــــستو الــــذي صــــنفت فيـــــھ، ومناســــبة لطــــالب الــــصف الثــ ٪ منتميــ
ً ىً

اســــة {ـــل مــــن اســــات، مثـــل د راملتوســـط، وتـــم Qخــــذ �áـــذه ال¨ــــسبة اســـ�نادا إ%ــــ� تأييـــد عــــدد مـــن الد ر ً :
) ،، 2019ا�nا�Ã    .)2017؛ و°�اتة، 2014و؛ والر

ا مع البـاحثGن، وقـدم ًوقد أبدى ا�fكمو تجاوkا مشaو رً اء، ن روا عـددا مـن امل�وظـات و� ً

تضاه وفق ال¨سبة ا�fددة سلفا،  اء ا�fكمGن، وكذلك ما ا ًوأخذ الباحثان ما اتفقت عليھ أغلب آ ر ر
آه الباحثـــان وج¤�ــا خـــصوصا �ـــ التعـــديل �ــ الـــصياغات، وkـــذلك اســـتقرت قائمـــة  ًباإلضــافة إ%ـــ� مـــا  ً ر

��ا ال¢�ائيـة ع�ـ� $ـ ات القراءة التحليليـة �ـ صـو رم�ا uعـة مـستوEات، ر عـة ع�ـ� أ ة، مو رسع عـشرة م�ـا زر
  :        لواenدو التا% يو�µ ذلك

  )5(لجدو 

ة ال��ائية ات القراءة التحليلية املناسبة لطالب الصف الثا+ي املتوسط �� الصو رمحتو قائمة م�ا ر   ى

ات �� Iل مستو  ىاملستو ىعدد امل�ا   ر

  4  ياللغو

  6  يالفكر

Ã4  التذو  

  5  النقدي

  19  ا��موع

  

  :  اختبار القراءة التحليلية لطالب الصف الثا+ي املتوسط

��ا ال¢�ائيـــة، أعـــد الباحثــــان  ات القــــراءة التحليليـــة �ـــ صــــو ر¶عـــد الوصـــو إ%ــــ� قائمـــة م�ـــا ر ل
ة اختبــــار  راختبـــار القـــراءة التحليليــــة لطـــالب الــــصف الثـــا4ي املتوســــط،  وقـــد أعــــد �ختبـــار �ــــ صـــو

ات القراءة التحليليـة لـدى  وقدموضو¸ من نوع �ختيار من متعدد،  ر(دف �ختبار إ%� قياس م�ا
ات القـراءة  اسـة �ـ تنميـة م�ـا رطالب الصف الثا4ي املتوسط، وتحديد فاعلية ال[�نامج املعد � الد ر

   .التحليلية

  :مصادر بناء �ختبار

ات : اعتمـــد الباحثـــان عنـــد إعـــداد �ختبـــار ع�ـــ� مجموعـــة مـــن املـــصادر، وOـــ رقائمـــة م�ـــا
اسات السابقة ال�H تناولت الق اسة، وQدبيات ال��بوEة والبحوث والد رراءة التحليلية املعدة � الد ر

ات العامليـــة والوطنيـــة للقـــراءة، مثـــل  OECD: رالقـــراءة التحليليـــة، إضـــافة إ%ـــ� أدلـــة ¶عـــض �ختبـــا
(2019)m ات القراءة بالصف الرا¶ع �بتدا´ي وفق  ر، ودليل معلم اللغة العرkية الختباðطار املرج

اســـة الدوليـــة للتقـــدم �ـــ القـــراءة  ة ال��بيـــة والتعلـــيم PIRLSرللد ا ر ، الـــذي أعدتـــھ و ، ودليـــل )2016(ز
ات الدوليـــة  اســـات و�ختبـــا راملعلـــم للد ة التعلـــيم - مفـــا(يم ونمـــاذجPISAر ا ر القـــراءة الـــذي أعدتـــھ و ز

ات الوطنية)2018( شادي لالختبا m ر، والدليل ات القراءة وال-ر كتابة، الذي أعدتھ (يئة تقوEم ر م�ا
Eب     .)2018(رالتعليم والتد
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) Multiple Choice(اعتمد الباحثان �ختبار املوضو¸ من نوع �ختيار مـن متعـدد  وقد
، ف�ــو ¥عطــي النتــائج نفــس�ا  ً�ــ صــياغة فقــرات �ختبــار وkنا��ــا؛ نظــرا ألنــھ عم�ــ وإجرا´ــي وموضــ̧و

، كما أنھ ¥غ ات املراد قياس�ا، إضافة إ%� تطبيقھ � مجموعة من نم�ما اختلف امل��Æو رطي امل�ا
اسـة {ـل مـن اسات ال�H عاenت القـراءة التحليليـة، مثـل د رالد ؛ 2020؛ وعبـد هللا، 2019ا�nـا�، : (ر

    .)2018؛ وع�، 2020وطلبة، 

uعــة بــدائل، واحــد م¢�ــا �ــ�يح، وثالثــة م¢�ــا وقــد وضــع الباحثــان ر مقدمــة للــسؤال، تل¤�ــا أ
ـــ� الباحثـــــان �ــــ بنـــــاء فقـــــرات �ختبـــــار اenوانــــب التاليـــــة ا¸ــ وضـــــوح الـــــصياغة اللغوEـــــة : رخطــــأ، وقـــــد 

ات، ومناسب��ا لطالب الصف الثا4ي املتوسط،  كما وضعت  روسالم��ا، وتنوع Qسئلة وتمثيل�ا للم�ا
uعــة بـــدائل لaـــل ســؤال ً؛ للتقليـــل مـــن أثـــر التخمــGن، حيـــث تـــضمنت بــديال واحـــدا �ـــ�يحا، وkقيـــة رأ ً ً

عت mجابات ال�Æيحة بطرEقة غ�G منتظمة؛ {ي ال يصل الطالب إ%� mجابة  زالبدائل خطأ، وقد و
   .ال�Æيحة من خالل التخمGن

ات القــراءة التحليليــة، فقـد اختــار الباحثــان  رولوضـع أســئلة يمكــن مـن خالل�ــا قيــاس م�ـا
اســة، كمــا تaــو �ختبــار �ــ َنــ اÅــ®H لــدى الطــالب عينــة الد َنصGن فــرائيGن خــارج نــصوص املقــر الد َّ ََّ َ

ر ر ر ْ

تھ Qوليــــة مــــن  ات 19 فقــــرة، بواقــــع 38رصـــو ة مــــن م�ــــا ر فقــــرة لaــــل نــــص قرا´ــــي، وفقــــرتGن لaــــل م�ــــا ر
اسـات مثـل اسـة {ـل: رالقراءة التحليلية؛ وقد اس�ند الباحثان � (ـذه الطرEقـة إ%ـ� ¶عـض الد  مـن رد

) ،جـة واحـدة لaـل )2018؛ وع�ـ، 2020؛ وعبد هللا،2020؛ وطلبة، 2019ا�nا� ر، وقـد خصـصت د
ْ َ ّ

ِ
ُ

جات لفقرات �ختبار  جة38رفقرة من فقرات �ختبار، بحيث يصبح مجموع الد   .ر د

ــــن شـــــأ£�ا  شـــــادات ال�ـــــH مـ mعـــــد بنـــــاء مفـــــردات �ختبـــــار، حـــــدد الباحثـــــان التعليمـــــات وuرو
 زف�ــم طبيعـة �ختبــار، وكيفيــة mجابــة عــن أسـئلتھ، وأبــر امل�ــام املطلوkــة مــ¢�م مـساعدة الطــالب �ــ

   .قبل البدء � mجابة عن أسئلة �ختبار

ـــة، عــــرض �ختبــــار ع�ـــــ�  تھ املبدئيـ ـــ صـــــو َوuعــــد إعــــداد البــــاحثGن اختبـــــار القــــراءة التحليليــــة �ـ
ِ

ُ ر
�س اللغـة العرkيـة، و رمجموعـة مـن ا�fكمــGن �ـ املنــا�L وطـر تــد ســGن �ـ ميــدان $علـيم اللغــة ق راملما

أ�Ñم � وضوح $عليمات �ختبار،  رالعرkية، البالغ عدد(م ستة عشر محكما، وقد طلب إل¤�م إبداء  َ ًِ
ُ

ضــوح الــصياغة اللغوEــة لألســئلة، ومناســبة Qســئلة  وومناســب��ا لطــالب الــصف الثــا4ي املتوســط، و
ة، ومالءمــة البــدائل املق��حــة لaــل لطــالب الــصف الثــا4ي املتوســط، ومناســبة Qســئلة لقيــاس ر امل�ــا

نـھ مناسـبا، كمـا قـدم مفتـاح تـ�Æيح  ِسؤال من أسئلة �ختبار، وإضـافة أو حـذف أو $عـديل مـا ير
ُ َ ِ

ّ ُ ً و
ة  ر�ختبـــار مرفقـــا مـــع �ختبـــار للـــسادة ا�fكمـــGن؛ لالطـــالع عليـــھ، وتحديـــد صـــالحية البـــدائل ا�fتـــا ً

   .لتمثيل mجابات ال�Æيحة

ا �ـــ �ســـتجابة لتحكـــيم اختبـــار القـــراءة التحليليـــة، كمـــا وقـــد أبـــدى ا ا مـــشaو �fًكمـــو تجاوkـــ رً ن
ضــــــوح $عليماتــــــھ ومناســــــب��ا لطــــــالب الــــــصف الثــــــا4ي  ـــ� وضــــــوح ال�ــــــدف مــــــن �ختبــــــار، و ِاتفقــــــوا ع�ـــ ِ ِِ وِ ِ

ُ ُ َ َّ َ

املتوســـط، وتحقيق�ـــا لل�ـــدف املـــراد م¢�ـــا، كمـــا أشـــار ا�fكمـــو إجمـــاال إ%ـــ� مناســـبة أســـئلة �ختبـــار 
ً

ن
ات القــراءة التحليليــة، ومناســب��ا لطــالب الــصف الثــا4ي املتوســط، وســالم��ا مــن حيــث لقيــ راس م�ــا

أ�Ñـم  َالصياغة اللغوEة، إضافة إ%� مناسبة البدائل املق��حة، ومع ذلك فقد أبدى ¶عض ا�fكمGن  رُ
ُحــو إضــافة ¶عــض اenوانــب امل�مــة �ــ $عليمــات �ختبــار، وحــذف ¶عــض الفقــرات ال�ــH قــد $ــسDب

ِ
ّ َ ُ  ل

ة التعـديل �ـ صـياغة ¶عـض Qســئلة، و التعـديل �ـ صـياغة ¶عــض  ورلDـسا �ـ أذ(ـان الطـالب،  وضــر ً ْ

البدائل، و$غي�G ¶عض البدائل غ�G املناسبة، وقد أخذ الباحثان بالتعديالت ال�H أشار إل¤�ا السادة 
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ــــــبح جـــــــا(زا لتطبيقـــــــھ ع�ـــــــ� ع ـــة، وأصــ تھ ال¢�ائيــــ ــــــو ــــــار �ـــــــ صـ ـــتقر �ختبــ ــــ� أن اســــ ، إ%ـــ ًا�fكمـــــــو ر ينــــــــة ن
   .استطالعية

