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 البحث: خلصمست

.اد  ددده لا  ليدددحاثلاددد اثعدااث  دددهث  هدددهذاهدددحثاثلى ددديا لددداا الطددد القددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد الددده ا
،ادثالفت يةا لااثسدتدهث ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  ضع القيةثلاثل    اثل  ث ط اله افياالشكل اثلى ياا

و دد الدلاثلد ددوثل العدد ادللوصددواا لدااثدد اهدحكاثللشددكل اسديةاثلى دديافدياليلا سدت ث طيطيلا هةسيددط اثه. د .
،ادثختطددديةا ددد  ات ليدددحاثلاددد اثعدااث  دددهث  لدددلاههلقدددي اااددديها ي لددد القددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد اثللايسدددى ال

 ست ث طيطيلا هةسيط  اهي اثلالحجد ،ادثلدتعلااثلتعديد ي،ادثل د ثهزاثلةدجطد ،ادلعيليد اخليد ا ادوما   سد الدلا
ست ث طيطيلاثل    اك ا لدااثدهز،اكلديا دااااديها ليد الللعلدا،ابي ا-كتيباثللغ اثلع بط اللا اثعدااث  هث  

د ضللاثلهلي  اخ وثلا افيحاك ا ست ث طيط ،ادإج ثهث قي،ادثع ش  ،ادثلوسي طاثلليدتدهل ،اد  وسلقدي،اد يلد ا
ثعدااثلىيث ددد ابسطدددييافي لطددد اث سدددت ث طيطيلاثل   ددد افددديا الطددد القددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد الددده ا  ليدددحاثلاددد ا

 ادذلدددنالدددلاخددد اا ادددلطااب ي ددد ال ثةددد القددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد ،اداااددديهاثختىددديةا سدددط ا لدددناا دددهث  ث 
،اد  بيد اثالختىديةااثعدااث  دهث  ثللقيةثل،ادضى ه،ادثختطيةا   اليلو يلا ي سبط اللا  ليحاثلا ا

ل،ا اا  دي زا  بيد اثالختىديةا لااهحكاثلليلو يلا بلطًي،ا اا  بي اث ست ث طيطيلاثل    ا لااهحكاثلليلو ي
ا لاا لناثلليلو يلابعه ًي.ا

د وص اثلى يا لااليلو  اللاثلاتي ج الع اللاههلقي افي لط اث ست ث طيطيلاثل    افيا الطد القديةثلا
فديا–ثل    اثل  ث ط اله ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  ،اكلياه بت اثلاتي جا فوقا سدت ث طيط اثل د ثهزاثلةدجطد ا

ا لاا ست ث طييتياثلالحج ،ادثلتعلااثلتعيد ي.ا-لقيةثلاثل    اثل  ث ط ا الط 

 سددت ث طيط اثلددتعلااا- سددت ث طيط اثلالحجدد ا-ث سددت ث طيطيلاثلتهةسيددط ا-ثلكللدديلاثللفتيثطدد  اثل   دد اثل  ث طدد 
ا ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط .ا-ثلتعيد ي
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Efficacy of Certain Teaching Strategies on Reading Fluency Skills 
of First Prep Students 

Asst. Prof. Dr. Sahar Fouad Ismail 

Assistant Professor of Arabic Curricula and Teaching Methods 

Faculty of Education – Helwan University 

Abstract: 

This research aimed at the development of reading fluency skills of first prep 
school students. The research problem was mainly represented in weak reading 
fluency skills of first prep school students as well as negligence of modern 
teaching strategies. In order to find out a solution, the study passed through a set 
of steps. Most importantly were providing a list of reading fluency skills, suitable 
for first prep students, selecting three teaching strategies; modeling, collaborative 
learning and double reading, then, processing five prose texts within the first prep 
Arabic Language book using these three strategies one at a time. A manual for 
teachers was also provided and included performance steps, procedures, 
activities, means used and correction procedures per strategy. A researcher 
measured how far the three strategies were efficient for the development of 
reading fluency skills of the students. This was made by developing a note card 
for reading fluency skills as well as a measuring test and selecting three 
experimental groups, who are to be primarily subject to the test, within the first 
prep students. After application of these three strategies to the groups, the test 
was subsequently post-applied.  
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The study concluded a set of findings. A prominently important finding is that the 
three strategies were effective for the development of reading fluency skills of the 
first prep students. Results further showed that double reading strategy 
outperformed both modeling and collaborative strategies with regard to the 
development of the said skills. 

Keywords: reading fluency, teaching strategies, modeling strategy, collaborative 
learning strategy, double reading strategy.  
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 المقدمة: 

ثل  ثهزاهياثل  س اثلح ا يعاافطهاكد ابيثديا
 لاثللع ف ،ادثلوسيل اثلتيا يتيزااقياثلف  اثدوثجةا
ثلةلددددديمادثللكددددديم افياقددددد ااقددددديالدددددلاهفكددددديةاثل دددددهليها
د لدددددولقا،ادس لدددددحااقددددديا لدددددااثضددددديةثلاثلشدددددعوبا

دسدديل اثللددتعلااثعسيسددط ال لدد اد  يفي قددي،اكلدديا عددها
ثلعلدددددداادثلهةثسدددددد ،ادهدددددديادسدددددديل اثلت سطدددددد ادثلتيددددددلط ا
دثالسددتلتي  ابلددياه تيددهاثع بدديهادثللفكدد سل،ادكدددحلنا
دسددددديل القلددددد ال ددددد اك يددددد الدددددلاثللشدددددك لاثلتدددددديا
.تع ضالقياثلف  افيا في   هاثليولط الحاغي كاللا
هاادديهاليتلعدده اادد اهدديادسدديل اثلليتلددحا لددااثلت دده ا

يدددي. زاثلت دددوةاثلتكاولدددوجياثلقي ددد اثلدددح ادثل  ددديادل
اهصىحاسل اثل طيزاثللعيص ز.

د عددددددهاثل دددددد ثهزاثلليدددددديااثعهددددددااادددددديلاليددددددياللا
ثلاشددددديغاثللغدددددو ،افىي ضددددديف اه قدددددياه ثزالدددددلاه دثلا
ثكتييباثللع ف اثللتةث.هز افقيا ل  ا ي هزاهسيسط ا
فددديا لدددو اثلت بطددد ،ادهدددياغي ددد اب دددهاذث قددديا لدددااهما

ثليددددط  زا لدددداالقيةث قددددي،افيلددددح.لا يددددت طحاثلتلليددددحا
 ييدددهدماثل ددد ثهزاهدددااثلدددح.لا فقلدددوماثلل ددد ده،ادلدددلا

 هجي اثل  ثهزاف هاالغاثلقهذ.

دللدددياكددديمالل ددد ثهزاههلطددد افي  ددد افقددديا ددد  يافددديا
هدلوسدددديلاثللادددديهجادثلكتدددد اثلهةثسددددط افددددياثليدددداوثلا
ثعدلا،د  ت الييث اكبيد زالدلاثلو د اثللداد ا

ثلتديالدلاخ لقديالل ا اثلهةثسط  اع قدياثل ي دهزاا
 يددددددت طحاثلتلليددددددحاهما معبددددددا ا لددددددااثللددددددوث اثلهةثسددددددط ا
ثعخددد  ،افاييثدددهافدددياثل ددد ثهزا عدددهاث    ددد القلددد  ا
فلعاددددااذلددددناثسددددت ي تهاثكتيدددديباجلطددددحاثللعدددديةذا

اثعخ  .

دلدددداا عددددهاثل دددد ثهزاليدددد  ا للطدددد افددددنا  دددديةثلا
دةلددوزا وثلقددياثلددا اف ددط اادد ا للطدد ا في دد ااددديلا

(ا ا74،ا2005،اثل ددددديةنادثلا  خلدددددط اثليدددددوساي
فيل  ثهزا للط الدلا للطديلاثلددتفكي االا دتلد ا دلا
ثلعللطدددديلاثلتددددياثسددددتدهلقياكي دددد اثلددددا اثلل دددد ده،ا
ففياكد اثعلد سلاهاديلاثلتاةددطا،ادثلفقدا،ادثلت ليد ،ا
دثلت كيدددددد ادثل كددددددا،ادثدددددد اثللشددددددك ل،ادثال ت ددددددديها
دثالسدددددتهالاا،ادل ية ددددد اثلبطي دددديل،ادثلا دددده،ادثلدددد بط،ا

،ا1999لتعلدددددطاا. ثيدددددايا اددددد ،ادثالسدددددتاتي ،ادث
ا(38

د تعدده القدديةثلاثل دد ثهز ادلاقددي ا دد ثهزاثلكللدديلا
 دد ثهزاصدد ط  الددلاثلايثطدد اثللع فط  ااطدد اثلكللدد (،ا
دلددددددددلاثلايثطدددددددد اثللغوس  ث كدددددددد اث  دددددددد ثباهدثخدددددددد ا
ثلكللدديل( ادذلددناثيدد الو عقدديابيليللدد ،اد و طدد ا
 بددددددددد زاثلادددددددددولاب يددددددددد اثللعادددددددددا اكيالسدددددددددتفقي ،ا

ثل ددد ثهزاثلتددديا يددد ا لددداادثلتعيددد .ادلدددلالقددديةثلا
ثللعلاا اليتقيالقيةزاثلي   اثل  ث طد  ادذلدنااتدهةس ا
ثلت ليحا لااثلي   اثللايسى ،اب ييا كدومادسدً يا
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اديلاثلدىطهاثللعيد ،ادث سد ث اثللدد ،ادالا د  ياهدحثا
 الا بددد ا دددهةس اثلت ليدددحا لددداالشددديههزاثلكللددديل،ا
ياسددددددددددلطًلي،اد  لطفقدددددددددديافددددددددددياجلدددددددددد ا د   قدددددددددديا   ددددددددددً

ا(ااا285،ا2000ثلفتيحاثلىي ،اد  ثكي .  بها

فددديل  ثهزا شدددديغا  لدددديا اكيدددد اثل دددديةناثللع فدددد ا
دثل  يفدددد ادثلعلددددو ،ادسدددد ل اثللفدددد ادثيددددلاثل دددده.يا
دث ل دديه ادلطيدد ا للطدد افلطدد الفددناثل لددوزاثللكتوبدد ا
ف ددط،ادلدداا عددهال تادد زا لددااثللعددي ياثلحهاطدد اثلتدديا