  :التطبيق �ستطال�� لالختبار

ُطبق الباحثان اختبار القراءة التحليليـة ع�ـ� عينـة اسـتطالعية بلـغ عـدد(ا  َ َ ً طالبـا مـن 60َ

ســــة ابــــن املظفـــر املتوســــطة �ـــ مدينــــة الظ�ـــران �ــــ الفــــصل  رطـــالب الــــصف الثـــا4ي املتوســــط �ـــ مد
 H®Åا اQ H®Åو للعام الد رالد ُ(ــ، و1442-1441لر س مكتـب التعلـيم رَ سـة مـن مـدا ـ أن تaـو املد ر̧و ر ن ُ ِ

ـــن التطبيـــــق �ســــتطال¸ الختبـــــار القـــــراءة التحليليـــــة،  الــــذي ت¨تØـــــH إليـــــھ التجرkـــــة، و{ــــان ال�ـــــدف مــ
مــــن �ختبــــار، وحــــساب معامــــل  جــــة وضــــوح مفــــردات �ختبــــار و$عليماتــــھ، وتحديــــد  زالتوصــــل إ%ــــ� د ر

حــساب معامـل التميGــ� لaـل فقــرة مـن فقــرات الـس�ولة والــصعوkة لaـل فقــرة مـن فقــرات �ختبـار، و
  .�ختبار، وحساب مؤشر �$ساق الداخ�  لaل فقرة من فقرات �ختبار، وحساب معامل الثبات

جاتھ، وتـ�Æيح نتائجـھ، تبـGن  روuعد �ن��اء من التطبيق �ستطال¸ لالختبار، وتقدير د
لمـن الطـالب حـو $عليمـات �ختبـار أو أي للباحثGن وضوح �ختبار و$عليماتھ، حيث لم تـرد أسـئلة 

 ــا حــــدد الــــزمن املناســــب لالختبــــار �ــــ :  دقيقــــة مــــن خــــالل املعادلــــة التاليــــة60فقــــرة مــــن فقراتــــھ، كمــ
من $سليم الرuع Qو من الطالب لمتوسط  من $سليم الرuع Qخ�G من الطالب + ز    2/ زمتوسط 

مـــن إلقــــاء التعليمــــات، فأصــــبح  دقيقـــة وأضــــيف 55 = 2 /66+46= الـــزمن املناســــب لالختبــــار  زإل¤�ــــا 
    . دقيقة60اefموع 

كما حسDت معامالت الس�ولة والصعوkة لالختبار، فقد تراوحت معـامالت الـس�ولة بـGن 
 قيم مناسبة، $ـش�G )80.0(و) 25.0(وتراوحت معامالت صعوkة �ختبار بGن ) 73.0(و ) 20.0(Oو ،

مي و{ــــاظم إ%ــــ� أنــــھ يمكــــن �حتفــــاظ بأســــئلة �ختبــــار، ح ـــ والــــصا ـــار الزام�ـ إ%ــــ� أن ) 2009(ريــــث أشـ
ٍتكـشف عــن مــستوEات مقبولــة ) 80.0 -20.0(معـامالت الــس�ولة والــصعوkة ا ل�ــH تقـع �ــ املــدى مــن  ٍ

ُ
ِ

ْ َ

ـــراءة  ــــس�ولة والـــــصعوkة، و(ـــــذا يـــــدفع نحـــــو الثقـــــة �ـــــ مـــــستو ســـــ�ولة وصـــــعوkة اختبـــــار القــ ىمـــــن الـ
   .التحليلية

إ%ـــ� ) 31.0( لفقـــرات �ختبـــار، فقـــد تراوحـــت بـــGن معـــامالت التميGـــ� كمـــا حـــسب الباحثـــان
، و�عـــد معامـــل التميGـــ� مقبـــوال إذا {ـــان أكÞـــ� مـــن ) 94.0(

ً
ادت معـــامالت التميGـــ� {ـــان ) 20.0( زو{لمـــا 

ـــ� تميGـــــ�ا، ومـــــن ثـــــم فـــــإن معـــــامالت التميGـــــ� ألســـــئلة اختبـــــار القـــــراءة التحليليـــــة مقبولـــــة  َّأفــــضل وأكÞــ َ ً

  .ومناسبة

، فقــد ِحــس ىومـن ناحيــة أخــر
Dَت مؤشـرات �$ــساق الــداخ� الختبــار القــراءة التحليليــة، ُ

جـة الaليــة لــھ، وقــد تراوحــت بــGن تراوحــت  تبــاط بــGن أســئلة �ختبــار والد روذلـك بحــساب معامــل � ر
تبــاط إيجــاuي دال إحــصائيا عنــد مـــستو )7730.0(و ) 3142.0(بــGن  ى، وجميع�ــا قــيم ذات ا ¡ ) 01.0(ر

تبــاط ؛ ممــا يــدل ع�ــ� �$ــساق )05.0(و رالــداخ� الختبــار القــراءة التحليليــة،  كمــا حــسب معامــل �
ـــGن  جــــة الaليــــة للمــــستو املنتميــــة إليــــھ، وتــــراوح بـ ىبــــGن أســــئلة �ختبــــار والد ، )7096.0(و) 3278.0(ر

تبــــــاط إيجـــــاuي دال إحــــــصائيا عنـــــد مـــــستو  ىوجميع�ـــــا قـــــيم ذات ا ¡ ؛ ممــــــا يـــــدل ع�ــــــ� )05.0(و) 01.0(ر
جــات {ــل .راءة التحليليــة�$ــساق الــداخ� الختبــار القــ تبــاط بــGن مجمــوع د ر كمــا حــسب معامــل � ر

جة الaلية، وتراوح بـGن  رمستو والد تبـاط إيجـاuي دال )8747.0(و) 7903.0(ى ر، وجميع�ـا قـيم ذات ا
ىإحصائيا عند مستو  ؛ مما يدل ع�� �$ساق الداخ� الختبـار القـراءة التحليليـة، )05.0(و) 01.0(¡
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ـــع معا ـــو وقـــــد اســـــتخرجت جميــ ـــاط ب�Gســ تبــ تبـــــاط لال$ـــــساق الـــــداخ� باســـــتخدام معامـــــل ا نمـــــل � ر ر
)Pearson(.   

  .حساب ثبات �ختبار

، والتجزئة النـصفية مـن  دسو �Eشا نلقياس مدى ثبات �ختبار، استخدم الباحثان معادلة {ودر  ر ر
ىخــالل اســـتخدام معادلــة ســـب�Gمان بــراو �nـــساب ثبــات أســـئلة {ــل مـــستو مــن مـــستوEات اختبـــار  ن

جـة ثبـات اختبـار القـراءة التحليليـة القـ رراءة التحليليـة، وحـساب ثبـات �ختبـار الك�ـ، وقـد بلغـت د
دسو  �Eشا نبواسطة معادلة {ودر  ر ، ب¹نما بلغ ثبات �ختبار بواسطة التجزئة النصفية من )0.87(ر

ـــا(ز)0.80(نخــــالل معادلـــــة ســـــب�Gمان بـــــراو  ا ً، وOـــــ قـــــيم مناســــبة ومقبولـــــة؛ ممـــــا يجعـــــل �ختبـــــار جــ
   .للتطبيق

  : لواenدو التا% يو�µ معامل ثبات �ختبار

قم  رجدو    )6(ل

: العينــــة �ســــتطالعية(  نتـــائج قــــيم ثبــــات مــــستوZات اختبــــار القــــراءة التحليليــــة والثبــــات الك�ــــ� لالختبــــار
  )60=ن

  عدد _سئلة  ىاملستو
ثبات  كودر 
دسو نZ£شا ر   ر

ثبات التجزئة 
 النصفية

ياملستو اللغو  0.69 0.73  8  ى

ياملستو الفكر  0.63 0.66  12  ى

Ã0.65 0.65  8  ىاملستو التذو 

 0.56 0.60  10  ىاملستو النقدي

 0.80 0.87  38 الثبات الك�� لالختبار

ة ال��ائية لالختبار-ز    .ر الصو

تھ ال¢�ائيـة، حيــث  ر¶عـد التحقـق مـن صـدق �ختبـار وثباتـھ، أصـبح �ختبـار صـا�nا للتطبيـق �ـ صـو ً ُ

ات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط س38نتaو من  رؤ� تق¹س م�ا
ً

.   

ات القـــراءة التحليليـــة لطــــالب  رال¥�نـــامج القـــائم ع�ــــ� اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ــــم �ـــ� تنميـــة م�ــــا
  الصف الثا+ي املتوسط 

ات القــراءة التحليليـة لـدى طـالب الـصف الثـا4ي املتوســط،  ر(ـدف ال[�نـامج إ%ـ� تنميـة م�ـا
اسة ا�nاليةوالتع     .ررف ع�� فاعلية ال[�نامج التعليHØ املعد � الد

اعتمــــد الباحثــــان �ــــ بنــــاء ال[�نــــامج ع�ــــ� مجموعــــة مــــن املــــصادر تمثلــــت �ــــ Qدبيــــات  وقــــد
 اسات السابقة � رال��بوEة � $عليم القراءة التحليلية، واس��اتيجيات مراقبة الف�م، إضافة إ%� الد

اســـات الـــسابقة ال�ـــH وظفـــت اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم، وقائمـــة $علـــيم القـــراءة التحليليـــة، و رالد
ات القراءة التحليلية   .رم�ا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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  : أسس بناء ال¥�نامج

قام ال[�نامج ع�� مجموعة مـن Qسـس الفلـسفية ملراقبـة الف�ـم، وتطبيقا��ـا ال��بوEـة �ـ $علـيم 
َاللغة العرkية، وأسس لغوEة وترkوEة ونفسية واجتماعيـة، حـددت  َّ �ـ مجمل�ـا مالمـح ال[�نـامج، ومـن َ

  : زأبر تلك Qسس

Eب الطــــالب ع�ــــ� تخطــــيط امل�ــــام اللغوEــــة، ومتا¶عــــة ال�ــــ�ام الطــــالب ب�نفيــــذ العمليــــات  -1 رتــــد
 .املوصلة لتحقيق Q(داف

 بالعمليات الذ(نية � تأدية امل�ام القرائية؛ مما ي¨تج عنھ ضبط  -2 Eب الطالب ع�� ال̧و رتد
   .ي املنتج اللغوألدا��م و$علم�م، وجودة �

فع كفاء��ا -3 ا��م العقلية، و رمساعدة الطالب � تطوEر قد  . ر

توظيف العمليات الذ(نيـة املـصاحبة للـتعلم �ـ تaـوEن املعpـÊ قبـل وأثنـاء وuعـد أداء امل�مـة  -4
ات املس��دفة بالتنمية  . راللغوEة، ال�H $س�م � تنمية امل�ا

�ـــــ� تفكيـــــك ا�n[ـــــ�ات ال��بوEـــــة اللغوEـــــة ��يئــــة وتقـــــديم أ4ـــــشطة $عليميـــــة $ـــــساعد الطـــــالب ع -5
 .  وتحليل�ا، وإنتاج أفaار متنوعة

6-  (م أساÅـ®H �ــ رمراعـاة إيجابيـة الطـالب ومـشارك��م و4ـشاط�م �ــ بنـاء ا�n[ـ�ة اللغوEـة، فـدو
  .توجيھ التعلم؛ لتحقيق ال�دف من امل�مة اللغوEة

ا¸ـــ� ال[�نــــامج متطلبــــات النمـــو الــــسلي -7 م ومــــساعدة رمراعـــاة خــــصائص نمـــو الطــــالب، حيــــث 
نا ة فعالة وجيدة؛ وkناء °�صيا��م بناء متaامال ومتوا ا(م بصو ًالطالب ع�� أداء أدو

ز
ً ً ر  . ر

8-  Eبھ ع�� العمليات الذ(نية ال�H تجعلھ مستقال � تنمية ثقة الطالب بنفسھ، من خالل تد
ً

ر
اتھ العقلية العليا، وترفع كفاء��ا ر$علمھ، وتطو قد   .ر

ــــن النــــــصوص القرائيـــــ -9 ـــتفادة مـ ـــذه النـــــصوص مــــــن خ[ـــــ�ات ترkوEــــــة، �ســ ــا تتـــــضمنھ  (ـــ ة، بمــــ
ات جميلة رومفردات وأساليب وتراكيب لغوEة، وأفaار ومعان، وصو فنية، وعبا ر ٍ  . 

ة أ(ــداف إجرائيــة  -10 ات القـراءة التحليليــة، حيــث ترجمـت �ــ صـو ر�عتمـاد ع�ــ� قائمـة م�ــا ر
  .(دف ال[�نامج إ%� تحقيق�ا

ناســـب مـــع طبيعــــة مرحلـــة الـــتعلم وامل�ـــام اللغوEــــة تنـــوع أســـاليب التقـــوEم وأدواتــــھ، بمـــا ي� -11
ق الفردية بGن الطالب   .واملتنوعة، والفر

  : مكونات ال¥�نامج

ـــن املaونـــــات التاليـــــة ــامج التعليØـــــH مـ َنتaــــو ال[�نـــ َّ َ َ
 : ،HـــــØتـــــو التعلي�fـــة، وا ـــداف العامــــة وا�nاصــ ىQ(ــ

�ـــسية، ومـــصادر الـــتعلم، وأســـ اليب التقـــوEم، وتفـــصيل رو4Qــشطة التعليميـــة، و�ســـ��اتيجيات التد
  : (ذه املaونات ع�� النحو التا%
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  : ال�دف العام لل¥�نامج

ات القــراءة التحليليــة  رســ�ð ال[�نــامج ا�nــا% القــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم إ%ــ� تنميــة م�ــا
   .لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط

  : _4داف العامة لل¥�نامج

  :  اس��اتيجيات مراقبة الف�م إ%�س�ð ال[�نامج التعليHØ القائم ع��

ات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط املتعلقـة باملـستوEات  -1 رتنمية م�ا
 والنقدي: التاليةÃياللغو والفكر والتذو   .ي

  : _4داف اTfاصة لل¥�نامج

ات القراءة التحليلية، وترجمت (ذه القوائم إ%� أ اسة قائمة بم�ا ْأعدت الد َ
ِ

ْ ُ
ر (داف إجرائية ¥س�ð ر

   .ال[�نامج إ%� تحقيق�ا

  : ىا�eتو

�ـــH®ä ثالثـــة نــصوص قرائيـــة �ـــ الوحــدة الرا¶عـــة، وثالثـــة نـــصوص  اعتمــد الباحثـــان �ـــ ال[�نــامج التد
َ َ

ر
اH®Å (رقرائية � الوحدة ا�nامسة، وذلك � مقر لغ�H ا�nالدة للصف الثا4ي املتوسط  رالفصل الد

ــــا4ي ــــد أعيــــــد1442طبعــــــة ) الثــ َ(ـــــــ، وقــ
ِ

ُ
ــــادئ  ــــب مــــــع مبـــ ــــا ي�ناســ س بمــ ـــدر و تنظــــــيم أ4ـــــــشطة محتــــــو الـــ ى ِ ُ

   .اس��اتيجيات مراقبة الف�م وعمليا��ا

Cسية   :ر�س��اتيجيات التد

ـــ �ــــسية تتفـــــق مــــع فلــــسفة مراقبــــة الف�ــــم، وOــ ـــة اســــ��اتيجيات تد اســــة ثالثـ روظفــــت الد : ر
ـــ� العمليـــــات اPLAN، واســـــ��اتيجية SQ3R، واســـــ��اتيجية KWLHاســـــ��اتيجية  لذ(نيــــــة ، إضــــــافة إ%ــ

تحديــد ال�ــدف مــن امل�مــة اللغوEــة،  وصــياغة Qفaــار بلغــة وأســلوب : (املــصاحبة لف�ــم الــنص، مثــل
شـادات ال�ـH $عـد بمثابـة موجـھ للـتعلم، والت�ـيص لفقـرة  mا، وقـراءة التعليمـات و��رالطالب وترجم

Qو%ـ�، و$عـديل أو ¶عض أجزاء النص، وإعادة القراءة للفقـرات ال�ـH لـم ¥ـستوع��ا الطالـب مـن املـرة 
ـــ الف�ـــــم، ومواصــــلة القــــراءة ح�ــــÊ £�ايــــة الفقــــرة أو املوضـــــوع؛  ـــ� عنــــد وجــــود صــــعوkة �ـ مــــسار التفكGـ
ابط بGن املعرفة والتجرkـة الـسابقتGن، وطلـب املـساعدة  ووالتوقف مؤقتا للتفك�G والتأمل، ولعمل ر ً

�ــــسية منظمــــة، ، وذلــــك �ـــ خطــــوات)مـــن �خــــرEن، و�ل�ــــ�ام بوقــــت محـــدد ألداء امل�مــــة اللغوEــــة ر تد
اســـــة بي¢�ـــــا بطرEقـــــة منظمـــــة �ـــــ mجـــــراءات  رمقــــسمة ع�ـــــ� مراحـــــل قـــــراءة الـــــنص، حيـــــث دمجــــت الد

ْ َ َ َ

س ال[�نامج �سية ا�fتلفة � در والتد    .ر

  : مصادر التعلم

ة البيضاء  اق العمل، والسبو H®Å، ودليل الطالب، وأو رالكتاب املد ر  برنامج التيمز Whiteboardر� 
Teams nرنامج التيمز ، وج�از اkو ،Hس� د Teamsر�اسب، ومنصة مد    . Wordور، وkرنامج الو
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  : أساليب التقوZم وأدواتھ

  : لeUكم ع�� مدى التقدم �� س�� ال¥�نامج، اتبع ال¥�نامج أساليب التقوZم التالية

  :التقوZم القب��

س � دليل الطالب، من  �س الدر و ينفذ التقوEم القب� قبل البدء بتد ر ِ َ ُ ُ َّ َ خالل تطبيق اختبار القراءة ُ
ات القـــراءة التحليليـــة املـــس��دفة  اســـة؛ لتحديـــد مـــستو الطـــالب �ـــ م�ـــا رالتحليليـــة املعـــدة �ـــ الد ىر
ـــق مــــن فاعليـــــة  اســـــة الــــضابطة والتجرDEيــــة، والتحقـ ربالتنميــــة، والتحقــــق مــــن تaــــافؤ مجمــــوع�H الد

جات الطالب � القياسGن القب� والبعد نة د رال[�نامج من خالل مقا   .ير

  : التقوZم البنا§ي

س � دليـل الطالـب مـن خـالل تنفيـذ مجموعـة مـن امل�ـام، مثـل �س الدر ووaEو أثناء تد ر 4Qـشطة : ن
ـــوEم Qقـــــران،  التعليميــــة، واملناقــــشات الـــــصفية، ومالحظــــة أداء الطــــالب، والواجبـــــات امل��ليــــة، وتقـ

   .وقوائم املراقبة الذاتية

  : التقوZم ال��ا§ي

س �ـ دليــل الطالـب،  وذلـك مـن خــالل تطبيـق اختبـار القــراءة نوaEـو ¶عـد �ن��ـاء  �س الـدر ومــن تـد ر
ات القـــراءة التحليليـــة لـــدى الطـــالب عينـــة  رالتحليليـــة؛ للوقـــوف ع�ـــ� فاعليـــة ال[�نـــامج �ـــ تنميـــة م�ـــا

جة تحقق أ(دافھ ال�H خطط ل�ا اسة، ود رالد   .ر

  :دليل الطالب ودليل املعلم

ات لتطبيــق ال[�نــامج القــائم ع�ــ� اســ��اتي رجيات مراقبــة الف�ــم الــذي �Ñــدف إ%ــ� تنميــة م�ــا
القــراءة التحليليـــة لـــدى طـــالب الـــصف الثـــا4ي املتوســـط، فقـــد أعـــد الباحثـــان دلـــيال للطالـــب ودلـــيال 

ً ً َّ َ َ

اسة املتمثل  رللمعلم لتحقيق أ(داف ال[�نامج، حيث أعد الباحثان دليل الطالب لتحقيق (دف الد َ َّ َ َ

ات القراءة التحل : نيلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط، وقد تaو دليل الطالب منر� تنمية م�ا
ات املـس��دفة بالتنميـة، وا�fتــو  ىاملقدمـة، وقائمـة املوضـوعات، وا�nطـة الزمنيــة لتنفيـذ(ا، وامل�ـا ر
 Hمقــر لغ�ــ ة مــن الوحــدة الرا¶عــة والوحــدة ا�nامــسة �ــ رالتعليØــH، املتــضمن نــصوصا قرائيــة مختــا ً

ر
ً ً

اÅـــ®H الثـــا4ي(4ي املتوســـط ا�nالـــدة للـــصف الثـــا ـــ، و4Qـــشطة التعليميــــة 1442طبعـــة ) رالفـــصل الد (ـ
س    .واملصاحبة للدر

س ال[�نـامج،  كما وأعد الباحثان دليل املعلم الذي �Ñدف إ%� مساعدة املعلـم �ـ تنفيـذ در َ ُ َّ

ات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط    .روتنمية م�ا

س، والفئة :نوقد تaو دليل املعلم من و ال�دف العام للدليل، ا�nطة الزمنية لتنفيذ الدر
املــس��دفة مــن ال[�نــامج، والتعرEــف بــبعض املــصط�ات املتعلقــة بال[�نــامج، وأســس بنــاء ال[�نـــامج، 
 ، ـــو ــــــــ ــــامج،  وا�fتـ ــــــة لل[�نــــــــ ـــــــداف mجرائيــــــ ـــــامج، وQ(ـــــ ــــــــام لل[�نـــــــ ــــــدف العــــ ـــامج، وال�ــــــ ــــ ــــ ـــــــــات ال[�نـ ىومaونـــ