ا(2007 ؤ .قياهحكاثل لوز. ل لهاثل وثلهز،

لدددلاثيدددياثع ثها لدددا ا ددد ثهزاد ادددا اثل ددد ثهزا
صددديلت اد ددد ثهزاجق سددد ،اد لدددااثلددد غاالدددلاثعهلطددد ا
ثلكبددد  اثللع ددديزالل ددد ثهزاثلاددديلت ادههليتقدددي،ا الاهما
ثلت ليددددددحا  تدددددديجوما لددددددااثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ،افقدددددداا
 يددددتفيهدمالددددلا دددد ثهزاثلشددددع ادثلا دددد ادثلليدددد ثطيلا
،اكلدددياهماثل ددد ثهزاثليق سددد ا دددؤ  ا لددداا ا دددياا بادددولا

ااثع باد  يدددددددلا   قا.  لددددددديا دددددددحد قااللوسدددددددط 
ا(143،ا1991لهكوة،

كلدددددددياهماثل ددددددد ثهزاثليق سددددددد ا طيددددددد الللعلدددددددااهما
 كتشدد اثعخ دديهاثلتدديا  ددحافيقددياثلت ليددح،ادبيلتدديليا
 لكددلا اددوسبقيادلعيليتقددي،اكلددياه قدديا طيدد اثختىدديةا
له ا هةزاثلت ليحا لااثلي   ادثل    ادثله  افيا

اثل  ثهز.

ههثذ الاقدي افقداادلل  ثهزاثليق س ا ه اللاثع
ثلكلل ،ادثليلل ادثلا ،اددسديل اثللعلداافدياثختىديةا
قطدديياثل   دد ادثله دد افددياثلا دد ادث ل دديه،ادسدد ل ا
ثلا دددددد افددددددياثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ،ادلع فدددددد اثل دددددد دذا
دهصدددددددولقيادهصدددددددوث قي،اد   قددددددديادصددددددد  اثل ددددددد ثهز،ا
دثلتددددددهةبا لدددددديا  لدددددديلاثلتدددددد قطاادد طفتقدددددديافدددددديا

اثل  ثهز.

 افلدي ا.تل د افديا عد ذادلل  ثهزاجي ىيم اجي 
صددوةزاثل دد ذادصددو ه،ادثل ددهةزا لدداا شددكي اكللدد ا
دجلل الاقي،ادجي  اذهاديا  ةثكدي ا.تل د افديافقداا
ثللددددددي زاثلل دددددد دهز،ادالا لكددددددلاثلفادددددد اادددددديلاهددددددح.لا
ثليدددددددي بيل ا ذا ف دددددددهاثل ددددددد ثهزا اللتقددددددديادههليتقددددددديا ذثا

اضع اهثهاثليي بيل.

د تعدددده القدددديةثلاثل دددد ثهزاثليق سدددد اثلتدددديا يدددد ا
لتلليحاهما لتلكقي،ادلدلاهاد زاهدحكاثللقديةثل ا لااث

ثلي   اثل  ث ط ،ادثل هةزا لاا اوسحاثلاولاد غييد كا
 ىًعياللا اثلل  ده،ادثل هةزا لااضىطاثلل  دهالدحا
  لددديلاثلتددد قطا،ادضدددىطاثلكللددديلادفددد اثل  كددديلا
ث   ثاطددد اعدثخددد اثلكللددديل،اد ثخددد اثلكللددد ا فيدددقيا

ياضدددىً ياسدددلطًلي،ادثل دددهةزا لددداا  ددد اثل كللددديلا   ددددً
صدددددد طً ي،ادثل ددددددهةزا لددددددااثلتف سدددددد اادددددديلاثل دددددد دذا
دثعصدددوثلاثللتشدددياق ،اد دددهةزاثلتلليدددحا لددداا خددد ث ا
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ثل ددددد دذالددددددلالديةجقددددددياثلادددددد ط  .  بهاثلفتدددددديحا
ا(286،ا2000ثلىي ،ا

د دددددهاث فددددد ا ددددده الدددددلاثلىددددديث يلا  بدددددهاثلفتددددديحا
(،ا جدددددددددددديبا ا2012(،ا ثلدددددددددددد ،2000ثلىيدددددددددددد ،

لطحاهاددوا(،ا سدد2011دلكدديد ادلدديه ا بددهاثلىددية ،
(ا لددددااهمالقدددديةثلاثل دددد ثهزاثليق سدددد ا2010لغلددددي،

هدددي ا عددد ذاثل ددد دذادثل لدددوزاثللكتوبددد ،ادسددد ل ا
ثلا دد ادإخدد ث اثل دد دذالددلالديةجقددياثلادد ط  ،ا

ادضىطاثلكلليلاضىً ياص طً ي.

دسعدددهاثلفقدددااهدددواثلغددد ضاثلددد  ط الدددلاثل ددد ثهز،ا
فددديل  ثهزاادددهدمافقددداا دددهاالا عاددديا ددديً ي.ادكدددحلنا عدددها

هزاثلدددددا ااتل ي طددددد ادسددددد   اد  ددددد اثل دددددهةزا لددددداا ددددد ث
يافدددددديا كددددددوسلاثل دددددديةنا د عبيدددددد ا ددددددؤ  ا دًةثاجوه سددددددً
ثلكدددد ه ادهددددحثالدددديا يددددلااثل   دددد اثل  ث طدددد ،اثلتدددديا

 &Hasbrouck يي ها لاافقدااثلدا اثلل د ده. 
Tindal,2006,643))ا

يافدددياثلفقددداا د دددؤ  اثل   ددد اثل  ث طددد ا دًةثالقلدددً
اثل  ث دددددي،ادلقدددددحثاثلدددددهدةا دددددهزاهدجددددده الاقدددددي اثله ددددد 
ثل  ث طدددد  افتعدددد ذاثلكللدددديلاب  س دددد اصدددد ط  ا  ددددو ا
بيلضدددددد دةزا لدددددداافقدددددداالعايهددددددي،ادثلد دددددد افدددددديا  دددددد ا

ا(ILA.,2018,5ثلكلليلا.ؤ  افيافقااثللعاا. 

هحث اد  ةااث ست ث طيطيلاثلتهةسيط اابلكي  ا
لقلدد افدديا علددطااثللغدد اد عللقددي اثيدديا  قدديا يددي ها

فدديا  ه.ددهالعددي ياكللدديلاثلددا اثلل دد ده،اد فيددي ا
ا قي،ادكحلنا يي هافياثلتلييةاايلاثللعي ي. الال

جددددديهلاهدددددحكاث سدددددت ث طيطيلاكددددد  افعددددد ا لددددداا
ثل  ث ددددددددد اثلت ليه ددددددددد اثلتدددددددددياههللددددددددد ا دةاثلتلليدددددددددحا
دلشددديةكته،اد ةدددد لا لدددااثللعلدددداا لدددااه ددددهال ددددوةا
ثلعللط اثلتعلطلط ادثلتعللط ،افياثيلاهماثلتلليدحاهدوا
ال وةاثلعللط اثلتعلطلط ،ادلدهاثلدهدةاثعكبد ادثلفي د 

افياهحكاثلعللط اثلت بوس .

دإسددت ث طيطيلاثلتددهةس اهدديا جدد ثهثلاثلتددهةس ا
ثلتددديا د  قدددياثللعلدددااليدددىً ي اب يددديا عيادددها لددداا
 افيحا للط اثلتهةس افياضدوهاث لكي ديلاثللتيثد  ا
لت  ي اثعهدهثذاثلتهةسيدط اللاةولد اثلتدهةس اثلتديا
.بايقدددددددددددددددي،ادب  اددددددددددددددداافي لطددددددددددددددد اللكاددددددددددددددد . كلياا

ا(292،ا2000زستوم،

د عدددها سدددت ث طيط اثلالحجددد الدددلاث سدددت ث طيطيلاااااا
ثللقل افيا هةس القيةثلاثل  ثهزاثليق س ،افيلتعلطاا
بيل ددددددهدزاهداثلالددددددوذ الددددددلاه يددددددحاهسدددددديلي اثلددددددتعلا،ا
دهك  هددددددديافي لطددددددد ا ادددددددهليا  تددددددد ماب  ضددددددديثيل،اهدا
 علط ددديلا  دددهلقياثع لددددوذ اهداثل دددهدزا ثللعلدددا(افدددديا

لت ليددددح،اه ادددديهاقطيلددددهابيللقدددديةزاثلل غددددوبا علطلقدددديال
دثلالحجددددد ا ىددددديةزا دددددلافكددددد زا  للقدددددياثلتلليدددددحا دددددلا
لعلله،ادثلاوةزاثلتيا. سدلقيا ادهافدياذهادها هفعدها
 لددااثعخددحابلدديا  ددواادسفعدد ،ادلددلاهاددياكدديما دد  ي ا
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ثللعلددااهددواثعك دد ادثع ةددااه ددً ثالددلاجلطددحا  اطدديلا
ا(251،اا2013ثلتعلطااثعخ  .ا الطغاثله ا،

لتيا ؤ  افيا ه ادثلالحج اللاث ست ث طيطيلاثاااا
كبيدددد الددددلاثللتعللددددديل اثيدددديا  دددددو اثللعلدددداابيعددددد ا
ثلت ليدددحا لدددااد ددديابددديلالوذ اثل دددياثلدددح ا لددديقاا
ث دددديذكالتيددديي ا للطددديلا فكيددد ها،ادإ ضددديثقياه اددديها
 علطلقااثلتد ططادث اثللشدك ل،اد  دوسااثل لدوا،ا
دل ثجعدددددد ا للطدددددديلاثلتفكيدددددد اهلددددددي اثلت ليددددددح اللدددددديا
 لكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداقاا  ةثلا للطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديلا

ا(Bandura,1971ا.  فكي ه

د عددددددددددها سددددددددددت ث طيط اثلددددددددددتعلااثلتعدددددددددديد يالددددددددددلا
ثال ييهدديلاثللعيصددد زافددياليدددياار ث دد اثلتدددهةس  ا
ثيددددياه بتدددد اثلهةثسدددديلاثلافيددددط اهماثلتعلددددطاا.ت دددده ا
د دددة ث اكفي.تدددهافدددياثللوث ددد اثليلي طددد ،ادهماثلدددتعلاا
فددددددددياثلليلو ددددددددديلاثلادددددددددغي زاهفضدددددددد الادددددددددهافددددددددديا

،ا2010ثلليلو ددددددديلاثلكبيددددددد ز.ا فت دددددددياسددددددديبتيم،ا
ا(112

د وصددل ا تددي جا ه.ددهالددلاثلى ددو ادثلهةثسدديلا
 لددااهماثلددتعلااثلتعدديد ياهفضدد الددلاثلددتعلااثلتايفيدديا
هداثلفددددددد   ،ادستضدددددددحاهدددددددحثاثلتفضدددددددي افددددددديازسدددددددي زا
ثلت ادددددي ،اد  يددددديلاثلتو طددددد اث  تيجطددددد ،ادإ شددددديها
ثلع  يلاث  يياط اايلاثللتعلليل،ا داا  لديها د دغا

دث قا.افددديلتعلااثلاددد  اثلافيدددط الددده.قا،اد  ددده. هاالدددحا

ثلتعددددديد يا سدددددت ث طيط ا علطلطددددد ا ددددده وا لددددداا عددددديدما
ي،اد ضدديف اجقددو هاالت  يدد ا علددداا ثللتعللدديلاجلطعددً
ثللد طالهابادوةزالاةل .  يصد اثلدوثلدهزادفخد ،ا

ا(229،ا2001

دثلدددددتعلااثلتعددددديد يالدددددها دةافعدددددياافدددددياثلعللطددددد ا
ثلتعلطلط اثلتديا  يدااثل د با لدااليلو ديل،ادهدحثا

ثللعلدددددددداا ددددددددهاهلغدددددددديافددددددددياهددددددددحكاالا عاددددددددياهما دةا
ث سدددت ث طيط ،ا ذا  دددو اثللعلددداافدددياثلدددتعلااثلتعددديد يا
اددددددهدةاثلليددددددي هالتعلددددددطااهفدددددد ث اثلليلو دددددد اثللقلدددددد ا
ثلتعلطلطددد ،اد علطلدددهاثللقددديةثلاثالجتلي طددد ،اد  يدددطاا
ثلليلو دديل،اد  يطلقددي،اد  دده ااث ة ددي ثلادثل وث ددها

اذثلاثلع   اب ست ث طيط اثلتعلااثلتعيد ي.ا

علااثلتعددديد ياه ثزاليدددي هزالللعلددداافددديادسعدددهاثلدددت
ثلتعلطااثلافي اثييا.تضللا وفي اف ماللت ليحا
للليةسدددد القدددديةثلالتعدددده زافددددياثللدددداقجاثللهةسددددي،ا
دسعاددددددياثلددددددتعلااثلتعدددددديد يابسطددددددي اثلت ليددددددحابيللقددددددي ا
ثلل لوب اكف س ،اهداضللاليلو  اصغي ز اثيديا
ي. لاااثل ه.دددددده ،ادجلدددددددياا .دددددده اابعضددددددقاابعضدددددددً

ا(268،ا2011ثلد ي ،

دلددددددلاث سددددددت ث طيطيلاثلفعيلدددددد افدددددديا ددددددهةس ااا
ثل دد ثهزا سددت ث طيط اثل دد ثهزاثلةدجطدد ،ادهدديا ددك الددلا
ه كيااثل  ثهزاثال ت ث ط اايلاثلت ليحاثللشيةكيلافديا
ثلاشيغاثل  ث ي،اد دهاداضدع اهدحكاث سدت ث طيط الدلا
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 ااقدددهذاثسدددتدهثلقيالدددلا1976 بددد الوةجددديما دددي ا
عللددديلاه ضدددي،ا بدد اثابددديه،ادثسددتدهل الدددلا بدد اثلل

د دددي زالددديا كدددوماثلشددد ثك ااددديلا دددد الددديه افددديا
ثل دددد ثهزادفخدددد اضددددثط افيقددددي اثيدددديا  ددددو اثلشدددد سنا
اثللعلااات ه ااثله اادثلليي هزاللش سناثلضثط .ا

دإسدددت ث طيط اثل ددد ثهزاثلةدجطددد ا ىددديةزا دددلا ددد ثهزا
،ادستا اثلش سنابليتو ال  فحااPartner  سناا

ب ددد ثهزاالدددلالقددديةثلاثل ددد ثهزا اثيددديا  دددو اثلشددد سنا
يالقدددديةثلاثل   دددد ا ثللوضددددو ا دددد ثهزاجق سدددد ال ث طددددً
ثل  ث طدددد  ادهددددي اثله دددد ،ادثليدددد   ،ادثع ثهاثللعبدددد  ا
ب ييا عيلا لداا علداازليلده،افيدؤ  اثل د ثهزااداف ا
ثلكطفطددد اثلتددديا ددد هااقدددياثلشددد سن ابلددديا يدددي هكا لددداا

،ا2016 الطددد القيةث دددهاثل  ث طددد . ليه ا بدددهاثلىدددية ،
ا(318

 اإلحساس بالمشكلة: -ثانًياا

 ة ًثالوجو ا اوةافياثالهتلي ااتعلطاالقيةثلا
ثل   دددددددد اثل  ث طدددددددد الدددددددده اا  ليددددددددحاثلادددددددد اثعداا
ث  ددددهث   ااف  ددددهاا. ثدددد ااضددددع افددددياالقدددديةثلا
ثل   دد اثل  ث طدد الدده.قا اثيدديا اددع ا لدديقاا  دد ا
ياصدددد طً ي،ادا خدددد ث اثل دددد دذالددددلا ثلكللدددديلا   ددددً

تللدددددددد الديةجقددددددددياثلادددددددد ط  ،اد دددددددد ثهزاثليللدددددددد الك
ثللعاا،اد  ثهزاثلكلل افيا   اثلكلل ،ادثلتلع ااه ايهاا

ثل دد ثهز،ادثلتددد   افددديا  ددد ابعدددداثل ددد دذ.ادسؤكدددها
اث ثيييابيللشكل اليا.لي 

ثلهةثسددددد اثالسدددددت   ط  اثلتددددديا يلددددد ااقددددديا -ه
ثلىيث دددد ا لدددداا دددده الددددلا  ليددددحاثلل ثلدددد ا
ث  هث   ابل يفة ااثل ديه ز،ادهدهف اا لدااا

  دد اثل  ث طدد ا عدد ذااليددتو االقدديةثلاثل 
لدده.قا اثيدديارى دد اثلىيث دد ا لدديقااب ي دد ا
ل ثةددد البددده ًطيالسطدددييالقددديةثلاثل   دددد ا
ثل  ث طدددد  اد ددددااثلتوصدددد ا لددددا اضددددع افدددديا
لقدددددددددديةثلاثلا دددددددددد اثلادددددددددد طحالل دددددددددد دذا
دثلكللدددددددددددديل،اد كدددددددددددد ثةاثعخ دددددددددددديهاةغدددددددددددداا
 ادددد ط قي،اد دددد ثهزاثلكللدددديلاكللدددد اكللدددد ا
 دماثكتلددددياالعاددددااثليللدددد ،ادثلددددىطهافدددديا

حالددددددلا تطيدددددد ااثلهةثسدددددد اثل دددددد ثهز.ادستضدددددد
ثالسددددددت   ط اضددددددع القدددددديةثلاثل   دددددد ا
ثل  ث طدددددددددد الدددددددددده ا  ليددددددددددحاثلادددددددددد اثعداا

اث  هث  .

فك يدددد الددددلاثللددددؤ ل ثلاثلاددددهدثلادثللددددؤ ل ثل اا-با
اا-فيا ةثس ادث حا علطااثللغ اثلع بط ااا-ثللتداا اا

ه  ااته ياليدتو ا  ليدحاثلتعلدطااثلعدي افدياثل   د ا
 ادلاقدددددي  اثلت  سددددد اثل  ث طددددد ،اد لددددد ا دددددهةسبقاا ليقدددددي

ثلدتدديليالاددهدزالاي شددد اسددب اا  دددوس ا علددطااثل ددد ثهزا
(،ا1985فددددديال ثثددددد الددددديا بددددد اثلتعلدددددطااثليددددديلعي،
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(،اد ا1988د  هدزاثللغ اثلع بط ابيلل ثلد اثل ي وسد ،
ثلت  سدد اثلدتدديليالاددهدزاليددت ب ا علددطااثللغدد اثلع بطدد ا

(،اد لددددؤ ل ا1998فددددياثل دددد ماثل ددددي  ادثلعشدددد سل،
غدد اثلع بطدد افدديال ثثدد اثلتعلددطاا بدد ا  ددوس ا علددطااثلل

 (.ااا1999ثلييلعي،

ب دددو اد ةثسددديلاهكدددهلاههلطددد ا الطددد القددديةثلاا- 
(،ا2017ثل    اثل  ث ط  ادلاقي ا  اد ثيطااثل ل دي،

(،اد ل لدددددددددددددددددددها2017د ل ضدددددددددددددددددددياثلةه ث دددددددددددددددددددي،
(،ا1994(،اد  بدددهاثلعلددطاا اددد ثيطا،2007ثل وثلددهز،

(اثلتدددددددياهكدددددددهلاههلطددددددد ا1983د صددددددد حاليددددددديدة،
لتيا يعااثللعلاا لاا  سط قيالدلاخد ااثعههثذاث

ثل دد ثهز،افقدديا طيدد الللعللدديلاثلكشدد ا ددلاهخ دديها
ثلا ددد اثلتددديا لكدددلاهما  دددحافيقدددياثلت ليدددح ا ذالدددلا
خدد ااثل دد ثهزاثليق سدد ا لكددلالللعلددااقطدديياثل   دد ا
دثله ددد ادثلا ددد ادث ل ددديه،ا ضددديف ا لدددااه قددديا يدددي ها
ثلت ليددددحافددددياثلدددد بطاادددديلالدددديا يددددلعو هافددددياثل طدددديزا
ثليولطددد ادثل لدددوزاثللكتوبددد اهداثلاادددوماثلل ددد دهز،ا
فيلتلليحا يتده اثيستياثليدلحادثلىاد افدياثل د ثهزا
ثليق سدد ،اللدديا لكددلاهما الددياث ييهي ددها  ددواثللغدد ا
يا يا ذثاكي ددد اثلاادددوماثلل ددد دهزا اوصدددً خاوصدددً