�ـــــسية املق�� ـــھ، إضـــــافة إ%ـــــ� رو�ســـــ��اتيجيات التد ــــصادر الـــــتعلم، وأســـــاليب التقـــــوEم وأدواتــ حـــــة، ومـ
س و$ـــشتمل ع�ـــ� Q(ـــداف mجرائيـــة، والـــزمن ا�fـــصص،  س مـــن الـــدر وا�nطـــة التفـــصيلية لaـــل د ر
�ـسية، وmجابـات  �سية املق��حـة، ومـصادر الـتعلم املق��حـة، وmجـراءات التد رو�س��اتيجيات التد ر

   .املراجع الس��اتيجيات مراقبة الف�مًاملق��حة لأل4شطة، وأخ�Gا قائمة 



 
فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات مراقبة الفهم في تنمية 
 مهارات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثاني المتوسط

  عبد هللا بن سليمان بن إبراهيم / د
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  : ضبط ال¥�نامج

ـــامج وتنظيمــــھ �ــــ دليـــــل الطالــــب ودليــــل املعلــــم، عــــرض الباحثــــان دليـــــل  ¶عــــد إعــــداد ال[�نـ
��ا املبدئيـــة ع�ــ� عـــدد مــن ا�fكمـــGن املتخصــصGن �ـــ املنــا�L وطـــر  قالطالــب ودليـــل املعلــم �ـــ صــو ر

 ســــGن �ــــ ـــة، واملما �س، و$علــــيم اللغــــة العرkيـ رالتــــد ميــــدان $علــــيم اللغــــة العرkيــــة، وقــــد بلــــغ عــــدد(م ر
أ�Ñم � دليل الطالب ودليل املعلم، وفق معاي�G معدة  رخمسة عشر محكما، حيث طلب إل¤�م إبداء  ً

ى�ــ بطاقــة تحكـــيم خاصــة بــدليل الطالـــب، وkطاقــة تحكــيم أخـــر خاصــة بــدليل املعلـــم، وقــد أبـــدى 
ا و$عاونا ملموسا مع ال ًا�fكمو تجاوkا مشaو ً ًً ر باحثGن، مـن خـالل م�وظـا��م القيمـة، وتوج¤�ـا��م ن

ضــا(م عــن بنــاء ال[�نــامج وتنظــيم أ4ــشطتھ،  َامل�مــة، ال�ــH أفــاد الباحثــان م¢�ــا، كمــا أبــدى ا�fكمــو  ِر ن
�ــسية، واســتخدام اللغــة الــس�لة الواµــ�ة املوج�ــة للطالــب، ومناســـب��ا  روخطواتــھ وإجراءاتــھ التد

اسة، إضافة إ%� التف س � دليل املعلمرللطالب عينة الد    .وصيل املنظم للعرض، وتنفيذ الدر

مـة لل[�نـامج القـائم ع�ـ� اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم  زوقد أجـر الباحثـان التعـديالت الال ى
اء السادة ا�fكمGن، وkذلك يaو {ل من دليل املعلم ودليل ) دليل املعلم ودليل الطالب( ن� ضوء آ ر

��ما ال¢�ائية، وجا( ِالطالب � صو
َ َ    .َزEن للتطبيقر

اسة   : رإجراءات تطبيق الد

اسـة،  اسة والتأكد مـن صـدق�ا وثبا��ـا، وضـبط املـواد البحثيـة للد ر¶عد إعداد أدوات الد ر
اسة، وذلك وفق ا�nطوات التالية   : رشرع الباحثان � تنفيذ إجراءات التطبيق امليدا4ي للد

ة العامة لل��بية و - را�nصو ع�� املوافقة الرسمية من mدا التعليم باملنطقـة الـشرقية، ل
، وذلـــك بموجـــب ا�nطـــاب املوجـــھ مـــن  ة التخطـــيط والتطـــوEر ال��بـــو يممثلـــة �ـــ إدا ر

ً

ة التخطيط والتطوEر ال��بو إ%� مدير مكتب ال��بية والتعليم بالظ�ران،  يمديرة إدا ر
 اســة �ــ اســة ع�ــ� عينــة الد ســة باملوافقــة ع�ــ� تطبيــق الد رتحــيط فيــھ املكتــب واملد ر ر

ُ
ِ

ُ

سة    .الظ�ران املتوسطةرمد

ســـــة الظ�ـــــران املتوســـــطة، والتقــــى بمـــــدير(ا، وقـــــدم خـــــالل (ـــــذه  - رار أحــــد البـــــاحثGن مد ز
�ـع  اسة وأ(مي��ا وخطوات تنفيذ(ا، كمـا اطلـع ع�ـ� تو ة فكرة عن أ(داف الد زالزEا ر ر
uعـة فـصو للـصف الثــا4ي  سـة أ لفـصو الـصف الثـا4ي املتوسـط، حيـث ضـمت املد رل ر َّ َ

َاملتوســـط، وأجرEـــت القر
ِ

ْ ُ
اســـة، فوقـــع �ختيـــار  ُعـــة الختيـــار فـــصلGن ليمـــثال عينـــة الد ََ َ َُ َّ ُ

ر
َ
ِ ِ

، ثــم أجرEــت القرعــة لتحديــد مجمــوع�H التجرkــة، حيــث مثــل )ب، ج(ع�ــ� الفــصلGن 
اefموعة الضابطة، وقد {ان عدد ) ج(اefموعة التجرDEية، والفصل ) ب(الفصل 

ثمانيـة وثالثـGن ) ج( ًسـبعة وثالثـGن  طالبـا، وعـدد طـالب الفـصل ) ب(طالب الفـصل 
  .ًطالبا

�س اefموعتGن ملعلمGن مختلفGن، {ي ال ي¨تقل أثر التجرkة إ%�  - ِأى الباحثان إسناد تد ِ ِ
ْ َْ َ

ِ ِ
ْ ُ ََ ّ ُ

ر ر
  .طالب اefموعة الضابطة

ب أحد الباحثGن معلـم اefموعـة التجرDEيـة ع�ـ� اسـ��اتيجيات مراقبـة الف�ـم لتنميـة  - َد رَّ َ

ات القراءة التحليلية،  �سية املعـدة �ـ ال[�نـامج، وقـد عقـد رم�ا روفق mجراءات التد
DEية، مدة {ل جلسة م¢�ا ساعة، و�µ ف¤�ا  َأحد الباحثGن لذلك خمس جلسات تد ََّ ر
ـــــراءات  ــــوم �ســــــــ��اتيجيات وخطوا��ــــــــا، وmجــــ ـــــة، ومف�ــــ ــــــس��دفة بالتنميـــ ات املــ ــــــا رامل�ــ
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�ـــسية املعـــدة �ـــ ال[�نـــامج وفـــق مراحـــل منظمـــة، وقـــد أجيـــب عـــن اس ات رالتد رتفـــسا
ـــا طمــــأن الباحثــــان إ%ــــ� جا(زEــــة املعلــــم  َاملعلــــم و$ــــساؤالتھ حــــو ¶عــــض اenوانــــب؛ ممـ َ ْ َ

ل
�س اefموعة التجرDEية وفق ال[�نامج التعليHØ املعد   .رلتد

ـــراءة  - ـــ الختبــــار القـ ـــا اللغــــة العرkيــــة للــــصف الثــــا4ي املتوســــط التطبيــــق القب�ـ نفــــذ معلمـ
َ َّ َ

 والــضابطة، بإشــراف مباشــر مــن قائــد التحليليــة ع�ــ� طــالب اefمــوعتGن التجرDEيــة
 H®ـــÅا اÅــ®H الثــا4ي للعــام الد ســة والبــاحثGن، �ــ Qســبوع الثــا4ي مــن الفــصل الد راملد ر ر

(ــــ؛ وذلـــك للتحقـــق مـــن تaـــافؤ اefمـــوعتGن التجرDEيـــة والـــضابطة قبـــل 1441/1442
اســة  �س ال[�نــامج، واenــداو التاليــة توµــ� النتــائج ال�ــH توصــلت الد رالبــدء �ــ تــد لر

  :إل¤�ا

  :اختبار القراءة التحليلية

، اسـتخدم الباحثـان اختبـار مــان )التجرDEيـة والـضابطة: (للتحقـق مـن تaـافؤ اefمـوعتGن
 Hـــpوت)Mann-Whitney( كبــــديل الختبــــار ،)ن، وذلــــك ) تGن مــــستقلتGن مجمـــوعتGق بــــ ولداللـــة الفــــر

جــــات اefمــــوعتGن التجرDEيــــة والــــضابطة �ــــ التطبيــــق الق ق بــــGن د رللتعــــرف ع�ــــ� الفــــر ـــار و ب�ــــ الختبـ
اسة. القراءة التحليلية رواenدو التا% يبGن النتائج ال�H توصلت إل¤�ا الد   :ل

  )7(لجدو 

جات ا��موعت�ن التجرgZية-نتائج اختبار مان ق ب�ن د روت©? لداللة الفر والضابطة �� التطبيق  و
  القب�� الختبار القراءة التحليلية

  العدد ا��موعات ىاملستو
متوسط 

 الرتب
وع مجم

 الرتب
  Uقيمة 

ىمستو 
 الداللة

 التعليق

 772.00 26.62 29 التجرDEية
ياملستو اللغو  ى

 768.00 29.54 26 الضابطة
0.73 0.469 

 �Gغ
 دالة

 726.00 25.03 29 التجرDEية
ياملستو الفكر  ى

 814.00 31.31 26 الضابطة
1.58 0.113 

 �Gغ
 دالة

 808.00 27.86 29 التجرDEية
 ىاملستو التذو¬�

 732.00 28.15 26 الضابطة
0.07 0.943 

 �Gغ
 دالة

 890.00 30.69 29 التجرDEية
 ىاملستو النقدي

 650.00 25.00 26 الضابطة
1.39 0.165 

 �Gغ
 دالة

جة الWلية  802.50 27.67 29 التجرDEية رالد
ات القراءة  رمل�ا

 737.50 28.37 26 الضابطة التحليلية
0.16 0.871 

 �Gغ
 دالة
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، : (غ�G دالة � املستوEات) ي(أن قيم ) 7(ليت�Ú من اenدو Ãوالتذو ، ، والفكر ياللغو ي
ات القــراءة التحليليــة، ممــا ¥ــش�G إ%ــ� عــدم وجــود )والنقــدي جــة الaليــة الختبــار م�ــا ر، وكــذلك �ــ الد ر

جــــات التط ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــGن اefموعــــة التجرDEيــــة واefموعــــة الــــضابطة �ــــ د رفــــر بيــــق و
جة الaلية لالختبار   .رالقب� ملستوEات اختبار القراءة التحليلية، وكذلك � الد

اسـة روkـذلك يaـو الباحثـان قـد تحققـا مــن تaـافؤ مجمـوع�H الد
َ َّ َ َ ) التجرDEيـة والــضابطة: (ن

�س ال[�نـامج القـائم ع�ـ� اسـ��اتيجيات مراقبـة  ات القراءة التحليلية، قبل البـدء بتـد ر� اختبار م�ا ر
  .م ع�� طالب اefموعة التجرDEيةالف�

اÅـــ®H الثـــا4ي للعـــام  - س ال[�نـــامج �ـــ Qســـبوع الثالـــث مـــن الفـــصل الد �س لـــدر ربـــدأ التـــد ور
 H®ــÅا عــت 4ــô" مــن دليــل الطالــب ع�ــ� طــالب 1441/1442رالد ٌ(ــــ، وذلــك ¶عــد أن و ْ َ

ّزِ
ُ

  .اefموعة التجرDEية

س ال[�نـامج؛ لالطم - اسـية مـن در uع حصص د وحضر أحد الباحثGن أ ر ئنـان ع�ـ� سـالمة ر
�سية و����ا من قبل معلم اefموعة التجرDEية   .رmجراءات التد

اÅـ®H الثـا4ي للعـام  - س ال[�نـامج �ـ Qسـبوع العاشـر مـن الفـصل الد �س لـدر رانت�ـÊ التـد ور
 H®Åا �س ال[�نامج ثمانية أسابيع 1441/1442رالد (ــ، وقد {ان الزمن ا�fصص لتد

َ
ر ُ ُ

اسية اسية بواقع ثالث حصص د رد  Qسبوعر� .  