ا ع س اهداس    .اا

ب دو اد ةثسدديلاسدديب  اهكددهلاثل يجدد ا لددااا- ا
ث ط  ادلاقدي ا ةثسد    ها الط القيةثلاثل    اثل  ا

(اثلتدددديا دددد  اهماثعخ دددديهاثل  ث طدددد ا2012 وسضدددد ،
ثليق سددد اثعك ددد ا ددديوً يالددده اثلت ليدددحاهي ثل دددحذا
.ليقددياثلتكدد ثةا ددااث ضدديف (،ادلدداا ةقدد اثلاتددي جاه دد ا
ف دقاايلاثلت ليحافياثعخ يهاثل  ث ط ادف التغي ا

لادفد(،كلدديالدداا ةقدد ا-ثلت اددي اثلهةثسددي ل  فح
 اف دقاايلا ةجيلاثلت ليحافدياثعخ ديهاثلاتي جاه 

ثل  ث طدددددددددددد ادفدددددددددددد التغيدددددددددددد اثليا .د ةثس   ددددددددددددفيها
(اثلتدددددياالثةددددد اضدددددع افددددديا2008ثللشدددددقهث ي،ا

صددددد  ا-لقددددديةثلاثل ددددد ثهزاثليق سددددد ا سددددد   اثل ددددد ثهز
فقددااثلل  ده(لدده ا  ليددحاثلادد اثلددديل اا-ثل دد ثهز

(اثلتدديا2004ثالاتددهث ي.اد ةثسدد اا جلدديااثلثطيددو ،
   د اثل  ث طد الده ا  ليدحاهكدهلاضدع القديةثلاثل
اثلا اثل ثبحاثالاتهث ي.

ثهتلددددددي ادثضددددددعيالادددددديهجاثللغدددددد اثلع بطدددددد اا-ه
بلقدددديةثلاثل   دددد اثل  ث طدددد  ا ةددددً ثاعهلطدددد اثل   دددد ا
ثل  ث طددد اف دددهاجعلتدددهادزثةزاثلت بطددد ادثلتعلدددطااهدددهفايالدددلا
ههددهثذا علددطااثللغدد اثلع بطدد  اثيدديا ادد اثعهددهثذا

ثلاثل ددددد ثهزا لدددددااضددددد دةزاثكتيددددديباثلت ليدددددحالقددددديةا
ثليق سددددد ،ادثيدددددلاثلتعبيددددد ا لددددديا  للدددددهاثلكللددددديلا
ثلل ددددد دهزالدددددلالشدددددي  اداهثيسدددددط ،ادهما كتيددددد ا
ثلت ليدددحالقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد  ادهدددي اثليددد   ا

ا(ااااا87،ا2011دثله  ادثلفقا. دزثةزاثلت بط ادثلتعلطا،
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ك الياسب ا.ؤكدهاههلطد اثسدتدهث ا سدت ث طيطيلا
قدددديةثلاثل   دددد ا هةسيددددط اثه. دددد  التالطدددد ابعدددددال

اثل  ث ط اله ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  .

  ه لالشكل اثلى يافياتحديد المشكلة:  –ثالًثا 
ضع القيةثلاثل    اثل  ث ط اله ا  ليحاثلا اا
ثعدااث  هث  ،ادثالفت يةا لاا ست ث طيطيلاثه.  اا

لتالط اهحكاثللقيةثل ادللتاه القحكاثللشكل اا
اثعس ل اثلتيلط ا ثيدااثلى ياث جيب ا لا

لددديالقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد اثللايسدددى ا •
 لت ليحاثلا اثعدااث  هث  ؟

لددددديافي لطددددد ا سدددددت ث طيط اثلالحجددددد افددددديا •
 الطدددد القدددديةثلاثل   دددد اثل  ث طدددد الدددده ا

   ليحاثلا اثعدااث  هث  ؟

لدديافي لطدد ا سددت ث طيط اثلددتعلااثلتعدديد يا •
فدددديا الطددددد القدددديةثلاثل   ددددد اثل  ث طددددد ا

 حاثلا اثعدااث  هث  ؟اله ا  لي

لدديافي لطدد ا سددت ث طيط اثل دد ثهزاثلةدجطدد ا •
فدددديا الطددددد القدددديةثلاثل   ددددد اثل  ث طددددد ا
 له ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  ؟ا

لدددددددددلاا-لدددددددددياث سدددددددددت ث طيى اثعفضددددددددد  •
فدددددديا الطدددددد اا-ث سددددددت ث طيطيلاثل   دددددد 

لقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد الددده ا  ليدددحا
 ثلا اثعدااث  هث  ؟

 ت ه اف دضاثلى يافطليافروض البحث:  –رابًعا 
ا.لي ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -1 ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثعدلا ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ثلح.لاا-  ليحا
ثلالحج ا ب ست ث طيط ا للااا- ةسوثا ك ا فيا

ل ثة اا لى ي  ا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا
ثلسط لايلحا ثل  ث ط  ا ثل    ا يياالقيةثلا

 ثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -2 ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثعدلا ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ثلح.لاا-  ليحا
ثلالحج ا ب ست ث طيط ا للااا- ةسوثا ك ا فيا

لقيةثلاا الختىيةا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا
اثلفقااثل  ث ي الايلحاثلسطيياثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -3 ف دقا  وجها
اليت ا0,05و ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثل ي ط اا ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ثلح.لاا-  ليحا
ثلتعيد يا ثلتعلاا ب ست ث طيط ا فياااا- ةسوثا

لى ي  اا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا
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لايلحاا ثل  ث ط  ا ثل    ا لقيةثلا ل ثة ا
 ثلسطيياثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -4 ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثل ي ط    ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ثلح.لاا-ليحا
ثلتعيد يا ثلتعلاا ب ست ث طيط ا فياااا- ةسوثا

الختىيةاا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا
ثلسطيياا لايلحا ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا

اثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -5 ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثل يل   ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ااثلح.لا-  ليحا
ثلةدجط  ثل  ثهزا ب ست ث طيط ا فياااا- ةسوثا

لى ي  اا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا
لايلحاا ثل  ث ط  ا ثل    ا لقيةثلا ل ثة ا

 ثلسطيياثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اها -6 ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلاا ايلا

ثل يل   ثلتي سبط ا ثلليلو  ا ثلح.لاا-  ليحا
ث ثل  ثهزا ب ست ث طيط ا فياااا-لةدجط  ةسوثا

الختىيةاا دثلىعه ا ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا
ثلسطيياا لايلحا ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا

 ثلىعه .ا

ذثلا الل ا ثاي ط ا اهاا -7 ف دقا الا وجها
لتوس يلا ةجيلاااا0,05ليتو اا ايلا

ثلسطييا فيا ثل    ا ثلليلو يلا   ليحا
ثل    ا لقيةثلا ل ثة ا لى ي  ا ثلىعه ا

 ثل  ث ط .

ذثلا ال -8 ف دقا ل ا ثاي ط ا اهااالا وجها
ا لتوس يلا ةجيلاااا0,05ليتو ا ايلا

ثلسطييا فيا ثل    ا ثلليلو يلا   ليحا
اثلىعه االختىيةالقيةثلاثلفقااثل  ث ي.ا

 ها فيهاهحثاثلى ياكً اأهمية البحث:  -خامًسا
الل 

،ا • ثلع بط ا ثللغ ا لايهجا لد  يا
ثلى يا ي ل ا هحثا ثييا  ه ا دل وةسقي ا

ثلل ثل  ث ط ا ثل    ا لت ليحابلقيةثلا ايسى ا
فياا لليا يي ها ث  هث   ا ثعداا ثلا ا

ا  وس الايهجاثللغ اثلع بط القا.ا

ثلى يا لوذًجيا • هحثا ثييا  ه ا ثللعلليل ا
ثلتعلطلط  اا ث ست ث طيطيلا اىعدا للتهةس ا
لقيةثلاا فيا الط ا ثللعلليلا لليا يي ها
هحكاا ضوها فيا ثل  ث ط ا ثل    ا

اث ست ث طيطيل.اا
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هحا • .اليا ثييا بعداثللتعلليل ا ثلى يا ثا
له ا  ليحا ثل  ث ط ا ثل    ا لقيةثلا

اثلا اثعدااث  هث  .

ثلى ياليياللاا • ثلىيث يل اثييا فتحاهحثا
لقيةثلاا هخ  ا يتقهذا الط ا لى و ا

 ثل    اثل  ث ط .ا

اث تا اهحثاثلى يا لا احدود البحث:  -سادًسا

 يادددددددددد الددددددددددلا  ليددددددددددحاثلادددددددددد اثعداا •
ث  ددددددهث  ابلهةسدددددد اثل  سدددددد اثل سددددددلط ا
للغددددددديلابدددددددد  ثةزاثلليدددددددت ب اثلتعلطلطدددددددد ،ا
لوز  ا لاا   اليلو يلا ي سبط ،ا

(ا لليددددًحثا33.بلددددغا دددده اكدددد اليلو دددد  
اد لليحز.ا

بعددددالقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد اثلتددديا •
 كشددد اثلى دددياثل ددديليا دددلالايسدددبتقيا

 لت ليحااثلا اثعدااث  هث  .

 دددددد  ا سدددددددت ث طيطيلا علطلطددددددد  اهدددددددي ا •
ثل ددددددد ثهزا-ثلدددددددتعلااثلتعددددددديد يا-ثلالحجددددددد 
 ثلةدجط .

  بيدد اث سددت ث طيطيلاثل   دد اثللدتدديةزا •
كددد ا لدددااثدددهزا لدددااخليددد ا ادددوما
   سدد الددلاكتدديباثللغدد اثلع بطدد اللادد ا

فادددددد ا ةثسددددددياهداا-ثعدااث  ددددددهث  
-  ثل  سد  ادهياا2018/2019للعي اا

-صدددطي  اثللددديااثلعدددي -ثدددوثةالدددحاهادددي
 ااغ ث  اثللدلو يل(.-سبي اثلاييح

بعددددهاتحديااااد المصااااطلحات:  –سااااابًعا  •
 ةثسد اثع اطدديلاثللتادل ابلادد ل يلا
هددددحثاثلى ددددي،ا اوصددددد ا لددددااثلتع سفددددديلا

اث ج ث ط اثلتيلط  ا

القرائية: • ثل هةزا لاا  ثهزاااالطالقة  هيا
د   ا بي   ا ثللت ثبط ا ثللكتوبا ثلا ا
ثللعي ي،ا لحا ل ي ا د ل ي ط ،ا دسي ا
دثلتعبي ا لاثعفكيةافياثلا اثللكتوب.اا

ا(ااMeyer, & Felton, 1999 ا

هدددياليلو ددد الدددلاااإلساااتراتيجيات التدريساااية: •
 جدددددد ثهثلاثلتددددددهةس اثللدتدددددديةزاسددددددلًفيالددددددلا بدددددد ا

فددددياه ادددديهااثللعلددددا،ادثلتدددديا د ددددطاالسددددتدهثلقي
 افيدددحاثلتدددهةس  ابلددديا   ددد اثعهدددهثذاثلتهةسيدددط ا
ثلل جددددوزاب  ادددداافي لطدددد اللكادددد ،ادفددددياضددددوها

،ا2001ث لكي ددددددددديلاثللتيث . ثيدددددددددلازستدددددددددوم،
ا(281

 خطوات البحث وإجراءاته:   -ثامًنا
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سدددديةاهددددحثاثلى دددديافددددياثلد ددددوثلادث جدددد ثهثلا
اثلتيلط  ا

تحديااد اإلطااار النلااري للبحااثك وتاا  ذلاا  ماا   -1
 دراسة:خالل 

ثلى ددددددددددو ادثلهةثسددددددددددديلاثليددددددددددديب  ،ادثلكتيبددددددددددديلا -
ثلل  ى  اب بطعد اثل   د اثل  ث طد ،ادلقيةث قدي،ا
دكددددددددحلناثع اطدددددددديلاثلت بوسدددددددد اثلتدددددددديا ايدلدددددددد ا
ث سددددت ث طيطيلاثلتعلطلطدددد ،ادل ثجعدددد اثلى ددددو ا
دثلهةثسددددددددديلاثلتددددددددديا ايدلددددددددد اث سدددددددددت ث طيطيلا

ثل دددددددد ثهزا-ثلددددددددتعلااثلتعدددددددديد ي-ثل     ثلالحجدددددددد 
اثلةدجط (.

ائمة مهارات الطالقاة القرائياة المناسابة بناء ق -2
د  ضدددقيالتالمياااذ الصاااف األول اإلعااادادي، 

 لدددااليلو ددد الددددلاثلدبددد ثهادثللتداادددديل ا
 لت ه.هاصه قي،ادثلت كهاللا ىي قي.

معالجة النصوص الخمسة المختارة م  كتااب  -3
اللغة العربية لتالميذ الصاف األول اإلعادادي 

ثااة فصاال دراسااي أول باإلسااتراتيجيات الثال  –
القااراءة -الااتعل  التعاااوني-المختااارة لالنمذجااة

الزوجياااةلك لتنمياااة  بعاااض مهاااارات الطالقاااة 
القرائية لدى تالميذ الصاف األول اإلعادادي، 

 وت  ذل  م  خالل دراسة:

لددديا دددااثلتوصددد ا لطدددهافدددياثلد دددوزاثليددديب  الدددلا -
لقددددديةثلاثل   ددددد اثل  ث طددددد اثللايسدددددى الت ليدددددحا

اثلا اثعدااث  هث  .

دثلهةثسددددددددديلاثليددددددددديب  ،ادثع اطددددددددديلاثلى دددددددددو ،ا -
 ثلل  ى  اب بطع اث ست ث طيطيل.ا

ااددديهاا ليددد ااثللعلدددا االتدددهةس اث سددددت ث طيطيلا -
ثل   دد التالطدد ابعدددالقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد ا

اله ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  .

قياس فاعلية اإلستراتيجيات الثالثة في تنمية  -4
المياااذ مهاااارات الطالقاااة القرائياااة المناسااابة لت

 الصف األول اإلعدادي، وت  ذل  م  خالل:

 اددلطااب ي دد ال ثةدد القدديةثلاثل   ددد ا -
 ثل  ث ط ،ادضى قي.

ااددددددديهاثختىددددددديةالقددددددديةثلاثلفقدددددددااثل  ث دددددددي،ا -
ادضى ه.

ثختطددددديةاليلو ددددديلاثلى دددددياثل   ددددد الدددددلا -
ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  ا.

  بيددد اب ي ددد اثلل ثةددد ادثالختىددديةا لددداا -
اليلو يلاثلى يا بلطًي.

لتددددددددددددددددهةس ابي سددددددددددددددددت ث طيطيلاثل   دددددددددددددددد اث -
الليلو يلاثلى ي.
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  بيددد اب ي ددد اثلل ثةددد ادثالختىددديةا لددداا -
اليلو يلاثلى يابعه ًي.

ثسدددتد ماثلاتدددي ج،اد  ليلقدددي،اد فيدددي هي،ا -
ادلاي شتقي،اد وصطي قي،ادل ت ثي قي.

اإلطار النلري للبحث: اإلستراتيجيات التدريسية،  
 والطالقة القرائية 

.قددددهذا دددد ضاث ردددديةاثلاةدددد  اللى دددديا لدددداا
ثستد ماالقيةثلااثل    اثل  ث ط ااثلتياا يعاا
ثلى ددددددددديالتاليتقددددددددديالددددددددده ا  ليدددددددددحاثلاددددددددد اثعداا
ث  دددهث   ادلت  يددد اذلدددنا عددد ضاث رددديةاثلاةددد  ا
لكدددددد الددددددل اث سددددددت ث طيطيلاثلتهةسيددددددط ،ادثل   دددددد ا

اثل  ث ط  ادفطليا.ليا فاي اذلن ا

 ات التدريسيةالمحور األول: اإلستراتيجي

.قدهذاهدحثاثلل دوةا لداا د ضاث سدت ث طيطيلا
ثلتهةسيددط اثل   دد اثلتددياثسددتدهلقياثلى دديافدديا الطدد ا
لقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد الدده ا  ليددحاثلادد اثعداا
ث  دهث   ادهددي ا سددت ث طيط اثلالحجدد ،ادإسددت ث طيط ا
ثلددددددتعلااثلتعدددددديد ي،ادإسددددددت ث طيط اثل دددددد ثهزاثلةدجطدددددد ،ا

فقدددو اكددد ا سدددت ث طيط ،ادستضدددللاثلل دددوةا ددد ضال
ده ددددكيلقي،ادخ وث قددددياث ج ث طدددد ،ادبطدددديماذلددددناكلدددديا

ا .لي 

ث سددت ث طيطيلاثلتهةسيددط اخ دد ال كلدد اثلبادديه،ااااا
.دددتاالدددلاخددد اا  بط قدددياثسدددتدهث اكيفددد اث لكي ددديلا
دثلوسددي  اثللتيثدد افددياثلعللطدد اثلتعلطلطدد ا/ثلتعللطدد .ا
دفطلدديا.لدديا ددد ضا فادديليالاسددت ث طيطيلاثل   ددد ا

دهل افدددددياهدددددحثاثلى دددددي ادهدددددي ا سدددددت ث طيط اثلليدددددت
ثلالحجدد ،ادإسددت ث طيط اثلددتعلااثلتعدديد ي،ادإسددت ث طيط ا

اثل  ثهزاثلةدجط .

 اتلددديا سدددت ث طيط اإساااتراتيجية النمذجاااة: ا-أوالً ااا
ثلالحجددد ا لددداا ة سددد اثلدددتعلااثللع فدددياثلتددديادضدددعقيا

(،ادثلتدياثهتلد افديا1925ثلعيلاابي هدةثافدياسدا ا 
ثلع لطددددد ادثلتددددديا باددددد ا ضدددددط اا ةثسدددددي قيابيلعللطددددديلا

هسيسددقياهماثللتعللدديلا يددت طعوما علددااثالسددتييبيلا
ثليه.ددهزالليدد  ال ثةدد اسددلولاثللعلددا،ادثلددح ا عددها
ي،ادسيدددددلااثكتيددددديبا لدددددلاثلايثطددددد اثلت اطددددد اه لوذجدددددً

ا- بددددددد اهددددددددحكاثلل ثةدددددددد ا-ثللعددددددديةذادثللقدددددددديةثلا
ثال تهثهابيلالوذ .ا دهي اثلكبطيدي،ادصديلحاثيدلا

 (168-167،اا1999،ا

(اهماك يددً ثالددلا Banduraدسدد  اابي ددهدةثاا      
ثددددددياللاثلددددددتعلاا اددددددهاثلتلليددددددحا كددددددوما ددددددلار سدددددد ا
ل ثةدد اثاخدد سل ادلددلا دداا  ليددهها،اد اددهليا.ددتعلاا
ثلتلليدددحاسدددلوًكياجه.دددًهثالدددلاخددد ااثلل ثةددد ادثدددههيا
فدددد ماهددددحثاثلددددتعلاا لددددياثعةجددددحاهددددوا علدددداالع فددددي ا
افدديلتعلااالاددهادهما.تضددللا للطدديلالع فطدد ا ثخلطدد  
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بلعادددددديافخدددددد اهماثلعللطدددددديلاثللع فطدددددد اا عددددددهالددددددلا
ا2011ثلل ه ثلاثل  طي اللتعلاا هده اثلدفديجيا،ا

 (ا.ا40،

دسعهاثلالوذ ادثل هدزالدلاه يدحاهسديلي اثلدتعلااااااا
دهك  هدددددديافي لطدددددد ،ادسل دددددد اثلالددددددوذ ا ي ددددددهزاة طيدددددد ا
لللتعلا،ادلدلا داادجد ا لدااثللعللديلا  ةثلاههلطد ا

ل غددددوبافطددددهاهلددددي ا  دددده ااه ددددوث اثليددددلولاثللددددت لادثل
ثلت ليددددددح اخيصدددددد ا اددددددهليا  تدددددد ماب  ضدددددديثيلاهدا
 علط ددديلا  دددهلقياثلالدددوذ اهداثل دددهدزا ثللعلدددا(اه اددديها
قطيلدددهابيللقددديةزاثللددد ث ا عللقدددي.ا  ددد دضاثللددديلكي،ا

ا(76،ا2006

ياب  قدددددي اااااا د عددددد ذا سدددددت ث طيط اثلالحجددددد ا ج ث طدددددً
ليلو دد الددلاث جدد ثهثلاثلتهةسيددط اثلتدديا يددتدهلقيا

يددي هزاثلتلليددحا لدداا اةددطاادل ثقىدد ا للطدد اثللعلدداالل
 علددددداالقددددديةثلاثل   ددددد اثل  ث طددددد ،ادثليدددددط  زا لددددداا
ه شددد تهاثللع فطددد ادثلت كدددهالدددلا   ددد اههدددهثذا علددداا
ثللقددددددديةثل،ادذلدددددددنالدددددددلاخددددددد ااثلتةثلدددددددهابيلد ددددددد ا

اثلتهةسيط اثلل ت ث افياثلى ي.