نفـــذ معلمـــا اللغـــة العرkيـــة للـــصف الثــــا4ي املتوســـط التطبيـــق البعـــدي الختبـــار القــــراءة  -
التحليليــة ع�ــ� طــالب اefمــوعتGن التجرDEيــة والــضابطة، بإشــراف مباشــر مــن قائــد 
اÅـــ®H الثـــا4ي للعـــام  ســـة والبـــاحثGن؛ �ـــ Qســـبوع ا�nـــادي عـــشر مـــن الفـــصل الد راملد ر

 H®Åا   .(ـ1441/1442رالد

اســـية، متـــضمنة التطبيقـــGن اســـت - اســـة إجمـــاال عـــشرة أســـابيع د غرقت ف�ـــ�ة تطبيـــق الد
ً ُ

ر ر
ً

    .القب� والبعدي لالختبار

  : _ساليب واملعا�fات Kحصائية

اسة عددا من Qساليب واملعاenات mحصائية املناسبة،  ًاستخدم الباحثان � معاenة بيانات الد ر
Oو :  

1-  Hـــــــpـــار مـــــــان وت ـــــة بـــــــGن مجمـــــــوعتGن ) ت( كبـــــــديل الختبـــــــار )Mann-Whitney(اختبــــ نــ رللمقا
  .مستقلتGن

ــــــــار وEلaوكــــــــــــسن  -2 ـــــار )Wilcoxon(اختبـــ ــــديل الختبـــــــ ــــــــــGن مجمــــــــــــوعتGن ) ت(، كبـــــــ ـــة بــ نــــــــ رللمقا
  .م��ابطتGن

 لقيـاس Eta Squared  (²η)  املستخرج بواسطة معادلة مرuـع إيتـاerEffect Sizeم Qثر  -3
   .erم أثر املتغ�G املستقل ع�� املتغ�G التا¶ع
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اسة وتفس��4ا ومناقش®�ا   :رعرض نتائج الد

اسة واختبار فرض�ا   :رKجابة عن أسئلة الد

أوال
ً

  :لKجابة عن السؤال _و: 

ُلإلجابـة عــن الــسؤال Qو ونــصھ ُّ َ ات القــراءة التحليليــة املناســبة لطــالب الــصف : ل رمــا م�ــا
  الثا4ي املتوسط؟

ات القـــراءة التحليليـــة �ـــ صـــ ��ا املبدئيـــة ع�ـــ� مجموعـــة مـــن ا�n[ــــ�اء رعـــرض الباحثـــان قائمـــة م�ـــا رو
ات ال�H {انـت منتميـة لeانـب  اسة امل�ا ، واعتمدت الد سGن � امليدان ال��بو راملتخصصGن واملما ر ير

ات 80الذي صنفت فيھ، ومناسبة لطالب الصف الثا4ي املتوسط ب¨سبة  ر٪ فأع��، واسـتقرت امل�ـا
ة مناسبة لطالب الصف الثا4ي امل نتوسط، وkذلك يaو الباحث قد أجـاب عـن رع�� $سع عشرة م�ا

  .لالسؤال Qو

اسة: ًثانيا   :رKجابة عن السؤال الثا+ي واختبار فرض الد

ُلإلجابة عن السؤال الثا4ي ونصھ ُّ ما فاعلية برنامج قائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م : َ
ات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثا4ي املتوسط؟    ر� تنمية م�ا

ـــ�ل ــــــــ ــــنص ع�ـــــــ ـــــــــ ـــــذي يـــــ ـــ ــــــــ ـــــة الــ ــــــــ اســـــ ـــــــــــــــــرض الد ـــــــــث فـ ـــــ� الباحـــــــــ ــــــــ ـــــــسؤال اخت[ـــــ ــــــــ ـــــذا الـــ ـــــــــ ـــــــن (ــــ ـــــــــ ـــــة عــ ــــــــ   : رإلجابـــــ
ق ذات داللة إحصائية عند مستو " ىال توجد فر جات طـالب اefمـوعتGن ) 0.05(و ربGن متوسطي د

وذلـك باسـتخدام اختبـار مـان " التجرDEية والضابطة � التطبيق البعدي الختبـار القـراءة التحليليـة
 Hـــpوت)Mann-Whitney(يل الختبــــار ، كبــــد)ن، وذلــــك ) تGن مــــستقلتGن مجمـــوعتGق بــــ ولداللـــة الفــــر

جـــات اefموعـــة الـــضابطة �ـــ التطبيـــق  جـــات اefموعـــة التجرDEيـــة ود ق بـــGن د رللتعـــرف ع�ـــ� الفـــر ر و
اسة إل¤�ا. البعدي الختبار القراءة التحليلية رواenدو التا% يبGن النتائج ال�H توصلت الد   : ل

قم  رجدو    )8(ل

جات ا��موعت�ن التجرgZية-اننتائج اختبار م ق ب�ن د روت©? لداللة الفر والضابطة �� التطبيق  و
  البعدي الختبار القراءة التحليلية

  العدد اefموعة ىاملستو
متوسط 

 الرتب

  مجموع 

 الرتب
  Uقيمة 

ىمستو 
 الداللة

 التعليق
قيمة مرuع 

 إيتا

 1173.0 40.45 29 التجرDEية

ىاملستو 
 ياللغو

 367.0 14.12 26 الضابطة

6.33  0.000 
ند دالة ع

ىمستو 
0.01 

0.92 
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  العدد اefموعة ىاملستو
متوسط 

 الرتب

  مجموع 

 الرتب
  Uقيمة 

ىمستو 
 الداللة

 التعليق
قيمة مرuع 

 إيتا

 1093.0 37.69 29 التجرDEية

ىاملستو 
 يالفكر

 447.0 17.19 26 الضابطة

4.90 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 
0.56 

 1083.0 37.34 29 التجرDEية

ىاملستو 
Ãالتذو 

 457.0 17.58 26 الضابطة

4.79 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 
0.52 

 1027.0 35.41 29 التجرDEية

ىاملستو 
 النقدي

 513.0 19.73 26 الضابطة

3.92 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 
0.33 

جة الaلية  1186.0 40.90 29 التجرDEية رالد
ات  رمل�ا
القراءة 

 354.0 13.62 26 الضابطة التحليلية

6.34 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 
0.98 

قم يت�Ú من  راenدو  ي� املستو اللغو $ساو ) ي(أن قيمة ) 8(ل ي ي، كما $ساو )33.6(ى
ي�ــــ املـــــستو الفكـــــر   ) 90.4(ىÃاملــــستو التـــــذو ىو$ـــــساو �ـــــ ىو$ـــــساو �ـــــ املـــــستو النقـــــدي ) 79.4(ي ي

ى، وجميع�ــا قــيم دالــة إحــصائيا عنــد مــستو )92.2( جــة الaليــة ) ي(ي، كمــا $ــساو قيمــة 01.0¡ ر�ــ الد
 قيمة دالة إحصائيا عند مـستو ) 34.6(لتحليلية الختبار القراءة اOىو  ، ممـا ¥ـش�G إ%ـ� وجـود 01.0¡

ـــق  جــــات التطبيـ ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــGن اefموعــــة التجرDEيــــة واefموعــــة الــــضابطة �ــــ د رفــــر و
ق  جة الaلية لالختبار، و{انت تلك الفر والبعدي ملستوEات اختبار القراءة التحليلية، وكذلك � الد ر

fا �nيةلصاDEموعة التجرe.  

أن متوســطات الرتــب للمجموعــة التجرDEيــة أك[ــ� مــن ) 8(لكمــا يالحــظ مــن خــالل اenــدو 
 ىمتوســـطات الرتـــب �ــــ اefموعـــة الــــضابطة، وذلـــك �ــــ {ـــل مـــستو مــــن املـــستوEات ع�ــــ� حـــدة، و�ــــ
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جــة الaليـــة الختبــار القـــراءة التحليليــة،  و(ـــذا ¥ــش�G إ%ـــ� تفــو طـــالب اefموعــة التجرDEيـــة ع�ـــ قالد � ر
ىطـــالب اefموعــــة الـــضابطة �ــــ التطبيــــق البعـــدي الختبــــار القـــراءة التحليليــــة، و�عــــز ذلـــك إ%ــــ� أثــــر 

   ). ال[�نامج القائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م(العامل التجرHIE املتمثل �

جـــة الaليـــة الختبـــار القـــراءة  روكـــذلك يتـــ�Ú مـــن اenـــدو الـــسابق أن قيمـــة مرuـــع إيتـــا للد ل
جـات التطبيـق %) 98(، و(ذا ¥عHp أن )0.98(ت التحليلية، قد بلغ ق بـGن د رمن التباين الك� للفر و

ـــ� اســــ��اتيجيات  ـــة للمجمــــوعتGن ¥عــــود لتــــأث�G ال[�نــــامج القــــائم ع�ـ البعــــدي الختبــــار القــــراءة التحليليـ
  .مراقبة الف�م ع�� طالب اefموعة التجرDEية

ق ذات  ووkذلك يرفض الفرض الصفر الـذي يـنص ع�ـ� عـدم وجـود فـر داللـة إحـصائية ي
جـــات طـــالب اefمـــوعتGن التجرDEيـــة والـــضابطة �ـــ التطبيـــق ) 0.05(ىعنـــد مـــستو  ربـــGن متوســـطي د

ـــة ق ذات داللــــة . البعــــدي الختبــــار القــــراءة التحليليـ ووEقبــــل الفــــرض البــــديل الــــذي يؤكــــد وجــــود فــــر ُ َ ُْ