(ا195،ا2009د ددددددها دددددد ذادلددددددطاا بيددددددها اااااااا
علطلطدددددددد ا  ادددددددديااثلالحجدددددددد اب  قددددددددي ا سددددددددت ث طيط ا 

ثلتددددديا عددددديلجافيقدددددياثللعلدددددااا-ثللعددددديةذادثللقددددديةثلا
باددددددددددولال  فددددددددددحاه ادددددددددديهاقطيلددددددددددهاا-ثللعلولدددددددددديلا

بدددي ج ثهثلاثلل ددده زالدددلاهجددد ا علددداالقلددد العياددد ،ا

دثلت كيدةافدديا ادد ثزاردد قاثللعلداافددياثلتفكيدد ادثلددتعلاا
دثلعل  ا لااهما ضحاثلت ليحاه فيدقاافدياث رديةا

اثلل جعيالللعلا.

ثلالحجدد اب  قددي ا  يثدد ا لددوذ اسددلوكياد اعدد ذاااااا
يا لىي دددد ،ا ددددها كددددوما داددددًطياهداضددددلاًطياهدا ديلطددددً
لللعلا ا ذا كوماثلقهذاهوا وصي العلوليلاثواا
ثع لوذ اثليلوكياثللع دضالللتعلااب اها ثهث ا
 غييددد الددديافدددياسدددلوكه اه ا كيددديبهاسدددلوًكياجه.دددًهثا.ا

ا(ا368،اا1997 ثلشايد ا،

لددلاخدد اا سددت ث طيط اا-لددحث ا.وضددحاثللعلدداااااااا
لي.دددهدةااتفكيددد كابادددولال  فدددح،ادساةقددد اا-ثلالحجدد 

كطفطدد اثليددط  زا لددياثلعللطدديلاثللع فطدد ا اثلتددحك ،ا
دثال تىددديك،ادث  ةثل،ادثلتفكيددد ا(،ادثلعللطددديلالدددديدةثها
ثللع فطدددددددددددد ا اثلتد ددددددددددددطط،ادثلل ثقىدددددددددددد ،ادثلت ددددددددددددوسا،ا
دثلل ثجعددد (.ادلدددلاسدددلوكطيلالددديدةثهاثللع فطددد اثلتددديا

  قيةهددددي ادضددددحاثلد ددددط،اددصدددد ا لكددددلالللعلدددداا
ثعهددددددددهثذ،ادإ  دددددددديهاهسددددددددىيباثعثددددددددهث ،ادكتيبدددددددد ا
ثلتعلط يل،اد  يطااثع ليااهلدي ا  ليدحكادلشديةكتقاا
فدددياذلدددن،ادثلت ددده ا دددلا فكيددد كاثلدددديم،ادلدددلا ددداا
 لكاددددددددددهاال دددددددددديلبتقاابيلت دددددددددده ا ددددددددددلا فكيدددددددددد ها ا
في سددددت ث طيط االا  تادددد ا لددددياليدددد  اثلت ليددددهالددددلا

ثعلعيباثل سيضط  ادإ لياااجي  اثلتلليح اكيلت ليهافي
 ت لدددد الددددلاثلتلليددددحا وضددددطحالي.ددددهدةافددددياذهادددده،ا
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دإ ضيحاثلد وثلادثلبهث  افياك اخ وزا  و ااقدي،ا
اد وضطحاهسىيباثختطيةاك الاقيا.

د عددها سددت ث طيط اثلالحجددد القلدد افددياثل طددديزاااااااا
ثلعي  دددد ادثللهةسددددط  اثيدددديا الدددديالقدددديةثلالدددديادةثها

فدد ،ادثللعللددومالدده.قااثللع فدد ادلع فدد الدديادةثهاثللع ا
ثل هةزا لااثلتفكيد ابادولا دياا  قديةاد وضدطحا
 للطيلا فكي هااهلي اثلت ليحادثلتفكي افياثلتفكيد .ا
دهدددواادددحلنا علددد اكالدددوذ اخبددد زاللت ليدددح،ادسلكدددلا
للت ليحاهما. ث بوثار قالليةس اادثستدهث القيةثلا
ليادةثهاثللع ف ادلع فد الديادةثهاثللع فد ،ادثلالحجد ا

ل اثعثطيمالكوماهسيسيافيا ه طااليادةثهافياهغ
ا(Gama, F., 2004ثللع ف .ا 

دلددلاسددلبطيلا سددت ث طيط اثلالحجدد اهماقطلتقدديااااااا
 ها   ا ادهاثلتلليدح اعماثللعلدااهدواثلدح ا  دو ااقديا
 دماليددددديهل اثلتلليدددددح،اكلدددددياهماهدددددحثاثعسدددددلوباالا
.اةد ا لداا فكيد اثلتلليدحاثل ديليا  اد ثيطااهادوا طديم،ا

(.ادسلكددلاثلتغلدد ا لددااهددحكاثليددلبط ابيعددد ا2001
ياد دددهدزا ادددهليا اددد  ابيلتدددهةس ا لدددااثلتلليدددحا لوذجدددً

اليتو ا   يماثللقيةز.ا

 (ا120،ا1990 ا ثدد ا،ااأنواع النمذجة :-

د عاياهما  دو اثع لدوذ االنمذجة الحية :   •
ات    اثللقيةثلاثلليتقهف ااوجو اثلشد ا

 ثلح ا. ث ا علطلها لناثللقيةثلا.

اقياقطي اثلشد ااا  اهاالنمذجة المصورة: •
ثللدد ث ا عدده. اسددلوكهاات ليددهاسددلولاثلالددوذ ا
لادددددددوة ال ددددددد  اثلالددددددديذ اثللادددددددوةزافددددددديا

 ثعف  ادب ثلجاثلتلطفةسوم.

فدددياهدددحثاثلادددو الدددلاالنمذجاااة بالمشااااركة:  •
ثلالحجددددد ا  دددددو اثع لدددددوذ ابليدددددي هزاثلفددددد  ا
ثللتعلاا ليا     اثللقديةزا لدياهما يدت طحا

اثلف  اثلسطي ااقيا.ا

دس اددددهااقدددديا  ليددددهاودة: النمذجااااة المقصاااا •
سدددددددلولاثع لدددددددوذ ا دددددددلاة ىددددددد اد ادددددددلطاا
ليى يل ادذلنااقهذاثكتييباه وث اجه.دهزا

 للاثللقيةزا.

دس اددهااقدديا  ليددهاسددلولاالنمذجااة الدرديااة:  •
ثع لوذ اثلف   ا ذا  و اثلع  يلاهاياايلا

 ثلل لهادثع لوذ ا لياهس اف    ا.

دس اددددهااقدددديا  ليددددهاالنمذجاااااة الجما ياااااة:  •
وذ الدددلا بددد اليلو ددد اكبيددد زاسدددلولاثع لددد
 للاثلاييا.ا
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دفيقدددديا.تعدددد ضاثلفدددد  االنمذجااااة الحسااااية:  •
ثللددتعلاالدبدد ثلاثيددط ا تيبثطدد ا كددوماذثلا
ربطعددددد الت ثب ددددد  ا ذا تكيلددددد افدددددياسدددددلولا

 لعيل،ادا ل  اللاخ ااثلاوةا.

دفيقدديا  ددو اثللددتعلاالددلاالنمذجااة اللدليااة:  •
خدد ااثلوصدد اثللفةدديابيسددتدهث اثلكللدديلا

ا.

 ليه ا ةبة،ااراتيجية النمذجة:خطوات إست –
-228،اا2009(،ا ل يلا لي،ا147،ا2005
ا(.ا659ا–اا2011(،ا سعو االالىيةل،230

 وضحاثلقهذادةبطاثلدهةياثلدح االتهيئة:   -1
سدددطع ضابددديلدب ثلاثليددديب  ادثلتابطدددها لددديا

اثعخ يهاثلتيا ها  حافيقياثلتلليحا.

 ذا  ددو اثللعلددااالنمذجااة بوساااطة المعلاا :  -2
 اااثلددح ا لكددلاهما  تددح ااددهدةاااثع لددوذا

بددددهاثلت ليدددددحافدددددياثددددد الشدددددكل العياددددد ،اهدا
ثسددددتطعيبالفقددددو العدددديل،اهداثلسطددددي ابلقلدددد ا
 علطلطدد  اه ا عدد ضاثللعلددااسددلوكطي ها اددها
لليةسددددددد ا للطددددددديلاثلتفكيددددددد الدددددددلاخددددددد اا
ا ليا.دهدةافديا  عبي ثلالفةط اباولا ياا

اذهاها.