جـــات طــالب اefمـــوعتGن التجرDEيــة والـــضابط) 0.01(ىإحــصائية عنـــد مــستو  ة �ـــ ربـــGن متوســطي د
    .التطبيق البعدي الختبار القراءة التحليلية

جـات اختبـار القـراءة التحليليـة لطـالب اefمـوعتGن ) 1(وEمثل الشaل  تـب د رتمثـيال بيانيـا ملتوسـط  ر ¡ ً

 .التجرDEية والضابطة � التطبيق البعدي

  )1(الشWل 

جات اختبار القراءة التحليلية لطالب ا��موعة التجرgZية  تب د رمتوسط    والضابطةر

   �� التطبيق البعدي

40.45

37.69 37.34
35.41

40.9

14.12
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ق بـــــGن التطبيقـــــGن القب�ـــــ والبعــــدي الختبـــــار القـــــراءة التحليليـــــة لطـــــالب  وو�nــــساب الفـــــر
ـــار ولaوكــــــسو  ) ت(، كبــــــديل الختبــــــار )Wilcoxon(ناefموعـــــة التجرDEيــــــة، اســــــتخدم الباحــــــث اختبــ

ق بGن مجموعتGن م��ابطتGن اسةل واenدو التا% يبGن النتائج ال�H توص.ولداللة الفر   :رلت إل¤�ا الد

قم  رجدو    )9( ل

جـات جات التطبيق القب�ـ� ود ق ب�ن د رنتائج اختبار ولكوكسو لداللة الفر ر و التطبيـق البعـدي  ن
  للمجموعة التجرgZية �� اختبار القراءة التحليلية

ات   العدد  ا��موعات رامل�ا
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 Zقيمة 

ىمستو 
 الداللة

 التعليق

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القب�

 435.00  15.00 29 البعدي أك[� من القب�
  ىاملستو

 ي اللغو
    0 يالبعدي ¥ساو القب�

4.76 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القب�

  435.00 15.00 29 البعدي أك[� من القب�
  ىاملستو 

  يالفكر
    0 يالبعدي ¥ساو القب�

4.74 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القب�

 435.00 15.00 29 البعدي أك[� من القب�
  ىاملستو

   التذو¬�
    0 يالبعدي ¥ساو القب�

4.74 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 

 3.50 3.50 1 البعدي أقل من القب�

 296.50 12.89 23 البعدي أك[� من القب�
  ىاملستو

   النقدي
    5 يالبعدي ¥ساو القب�

4.21 0.000 
دالة عند 

ىستو م
0.01 

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القب�

 435.00 15.00 29 البعدي أك[� من القب�
جة الWلية  رالد
الختبار القراءة 

 التحليلية
    0 يالبعدي ¥ساو القب�

4.71 0.000 
دالة عند 
ىمستو 

0.01 

قـــم  ريتــ�Ú مـــن اenـــدو  :  �ـــ املـــستوEات التاليـــة0.01ىدالـــة عنـــد مـــستو ) ز(أن قـــيم ) 9(ل
، واملــستو النقــدي(Ãواملــستو التــذو ، ، واملــستو الفكــر ىاملــستو اللغــو ى ي ى ي جــة )ى ر، وكــذلك �ــ الد

ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــGن التطبيـــق  والaليـــة الختبـــار القـــراءة التحليليـــة، ممـــا ¥ـــش�G إ%ـــ� وجـــود فـــر
ـــراءة ال ـــــار القــــ ــــستوEات الختبــ جـــــــات تلـــــــك املـــ �ـــــــ د ـــــة  ــــــة التجرDEيــ رقب�ـــــــ والتطبيـــــــق البعـــــــدي للمجموعـ

ق لصا�n التطبيق البعدي جة الaلية لالختبار، و{انت تلك الفر والتحليلية، وكذلك � الد   .ر

ات القراءة  اسة فاعلية ال[�نامج القائم ع�� اس��اتيجيات مراقبة الف�م � تنمية م�ا روقد عزت الد ر َ َ

  : التحليلية إ%� Qسباب التالية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد
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ب ال[�نـــامج الطـــالب ع�ـــ� تخطـــيط امل�ـــام القرائيـــة، ومتا¶عـــة ال�ـــ�ام�م ب�نفيـــذ(ا، ولـــذلك  -1 َد رَّ َ

َنفالطالب يحددو (دف�م من امل�مة القرائية، و�سعو إ%� تحقيقھ، من خالل مجموعة  ْن َ ْ َ

 مــن الف�ــم لألفaــار مــن العمليــات املتتا¶عــة واملنتظمــة ال�ــH $ــساعد الطــالب ع�ــ� التحقــق
  .واenوانب ا�fتلفة للنص

(ا النظر من دو م�م الس��اتيجيات  اسة � إطا ت إليھ الد اسة مع ما أشا روتتفق نتائج الد ي ر ر ر ر
مراقبــة الف�ـــم �ــ مراقبـــة تفكGـــ� الطالــب خـــالل مراحـــل القــراءة ومعاenتـــھ الـــنص، حيــث ��ـــدف إ%ـــ� 

 ).121، ص2016شرEف، (و صعوkة � الف�م تحديد �س��اتيجية املناسبة عند وجود مشaلة أ

ب ال[�نامج الطالب ع�� ضبط العمليات العقلية وتوج¤��ا والتحكم ف¤�ا، ومن ثم أصـبح  -2 َّد َ َ رَّ َ

ة جيدة  بامل�مة القرائية؛ مما أدى إ%� ف�م النص وتحليلھ ونقده بصو رلدى الطالب ̧و ٌ.  

اسـة �ـ إط ت إليـھ الد اسـة مـع مـا أشـا روتتفق نتـائج الد ر (ـا النظـر مـن أ(ميـة اسـ��اتيجيات ر يا ر
ك الطــالب الــصعوkات ال�ــH حالــت بيــ¢�م وkــGن الف�ــم  رمراقبـة الف�ــم �ــ ضــبط عمليــات الــتعلم، فيــد
ـــ� ع�ـــــ�  ـــع ال��كGــ (ا، ومـــــدى مناســـــبة �ســـــ��اتيجية املـــــستخدمة، مــ رالعميـــــق للـــــنص، وتحديـــــد مـــــصاد

عرفــــة كيفيــــة �نتقــــال مــــن معاenــــة نقــــاط الــــضعف و$عــــديل�ا، وتــــدعيم جوانــــب القــــوة وتثDي��ــــا، وم
، واختيار العمليات املالئمة ال�H ت�بع � السياق  ن، (ىخطوة إ%� أخر    .)88، ص2008ومحمود وآخر

(ـــا النظـــر مـــن دو م�ـــم     اســـة �ـــ إطا ت إليـــھ الد اســـة مـــع مـــا أشـــا ركمـــا تتفـــق نتـــائج الد ي ر ر ر ر
ُالســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ عمليــة القــراءة، ف�ــH تمكــن الطــالب مــ

ِ
ّ َ ُ

ن مراقبــة العمليــات العقليــة 
كمــــا $ــــساعد ع�ــــ� ) 125، ص2012°ــــ�اتة والــــسمان، (نال�ـــH يقومــــو �áــــا أو الــــتحكم ف¤�ــــا وضـــبط�ا 

ن، (تجنب وقوع الطالب � حالة القراءة السلبية وغ�G املنتجة  ومانز وآخر    .)74، ص2009و

�سية وأ4شطة م� -3 ساعد ال[�نامج الطالب بما تضمنھ من إجراءات تد
َ ُ ر ُ َ َّ َ ٍ�جمة ل�ا ع�� ت¨شيط َ َ

ِ
ْ

ـــيم الب¨يــــة املعرفيـــــة  ـــا أســــ�م �ــــ تنظــ ـــا�n[�ات اenديــــدة؛ ممــ kط�ـــــا بـ را�n[ــــ�ات الــــسابقة، و
ات ا�nاطئة   .رللطالب، وتنقيح التصو

(ا النظر من مساعدة اس��اتيجيات  اسة � إطا ت إليھ الد اسة مع ما أشا يوتتفق نتائج الد ر ر ر ر
kـــط خ[ـــ�ا��م الـــس ابقة بـــا�n[�ات اenديـــدة، وإعـــادة تنظيم�ـــا �ـــ الب¨يـــة رمراقبـــة الف�ـــم الطـــالب ع�ـــ� 

ا جديــدا يمكـــن الطــالب مــن بنـــاء املعpــÊ، ولــذلك ف�ـــH مــن خــالل خطوا��ـــا  ًاملعرفيــة؛ كمــا تـــوفر إطــا ًر
�áم ع�ـــ�  ب الطــالب ع�ـــ� ال¨ــشاط والفعاليــة �ـــ مراحــل قــراءة الــنص جميع�ـــا، كمــا تــد راملنظمــة تــد ُر

ِ
ّ َ ُ

ـــراءة، وطــــرح Qســــئلة، ـــات، وتــــدوE¢�ا، وتقــــوEم نتــــائج الــــتعلم تحديــــد (ــــدف للقـ  والبحــــث عــــن املعلومـ
  ).Dian, 2015, p25(ا�nاصة �áم، إضافة إ%� {و£�ا وسيلة ممتعة ومشوقة � التعلم 

��Eم ع�� العمليات العقلية  -4 رساعد ال[�نامج الطالب ع�� تنمية ثق��م بأنفس�م من خالل تد
 .ال�H تجعل�م مستقلGن � $علم�م

لحو مساعدة اس��اتيجيات ) 158، ص 2009(راسة مع ما أشار إليھ عطا هللا وتتفق نتائج الد
فع مستو  ىمراقبة الف�م الطالب ع�� التفاعل مع النص القرا´ي من خالل مراحل قراءة النص، و ر
��Eم ع�ـــ� تحديـــد أ(ـــداف  راملـــشاركة لـــدى الطـــالب، وغـــرس الثقـــة �ـــ نفـــوس الطـــالب، مـــن خـــالل تـــد

مراجع��ا، والعمل ع�� معاenة املشكالت ال�H $عيـق الف�ـم، وتحديـد نقـاط التعلم، ومتا¶عة امل�ام و
 .القوة والضعف
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َدفع ال[�نامج الطالب بما تضمنھ من اس��اتيجيات مراقبة الف�ـم إ%ـ� ال��كGـ� و�ن�بـاه أثنـاء  -5 َ َ

لقـراءة الـنص، حيـث حـدد الطـالب أ(ـداف�م مــن الـنص، وطرحـوا أسـئلة حـو الـنص، ثــم  ً ُ ََ َ َ َّ

بحثــــوا 
ُ َ عــــن إجابــــات لألســــئلة ال�ــــH طرحو(ــــا، كمــــا اك�ــــشفوا العالقــــات بــــGن أفaــــار الــــنص َ