فياهدحكاثلد دوزاالنمذجة بوساطة التلميذ:  -3
لددديلاادددهدةاثلالدددوذ الط ددد ا  دددو اهثدددهاثللتعل

لشدكل ،اهدا.ادي مالوضدوً يالعبدً ثاباددولا
،اد ددها يدد  ا ي بدد ابيددط  ،اهدا. سدداا  ددياا
بعداثلتوضط يل ا ذا  ها لي حاثللو د ا
هداثللقلدد اثلتعلطلطدد اهلددي ازل  ددهافددياه ادديها

  ايدلهاثللو  اثلتعلطلي.اا

  دددو الدددتعلاافخددد اادددهدةاالتلمياااذ المراقااا :  -4
 ،ادستدوليالتيبعتدهاثلل ث  الللدتعلااثع لدوذا

د ابيقددهافددياثددياادجددو اخ دد ،اد دده ا  ةثلا
ثلالدددوذ اللد دددد اد اددد ط ه،ادفدددديالو دددد ا
فخدددددد ا لكددددددلا ىددددددي ااثع دثةاادددددديلاثللددددددتعلاا

اثلالوذ ادثللتعلااثلل ث  .

ويمكااااا  تلخااااايص أدوار كااااال مااااا  التلمياااااذ ااااا
ا2009 ادلدطاا بيده،ااااالنموذج والمراق  فيما يلاي:

 (ا.ا197ا–ا195،

 التلميذ النموذج : -أ

  ي اا فيهادس يدةا فيها. •

.ت دددددددده اباددددددددولادثضددددددددحا ددددددددلار ث دددددددد ا •
  فكي ك،دثلبهث  اثلتيا فك ااقيافياثل  .
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  ددددده اثل ددددد اثلدددددح ا.توصددددد ا لطددددده،ادسعلددددد ا •
 الختطيةث ها.

 التلميذ المراق  : -ب
 يددددددتلحادس ثدددددد ادسيددددددي الدددددديا  ددددددو ابددددددها •

 ثلالوذ ا.

.اىدددددددددددهابي  ددددددددددديةزادثلتللدددددددددددطحادث  لددددددددددديهثلا •
لأل لدددوذ افدددياثيلددد ادجدددو اخ ددد االا.هةكدددها

 ثلالوذ ا.

 .وجهاثلالوذ ،ادس ه ا اوسىيلادبهث  ا. •

هديا سدت ث طيط اإستراتيجية االتعل  التعاوني:  -ثانًيا
 هةسيددددددط ا  ددددددو ا لدددددداا لدددددد اليلو دددددديلاصددددددغي زا

(ا  ليددح،ا قددهذا6-4لتيي يدد ا.تدد ثدحا دده هيالددل 
 لدددددداا الطدددددد ابعددددددداثللقدددددديةثلاثالجتلي طدددددد الدددددده ا

دإلددداا دددهةسبقاا لدددااثلعلددد الدددحابعضددددقاااثلت ليدددح،
بعددددا  يددديزالقلددد الدددي اب يدددياهماكددد ا لليدددحاالا
 كدددوماليدددؤداًلاف دددطا ددددلا علددداا فيددده ادإ لددديا كددددوما
ليدددددددددددددؤداًلاكدددددددددددددحلنا دددددددددددددلا علددددددددددددداابدددددددددددددي ياهفددددددددددددد ث ا

ا(139،ا2010ليلو ته.  لطيم،

صعوب ااااااا ثلتعيد يا تطي ا ثلتعلاا فك زا جيهلا
ه ا  ه اا علطااا ثلا ،ا ثلف   ا ثخ ا لك اثلتعلاا

لتوزسحاا دكبه. ا ثلا ،ا ثهزا ثخ ا ف  ا لاا
لت وس اا دكوسيل ا لتيي ي ،ا فاواا فيا ثل  با

ثلع  يلاايلاثلت ليحاثلح.لا.اتلومالبي يلالدتلف اا
،اا2009ثللتوثجه.لا ثخ ا ف اثلا . دلطاا بيه،

ا(ا161

ثلتهةس اااااااا هثها  اطيلا هوا ثلتعيد يا فيلتعلاا
ص ز،اده بت اثلتياجيهلااقياثل  ك اثلت بوس اثللعي

ثلت اي اا فيا ث  ييايا ه  هيا دثلهةثسيلا ثلى و ا
ه دثلا اايها فيا دلييهلتقيا للت ليحا ثلهةثسيا
ثلت ليحاا كليا كي ا سوس ا اهها،ا ثجتلي ط ا
فياا ثلكبي ا ثع  ا ذثلا ثليلي يا ثلعل ا لقيةثلا

ا(ااا17،اا2007ثطي قااثليو ادليت بً ا.ا فقهازث.ه،ا

 ست ث طيط اا(اهمااSlavin,1988دس  اس فل ااااا
ثللشك لا للا ك يً ثا ثلتعيد يا عيلجا ثلتعلاا
ثلع  يلا د عل ا لاا  ييلا ثلتعلطلط ،ا
.  اا ثيلا فيا ثلت ليح.ا ايلا ثالجتلي ط ا

ثلتعلاااReid,1999ةسه  فيا .ايحا ثليلطحا هما (ا
لليًةثا ع طهاا ف  ا لتلنا يً يا ك ا عما ثلتعيد ي ا
لشت لا ثل يل ا  ييزا هحكا فيا فيلاييحا لآلخ ،ا

ا اثلليلو  .اعف ث

دجدددددديهلافكدددددد زاثلددددددتعلااثلتعدددددديد ياك سددددددت ث طيط ااااا
 هةسيددط ال يدد زال هتلددي  اللدديا عت ددهاهمالقددياه ددً ثافدديا
زسددي زاثلت اددي افدديالدتلدد ال ثثدد اثلددتعلااد  ددوس ا
ث ييهدددديلا  يياطدددد الدددده اثللددددتعلاا  ددددواثللددددي زاثلتدددديا
.هةسددددقي،اد الطدددد اثل ددددهةزا لددددااثلتفكيدددد اثلاي دددده،اكلدددديا
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فددديا  دددوس ا دددهةزاثللدددتعلاا لددداا يدددقااث سدددت ث طيط ا
ثسدتدهث اثلتعديدمافديالدتلد الاديثياثل طديز اثيديا
 لتدددهاه دددد اهدددحثاثلتعدددديدما لددداا ددددهةس اثللدددتعلاا لدددداا
ثلعلددددددددددددددد اثلتعددددددددددددددديد يافددددددددددددددددياثعسددددددددددددددد زادثلعلدددددددددددددددد ا

ا(1998دثلليتلح. جو يوم،ادجو يوم،

(هماثلدتعلااثلتعديد ياهدو ا2002دس  اثل وسهة ااااا
ًهثا لددداا شددديغا علطلددديا.دددتاا اةطلددده الطادددىحالعتلددد

  كيدددددد اثجتلددددددي يالتىددددددي ااادددددديلاثللتعللدددددديلافددددددديا
ليلو دددديل اثيدددديا كددددوماكدددد الددددتعلااليددددؤداًلا ددددلا

ا علله،ادستاا  فيةكالةسي زا علااثاخ سل.

د دددددد  ياههلطدددددد اثلددددددتعلااثلتعدددددديد يالددددددلاثللةث ددددددياااااا
ثللتعه زالقحكاث ست ث طيط ،اده  هيافديازسدي زافي لطد ا

دلط الده اثلتعلطااللاخ لقدي افقدوا.الدياةدحاثلليدؤا
هفدد ث اثلليلو دد ،اد ددها عددةزا   دديلاثلعلدد اايدداقا ا
ل دد  القدديةزاثلتوثصدد ،ادبادديهاجيددوةاثل  دد .ادس كددةا
ثلددتعلااثلتعدديد يا لدداا  يياطدد اثلت ليددحادهدداا عللددوما
ي،ادهددااليددؤدلوماهلددي ا ي الطيددي هابعضددقاابعضددً لعددً
ليلدددددو تقاا ددددددلاليدددددتو ا  دددددده اثلليلو دددددد ،اده ثها

دلكدددلاهدددحثاالا.لغددديا  ليدددحاثلف سددد اهلدددي اثاخددد سل.ا
 دةاثللعلااب  اثياالدلاثعثدوثا،افديللعلاالدها دةا
فعياافيا للط اثلتعلااثلتعديد ي،ادهدوا يدقي ا لد ا
ثلليلو ددددديلابددددد ما دتددددديةاثللقلددددديلاثلتعلطلطددددد ،اهدا
ياغيددددد ا  يدددددتده اهسددددديلي التاو ددددد ،ادسيدددددتده ار  دددددً

لع دددددددددددددهزالت ددددددددددددده ااهفكددددددددددددديةاثلدددددددددددددتعلااثلتعددددددددددددديد ي. ا
ا(1999ثل ي و ،

ثلهاااااا دثلعللط ااده بت ا ثلاة س ا دثعب ي ا ةثسيلا
في لط اثلتعلااثلتعيد ي.اده يةلا لناثلهةثسيلا لياا
ثلتيليا ا   فيهاا ثلتعيد يا يي ها لاا ثلتعلاا هما

جو يوم،ا دةدج ا ثلك سااا1998جو يوم،ا (، ا بها
ا(1990ثلد .ل ،اد فيذاثللىيايه ا،ا

 ةفحاليتو اثلت اي اثعكي  لياللتلليحا.ا -
 هرواا.ا حك اثللعلوليلالفت ز -
 ثستعليااهك  العللطيلاثلتفكي اثلعلطيا. -
 ثثت ث ادجقيلا ة اثاخ سلا. -
 زسي زاثلهثفثط اثلهثخلط الا ييزا. -
ثلف يلاغي اا - ايلا ث  يياط ا ثلع  يلا زسي زا

 ثللتيي ي ا.ا
ثللهةس ا - هفض ا ييكا لوث  ا  كوسلا

 دثللعلليلا.
 ثثت ث اهفض اللحثل،اد  ه. هيا. -
هكب ،اا - ليتلثط ا للف يلااليي هزا د شيطحا

 ثللتعيد  ا.ا
زسي زاثلتوثف اثلافيياث  يياياد بحاثليلبط اا -

 فياثلعل ا.
 ثكتييبالقيةثلاثلعل اثليلي يا.اا -
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 ذد ددديماأساااس إساااتراتيجية الاااتعل  التعااااوني:     
ا(131،ا2007 بيهثل،ادسقيل اهاواسليه،

للاا- اهاًلا ث  ييايا ثللتىي اا دثال تلي ا ثلتعيدما
وًسي،افلياهوالوجو ا اهلاثلتايف  ابلعااا عل اس