 .وجوانبھ

(ـــا النظـــر مـــن دو اســـ��اتيجيات  اســـة �ـــ إطا ت إليــھ الد اســـة مـــع مـــا أشـــا روتتفــق نتـــائج الد ي ر ر ر ر
ـــاه، ومراقبــــــة 4Qــــــشطة اللغوEــــــة والذ(نيــــــة  ــــ� �ن�بـــ ــــ مــــــساعدة الطــــــالب ع�ــــــ� تركGــ مراقبــــــة الف�ــــــم �ــ

 من الف�م، كما $سا(م � التفاعل بـGن الطـالب واملناقـشة املتبادلـة فيمـا بيـ¢�م املستخدمة للتحقق
 ).  211، ص 2004راشد، (

Eـــد الطـــالب بالعمليـــات  -6 وأســ�م ال[�نـــامج بمـــا تـــضمنھ مــن اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم �ــ تز
ــــيط $علم�ــــــم وتنظيمــــــھ وضــــــبطھ  ــــساعد(م ع�ــــــ� تخطــ ــــH $ــ اء املعرفيــــــة ال�ــ راملعرفيـــــة ومــــــا و

ة جيـــــدة وفعالــــة، كمــــا أ£�ــــا تمكـــــن الطــــالب مــــن ضــــبط ف�م�ـــــم ومراقبتــــھ و ُتقوEمــــھ بــــصو
ِ
ّ َ ُ ر

سة بدءا من تخطيط املوقف التعليHØ وان��اء بتقوEمھ ًللعمليات الذ(نية املما   .ر

ت إليــھ جــابر  اســة ا�nاليــة مــع مــا أشــا روتتفــق نتــائج الد مــن أثــر فعــال ) 125، ص2015(ر
ات ء وتحليلھ ونقده، فقد ساعدت رالس��اتيجيات مراقبة الف�م � تنمية م�ا و ف�م النص املقر

ــــف،  ــــة وتحليــــــل Qفaــــــار واملواقــ ــــة ع�ــــــ� اك�ــــــشاف املعرفــ الطــــــالب مــــــن خــــــالل إجراءا��ــــــا املنظمــ
(م الــسابقة، وتوظيــف  روتخطـيط امل�ــام ومراجع��ـا وتقوEم�ــا، كمــا سـاعد��م ع�ــ� $عــديل أفaـا

، فقـــد أســـ�مت �ـــ ت¨ـــش ف�م �ـــ مواقـــف جديـــدة، ومـــن ناحيـــة أخــر ىمعــا يط خ[ـــ�ا��م الـــسابقة ر
نــة خ[ــ�ا��م  حــة، ومقا روتحديــد أ(ــداف الــتعلم، والبحــث عــن مــواطن mجابــات لألســئلة املطر و

  .السابقة بخ[�ا��م اenديدة

ــــاذج  ـــــات ال�ــــــH وظفــــــت بــــــرامج ونمـــ اسـ ــــن الد اســــــة ا�nاليــــــة مــــــع مجموعـــــــة مــ ــــق نتــــــائج الد روتتفــ ر
ات القــراءة التحليليــة وأ �ــسية �ــ تنميــة م�ــا رواســ��اتيجيات تد اســة {ــل مــن ر رثب�ــت فاعلي��ــا، وOــ د

) ،، 2019؛ وحــــسGن، 2019ا�nــــا� ؛ والزEــــود، 2017؛ وحمــــدي وآخــــرEن، 2019ي؛ وحــــسGن وا�fــــالو
    .)2013؛ ودمحم، 2018؛ وع�، 2020؛ وعبد هللا، 2017؛ و°�اتة، 2016؛ والسمان، 2017

Hــــــ ـــات الــــــــسابقة ال�ــ اســــ ــــــن الد ـــة مــ ـــة مــــــــع مجموعـــــ ــــة ا�nاليــــ ـ اســـ ـــق نتــــــــائج الد ـــا تتفـــــ ركمــــ  وظفــــــــت ر
اسة {ل من  دOا، و��راس��اتيجيات مراقبة الف�م أو ¶عضا م¢�ا � $عليم القراءة وأثب�ت فاعلي آل : (ً

ـــيم،  ـــة والغامـــــــدي، 2020تمــــ ، 2011؛ وا�nليفـــــ ــــــو ــــ، 2015ل؛ والرســ Ãـــ ، 2014و؛ والر ي؛ وعبــــــــد البــــــــار
، 2009؛ وعطا هللا، 2018 ي والعفار ي؛ والaو    .)2008؛ ومحمود وآخرEن، 2017ر

اسة: ًثانيا   : رتوصيات الد

Oبجملة من التوصيات، و H®àاسة، فإ£�ا تو   :ر� ضوء النتائج ال�H توصلت إل¤�ا الد

ـــة املتوســــطة أ4ــــشطة متنوعــــة  - 1 ة تــــضمGن منــــا�L $علــــيم اللغــــة العرkيــــة للمرحلـ  ضــــر
ً ً

ور
ات اللغوEة لدى الطالب رتوظف تطبيقات اس��اتيجيات مراقبة الف�م لتنمية امل�ا ِ

ُ
.   

2- Gـــوء تطبيقـــــات دعــــوة القـــــائم ـــ ضــ %ـــــ� بنا��ـــــا �ــ ـــة إ ـــة العرkيــ ـــيم اللغـ ـــيط منـــــا�L $علــ ن ع�ـــــ� تخطــ
  .اس��اتيجيات مراقبة الف�م

ات اللغوEــة  -3 ر بنــاء بــرامج $عليميــة وأدلــة قائمــة ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم؛ لتنميــة امل�ــا
   .لدى طالب املرحلة املتوسطة
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DEيـــة مل -4 ات تد ر دعـــوة مـــشر� اللغـــة العرkيـــة إ%ـــ� عقـــد دو ��Eم ع�ـــ� ر رعلØـــH اللغـــة العرkيـــة؛ لتـــد
ات اللغوEــة، مـع تقــديم أدلــة  راسـتخدام اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ـم وتوظيف�ــا �ــ تنميـة امل�ــا

مة لذلك شادية توQ �µساليب وmجراءات الال زإ   .ّر

اســة �ـ تخطـيط منـا�L $علــيم  -5 ات القــراءة التحليليـة املعـدة �ـ الد ر�سـتفادة مـن قـوائم م�ـا ر
  .عرkية  وتنظيم�االلغة ال

ات القـراءة التحليليـة لــدى الطـالب �ـ مراحـل التعلـيم العـام، وتوظيــف  -6 ر�(تمـام ب�نميـة م�ـا
�سية ا�nديثة لذلك   .رال[�امج والنماذج و�س��اتيجيات التد

ثالثا
ً

اسة:    : رمق��حات الد

اســة، و�ــ ضــوء التوصــيات الــسابقة،  رانطالقــا مــن النتــائج ال�ــH توصــلت إل¤�ــا الد
ً

ًوســعيا إ%ــ� تطــوEر 

اسات ال��بوEة التالية ، فإن الباحث يق��ح إجراء البحوث والد رميدان البحث ال��بو   : ي

ات �ســـتماع الناقـــد  -1 رفاعليـــة برنـــامج قـــائم ع�ـــ� اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم �ـــ تنميـــة م�ـــا
  .لدى طالب املرحلة املتوسطة

2-  ات القـــراءة التأمليـــة فاعليـــة برنـــامج قـــائم ع�ـــ� اســـ��اتيجيات مراقبـــة الف�ـــم �ـــ رتنميـــة م�ـــا
  .لدى طالب املرحلة املتوسطة

ات القــراءة التبادليــة  -3 رفاعليــة برنــامج قــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ تنميــة م�ــا
  .لدى طالب املرحلة املتوسطة

ات لغ�H ا�nالدة � املرحلة املتوسطة �ـ ضـوء  -4 رتقوEم 4Qشطة التعليمية اللغوEة � مقر
    .ت اس��اتيجيات مراقبة الف�متطبيقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات مراقبة الفهم في تنمية 
 مهارات القراءة التحليلية لدى طالب الصف الثاني المتوسط

  عبد هللا بن سليمان بن إبراهيم / د
  مرضي بن غرم هللا بن حسن / د
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ات القـــراءة التحليليـــة والذائقـــة Qدبيـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانوEـــة مجلـــة  .رلتنميـــة م�ـــا

   .348-199، )218(، اءة واملعرفةالقر
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ــــــف حـــــــسن، وســــــــالم، دمحم دمحم  ، خلــ ـــــاو ـــــماعيل، الطحــ ـــــ�ح .)2018(يحمـــــــدي، إيمـــــــان إســـ ــــــصو مق�ـــ ر تـ
ات القراءة  Eة � تنمية ¶عض م�ا رالستخدام اس��اتيجي�H الت¨بؤ بمحتو النص والتصو ر ى

جامعــــة  مجلــــة {ليــــة ال��بيــــة ب.التحليليــــة لــــدى تالميــــذ الــــصف الثــــا4ي باملرحلــــة mعداديــــة
سعيد،     .651-629، )24(ربو

ات القراءة .)2003(ا�nيلوا4ي، ياسر  �س وتقييم م�ا رتد    . مكتبة الفالح.الaوEت .ر

ل فعاليـة اسـ��اتيجية ال�ـساؤ الـذا$ي �ـ .)2011(ا�nليفـة، حـسن جعفـر والغامـدي، ¶ـس¹نة عبـدهللا 
ات الف�ــم القرا´ــي لــدى طالبــات املرحلــة الثانوEــة باململكــة  . العرkيــة الــسعوديةرتنميــة م�ــا

(ر Q 229-147، )46 (1، زمجلة {لية ال��بية بجامعة.    

، بـــــــج  ــــتو د، (وkـــــــل، إل�Gابـــــــث وســـ نديـــــــن، ســـــــ�Gين، بتلـــــــر، (ـــــــوا �س الـــــــصفي الفاعـــــــل .)2012(ر : رالتـــــــد
لمكتب ال��بية لدو : امل��جم (.اس��اتيجيات معتمدة ع�� البحوث لزEادة تحصيل الطلبة

   .لب ال��بية العرuي لدو ا�nليج مكت. الرEاض.)ا�nليج العرuي

 ات .)2004(راشد، حنان مصطفى مدبو% اء املعرفة � تنمية م�ا ر أثر استخدام اس��اتيجيات ما و ر
ـــر (ــ Q عــــــداديm وQ ــــدى طالبــــــات الـــــصف ـــي لـ يالف�ـــــم القرا´ـــ ــــؤتمر العلØـــــH الرا¶ــــــع .زل  املــ

   .عرفة، القا(رة، مصر، اenمعية املصرEة للقراءة وامل"القراءة وتنمية التفك�G: "¶عنوان

اشد دمحم   ،Ã رالر لفاعلية اس��اتيجي�H ال�ساؤ الذا$ي وت¨شيط املعرفة السابقة � تنميـة  .)2014(و
ات القـــراءة الناقــــدة لـــدى طــــالب الـــصف Qو الثـــانو واتجا(ــــا��م نحو(ـــا يم�ـــا ل رســــالة  (.ر

ة اه غ�G م¨شو ردكتو    .ى جامعة أم القر.)ر

مي، عبــد  مفــا(يم وتطبيقــات �ــ التقــوEم والقيــاس  .)2009(هللا، و{ــاظم، ع�ــ رالزام�ــ، ع�ــ ، الــصا
   . مكتبة الفالح. الaوEت.يال��بو

اء املعرفــة لـــدى طلبـــة .)2009(زEــدان، نـــدى فتــاح  ر أثـــر برنــامج $عليØـــH �ــ تنميـــة اســ��اتيجيات مـــا و
اسات موصلية،  .جامعة املوصل    .35-1، )24 (8رمجلة د

�س النـصوص القرائيـة باسـ��اتيجي�H ال�ـساؤ الـذا$ي والتفكGــ�  أ.)2017(ىالزEـود، ¥ـسر دمحم  لثـر تـد ر
ات القراءة التحليلية والكتابة لدى طالبات الصف ا�nامس  ربصوت عال � تحسGن م�ا

H®ÅساQ .دنية Q امعةenة باEاسات العلوم ال��بو رمجلة د    .16-1، )م�ق(44، ر

�Ñـام سـعيد  توصـيات املـؤتمر العلØـH التاسـع  .)22-21غـسطس ، أ2019(رسالم، دمحم دمحم، عبد هللا، 
اقعيــة :  ¶عنــوانعــشر ات أدبيــة و ومختــا اقعيــة(ر لبنــاء كتــب القــراءة �ــ مرحلــة ) وخياليــة و

   .التعليم QساH®Å، اenمعية املصرEة للقراءة واملعرفة، القا(رة، مصر

ان أحمد  �H®ä مق�ـ�ح قـائم ع�ـ� النظرEـة .)2016(والسمان، مر النقديـة �ـ تنميـة ر فاعلية نموذج تد
ات القراءة التحليلية والقراءة التأوEلية للنصوص Qدبية لدى الطالب معلHØ اللغـة  رم�ا

 40 مجلــة {ليــة ال��بيــة �ــ العلــوم ال��بوEــة بجامعــة عــGن شــمس، .العرkيــة بaليــات ال��بيــة
)4( ،13-92.   

 الـدار املـصرEة . القا(رة.)5ط (.$عليم اللغة العرkية بGن النظرEة والتطبيق .)2002(°�اتة، حسن 
   .اللبنانية
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E¨ــــب   الــــدار . القــــا(رة.م)eــــم املــــصط�ات ال��بوEــــة والنفــــسية .)2003(ز °ــــ�اتة، حــــسن والنجــــار، 
  . املصرEة اللبنانية

ان   الــدار . القــا(رة.املرجــع �ــ $علــيم اللغــة العرkيــة و$علم�ــا .)2012(و°ــ�اتة، حــسن والــسمان، مــر
   .املصرEة اللبنانية

ــائم ع�ــــ� اســــ��اتيجية ا�nطــــوات ا�nمــــس .)2017(ســــامح دمحم °ــــ�اتة،   �ــــ SQ3R فاعليــــة برنــــامج قــ
ات القـــراءة التحليليـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانوEـــة ، مجلـــة القـــراءة واملعرفـــة .رتنميـــة م�ـــا

)190( ،46-65.   

 ات .)2016(شــرEف، أســماء إبــرا(يم ع�ـــ ر فاعليــة اســ��اتيجية تحليــل الـــنص لتنميــة عمليــات وم�ـــا
مجلـة القـراءة  .قبة الف�م لدى طالبات املرحلة املتوسـطة باململكـة العرkيـة الـسعوديةمرا

   .151-113، )71(، واملعرفة

   . دار ال¢�ضة العرkية. القا(رة.اللغة والتعليم: التفك�G .)2016(صياح، أنطوان 

يز �ـ اللغـة  اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� مـدخل التعلـيم املتمـا.)2020(طلبة، خلف عبد املعطي 
 بمفــــا(يم Qمـــن الفكــــر لـــدى تالميــــذ  ات القـــراءة التحليليــــة والـــ̧و يالعرkيـــة لتنميـــة م�ــــا ر

   .1957 -1909، )77 (. اefلة ال��بوEة بaلية ال��بية بجامعة سو(اج.املرحلة mعدادية

ات ى مستو طالبات {لية ال��بيـة �ـ التفكGـ� التـأم� وعالقتـھ بم�ـ.)2016(عاف�®H، اب�سام عباس  را
(ر .التحليل القرا´ي Q 88-54، )169(2، زمجلة {لية ال��بية بجامعة.   

، مــــا(ر شــــعبان  ات اللغوEــــة مــــن �ك�ــــساب إ%ــــ� الــــتعلم.)2014(يعبــــد البــــار  مكتبــــة . الــــدمام.ر امل�ــــا
HIاملتن.    

، مــا(ر شــعبان   فاعليــة برنــامج قــائم ع�ــ� اســ��اتيجيات مراقبــة الف�ــم �ــ عــالج .)2018(يعبــد البــار
ات ف�ــم الــنص Qدuــي وتنميــة أ¶عــاد الــذات Qدبيــة لــدى طــالب الـــصف ا رلــضعف �ــ م�ــا

يQو الثانو    .85-46، )116 (3 مجلة {لية ال��بية بب¢�ا، .ل

ات القــراءة التحليليــة باســتخدام .)2009(عبـد الــرحمن، (ــدى مــصطفى  ر برنــامج مق�ـ�ح لتنميــة م�ــا
اء الف�م القرا´يالتعلم التعاو4ي لدى الطالب املعلمGن وأثره ع اسات �  .ر�� ما و رمجلة د

�س راملنا�L وطر التد   .159-138، )150(، ق

 القـــراءة التحليليـــة مـــدخل إلحـــداث التaامـــل �ـــ $علـــيم .)1998(عبـــد الـــصمد، عبـــد املـــنعم إبـــرا(يم 
�س .العرkية اسات � املنا�L وطر التد رمجلة د    .78-39، )47(، قر

�سية مق��حة قائمة ع�� نظرEة الذ{اء النا(� لتنمية  اس�.)2020(عبد هللا، سامية دمحم  ر�اتيجية تد
ات القــراءة التحليليـة وكفــاءة الــذات القرائيــة لـدى تالميــذ املرحلــة mعداديــة  .ر¶عـض م�ــا

   .118-15، )221(، مجلة القراءة واملعرفة

�س باستخدام اس��اتيجي�H تنال ا .) يناير30-29، 2020(عبده، وسام دمحم  للقمر واenدو رأثر التد
 مـــؤتمر اللغـــة العرkيــــة .الـــذا$ي ع�ـــ� تنميــــة الف�ـــم القرا´ـــي لــــدى طـــالب املرحلـــة املتوســــطة

املتطلبــات وQ¶عــاد : تطــوEر $علــيم اللغــة العرkيــة و$عليم�ــا: " عنــوان املــؤتمر.الــدو% الرا¶ــع
ات العرkية املتحد"و�فاق ر، املركز ال��بو للغة العرkية لدو ا�nليج، دuي، mما ل    .ةي
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، إقبـــال أحمـــد   فاعليـــة اســـتخدام اســـ��اتيجية عالقـــة الـــسؤال بـــاenواب �ـــ تنميـــة .)2015(لالرســـو
ات الف�ـم الناقـد لـدى طـالب الــصف Qو الثـانو يم�ـا ل مجلـة {ليـة ال��بيـة بجامعـة عــGن  .ر

   .916-882، )39(2شمس، 

ـــلطان عبـــــــد هللا  ـــة ال.)2017(العــــــردان، ســــ ـــــH اللغــــ �ـــــــH®ä ملعلØـ ـــــوEم Qداء التد ـــ املرحلـــــــة ر تقــ عرkيـــــــة �ــــ
ات التفكGـــ� الناقـــد بمدينـــة حائـــل اســـات  .راملتوســـطة �ـــ ضـــوء اســـتخدام�م مل�ـــا رمجلـــة د

دنية،  Q امعةenة باE412-389،  9، م�ق )4 (44 رالعلوم ال��بو.   

�ــس�ا.)1999(يعــصر، حــسHp عبــد البــار  Eة.ر قــضايا �ــ $علــيم اللغــة العرkيــة وتد  املكتــب .ر mســكند
   .العرuي ا�nديث

(ــر  يعطـا هللا، عبــد ا�nميـد  ات الف�ــم .)2009(ز ر فاعليـة اســ��اتيجية املراقبــة الذاتيـة �ــ تنميـة م�ــا
يالقرا´ي و�تجاه نحو القراءة لدى طالب الصف Qو الثانو اسات � املنا�L  .ل رمجلة د

�س روطر التد   .168-124، )143(، ق

 اء املعرفة � .)2014(عطية، محسن ع� ءراس��اتيجيات ما و    . دار املنا�L. عمان.و ف�م املقر

ات القـــراءة التحليليـــة لــــدى .)2018(ع�ـــ، إبـــرا(يم دمحم  �س التـــأم� �ـــ تنميـــة م�ــــا ر اســـتخدام التــــد ر
   .111-75، )200(، مجلة القراءة واملعرفة .لتالميذ الصف Qو mعدادي

�ــــH®ä ملعلØــــH اللغــــة العرkيــــة ب.)2001(عــــوض، أحمــــد عبــــده  املرحلــــة الثانوEــــة �ــــ ر تقــــوEم Qداء التد
ات القـــراءة التحليليـــة مجلـــة البحـــوث  .رالقـــراءة والنـــصوص Qدبيـــة �ـــ ضـــوء تنميـــ��م م�ـــا

   .103-56، )2(16، ال��بوEة والنفسية بجامعة املنوفية

: ضــــعف مخرجــــات $علـــــم اللغــــة العرkيـــــة .)2016(قاســــم، دمحم جــــابر وا�nـــــديHI، ع�ــــ عبــــد ا�fـــــسن 
قة ال. العالج- Qسباب-املظا(ر ل املركز ال��بو للغة العرkية لدو ا�nليج.رشا    .ي

ات الكتابـة ). 2012(القر4ي، دخيل دمحم  رفعالية استخدام اس��اتيجية ال�ساؤ الذا$ي � تنمية م�ـا ل
يmبداعيــــة �ــــ اللغــــة العرkيــــة لــــدى طــــالب الــــصف Qو الثــــانو رســــالة ماجــــست�G غGــــ� . (ل

ة   . جامعة امللك خالد). رم¨شو

ي، عبــد هللا ، فــواز عبــد هللا رالaــو Eب طــالب الــصف Qو الثــانو .)2017(ي ع�ــ، والعفــار ي أثــر تــد ل ر
ء وع�� استخدام اس��اتيجي�H ال�ساؤ الذا$ي ومراقبة الف�م � اس�يعا�áم للمقر مجلة  .ل

   .42-1، )3(، اenامعة الوطنية

غرEــــت، دايرســـــو  نما ـــ�يعاب القرا´ـــــي .)2003(ر دار الكتـــــاب : امل�ـــــ�جم (.)4ط(. اســـــ��اتيجيات لالســ
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