هثتي ا لطهادلياهوالوجو ا اه ا  تي ا لطه.ادللاا
ه ها ثلليلو  ا فيا ريل ا ك ا هما شع ا ثللفت ضا
هداا هما ييثها دليهةلا زل  ه،ا بسط ا ثليا ب يج ا
فيا ف  ا ك ا للا ثللبحداا ثليقها فشلها عتلها ليا
اثلليلو  ،اف لياهما.اي وثاسوسًياهدا فشلوثاسوسًيا.ا

ثلت ليحاا- ثييا سطلوما   يلاا ل ا ف س  ا فيا
ثللقيةثلا د الط ا اتفي  ا و .ا ثجتلي ط ا وس ا
ثللايس اا بيالستدهث ا لي ع ذا هدا ثالجتلي ط ا
ل   ا ا ثلبيلا داط  ا هدا ثليلي ط ا لللقيةثلا

  ثةزاااا–اايهاثل   اااا–ث ديذاثل  ثةاااا–لقيةثلاثلسطي زاا
هحكااا–ثلا ث اا دسعها علاا (،ا ثللايز يلا ث ا

ههلط ذدا ليلو يلااثللقيةثلا لاييحا علاا بيلغ ا  ا
 ثلتعلااثلتعيد يا.ا

لعيليدد ا لدد اثلليلو دديلا ا.اددي مادس لدد اهفدد ث ا-
ثلليلو  الده ا يديثقاافديا   يد اههدهثفقاادلده ا
ل دددددديفةتقاا لددددددياثلع  دددددديلاثلفي لدددددد اايدددددداقااع ثها
لقلددددددي قاا،ادلددددددلاخدددددد اا  ليدددددد ا ادددددد فيلاهفدددددد ث ا
ثلليلو دددد اه ادددديهاه ثهالقلددددديلاثلعلدددد ا.تدددددحاهفددددد ث ا

لو دد ا دد ثةث قااثددوااب دديهادثسددتل ثةاثلتادد فيلاثللي

ثللفيهزا،اد عه. اثلتا فيلاثلتيا  تي ا لاا عده. ا
 لت ييلا للط اثلتعلاا.

يال ددددد الشدددددك لا - ضددددد دةزاثلعلددددد العدددددً
  اع اثلقياف  ً ي.

    ي اثاللتةث ابيلعل الحاثاخ سل. -

ثلتفي  اثللعةزادجقًيالوجهادس اهابهاا -
باثلعل ا لياثللةسهاللا  ييحاثل  

ليي هز،ا خ اا للا بعضًيا بعضقاا
ب  فيقاا  واا جقو هاا د  اا د ىي اا

 ثلتعلطاا.ا

ثلليدددددؤدلط اثلف   ددددد الكددددد ا ضدددددوافددددديا -
ثلليلو ددد ،افكددد ا ضدددواليددد واا دددلا
 علطااثللي زاثللعاطد ادليدي هزاه ضديها
ثلليلو دددددد اثاخددددددد سلا لددددددديا عللقدددددددي ا
ثيدددددددياكددددددد ا ضدددددددوافدددددددياثلليلو ددددددد ا
ليددددؤداا ددددلاثلاتطيدددد اثلاقي طدددد العلدددد ا

اثلليلو  .

ويراعى عند تنديذ إستراتيجية التعل  التعاوني      
 ذد ددددددددديما بيدددددددددهثل،ادسدددددددددقيل اهادددددددددواماااااااااا يلاااااااااي: 

ا(134-133،ا2007سليه،
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ا-4ثيااثلليلو   ا تكوماثلليلو  اللا .1
ه ضدديه الددحال ث دديزاهماثلليلو دد ا ليلدد اا6

ثلعددده ا لكدددلاهما علددد ابكفددديهزاهك ددد ،اد دددها
 كوماثيااثلعلد اكبيدً ثافتشدك اليلو ديلا

  هً ث.هكب ا

 شكي اثلليلو   ا شك اثلليلو د ابشدك ا .2
 شددددوث ياغيدددد ال اددددو ،افدددد ا فتدددد ضاهما
 شددك اليلو ددد اللت ليددحاثع وسددديه،ادهخددد  ا
للضددددددعفيه،افدددددد ا  سددددددها كددددددوسلاليلو دددددديلا
لتيي يدد ،افتشددك اثلليلو دد اب يدديا تددوثف ا
فيقيا  ليحاللاثهتليليلالدتلفد ،اد دهةثلا
لدتلفددد  اع قدددااسطليةسدددوماه دثًةثالدتلفددد  ا
ل ددددددددد  اثللايددددددددد ،ادثلللدددددددددد ،ادثلل دددددددددو ،ا

 دثلليج،ادثلل ث ،ادثللشيح.

 ع ددددياثللعلدددددااثلتعلطلددددديل ادسدددددوز اثللقدددددي ا .3
دسوضددد قيا بددد اهما.ااددد ذاثلت ليدددحا لددداا
ليلو دددددددددددددددددي قا،ادبفضددددددددددددددددد اهما ع ددددددددددددددددداا

 ثلليلو يلالكتوب .

  دددو اثللعلددداافدددياه اددديها لددد اثلليلو ددديلا .4
 بيللقي اثلتيلط  

.تيدددواااددديلاثلليلو ددديل،اد دددها يلددد ا -
 بعضقيا ذثاثثتيج ا لااليي هز.لحا

  دددددديف ا لدددددداا  ددددددي  اجددددددوا  يددددددياي،ا -
ل فدددًةثاللعلددد ،ابعيدددًهثا دددلاثلضوضددديها

 دثلفوضا.

 عددةزاثلت ليددحا لددااثليددلولاثلتعدديد يا -
  ذثاثثتي اثعل .

 لكدددلالللعلدددااهما كدددوماليلو ددديلا ياتددد  ا -5
يافتدددد زاروسلدددد ا ب يدددديا ى ددددااثلليلو دددد العددددً
 لدددداالدددده افادددد ا ةثسددددياهدا ددددي .اكلددددديا

علدددددددددااهما غيددددددددد الدددددددددلا شدددددددددكي ا لكدددددددددلاللل
ثلليلو دديلا  يثدد اثلف صدد اهلددي اثلت ليددحا
بياللت ديهادثلتفي د الددحاه دهث اكبيد ز.ادسلكددلا
لللعلدددددددااهما يدددددددتده اثلشدددددددكليلااددددددديلافتددددددد زا
دهخددد   اب يددديا يدددتده اليلو ددديلا ياتددد ا
للددهزا ددق اهداهك دد ،ا دداا شددك اليلو دديلا
د تطدد اللاي شدد الشددك لال دده زافددياثادد ا

 هداد  ازلايال ه .

ثلدددددددتعلااثلتعددددددديد ياالا عادددددددياهما علددددددد ا ما -6
ثلت ليددحافددياليلو دديلارددوثااثلو دد  اادد ا
 ددها.ليدد اثللعلدداا لددااثسددتدهث اث سددت ث طيط ا
فدددددددياجدددددددةهالدددددددلاثل اددددددد اهدافددددددديابعددددددددا

 ثل ا .
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يتوقف نجاح إستراتيجية التعل  التعااوني ااااا
 جدديا اا:علااى تااوافر عاادد ماا  الشاارو ك هااي

ا(116،ا1999 بهاثل ليه،

هاثلليلو  العللديلاهما كومابعداه ضي .1
جيه.ل،افيتو حالدلاذد اثلت ادي اثلل  فدحا
ثالهتلدددددددددي اادددددددددحد اثلت ادددددددددي اثللدددددددددادفدا
دة ددددي.تقا،ادهددددحثاثفتدددد ثضا.ددددا ا لددددااهما
ثلت ليحاثلييه.لااسوذا يي هدماثلت ليدحا

 ثع  ا هةز.

 عتلهاثلتعلااثلتعيد يا لااه ضيهاثلف س  ا .2
فدددديللتو حاهماثلفدددد  افددددياخهلدددد اثلليلو دددد ،ا

دهدددحثا دددديل الددديا عدددو ا لطدددهادلدددلاهجلقدددا.ا
ثلت ليح،اف هاث تي دثا لاا ةجد ا يلطد الدلا

 ثلتايف .

لكيا.تيحاللتعلااثلتعيد ياثلاييحا.اىغياهما .3
.اهلجاه ضديهاثلليلو د افدياثللقلد  اعما
يا زلدددلاثال دددهلي افدددياثللقلددد ا.ددد  ىطاثة ىيردددً
يابدددديلتعلا،ادسليدددد اثلت ليددددحا لدددداا دددد لا  يلطددددً

ثللعلدددااثيضدددً ثالعقدددا،اثللقلددد ا ذثالددداا كدددلا
دلحلنا لطناهما  ث  اثليلي ديلاثلادغي زا
دثعفدددددد ث ادهدددددداا عللددددددومافددددددياه ادددددديهاثلددددددتعلاا

 ثلتعيد ي.

فددديا لددد اثلف سددد ا.اىغدددياهما يدددي. اثعفددد ث ا .4
ثلوثثهاثاخ ،ادفياك اثي زا ةثسط ا.وجدها
  ليددحالعياددوما يددهدماهددحثا لددً اصددثًىي،ا
دهايلاا  ليحا عللوما هًةثاه د الدلاثلعلد ا

 بيهاه  ،ادسع ضوماثلف س الللعي يز.دا

 ماه ا علدددطاالليلو ددديلاصدددغي زاهصدددع ا .5
لددلا علددطااثلادد اككدد ،ادلددلاهسددىيباذلددنا

ا ع هالشك لا  ثةزاثلا .

 يدلااهدحكاإستراتيجية القراءة الزوجياة:  -ثالًثا
ث سدددددت ث طيط ابددددديل  ثهزاثلةدجطددددد  اثيددددديا علددددد ا
ثلت ليدددددحافدددددياهزدث ،ادستشددددديةلاكددددد ازد افدددددديا

ثل    اثل  ث ط ،اد يلحاللت ليحااا الط القيةثلا
ب ضدديهاد دد اهرددوااللليةسدد اثل دد ثهزاثليق سدد ،ا
دلديل دددد اثلددددا اثلل دددد ده،ادثعلفدددد ابدددده،ادفقدددداا

العايك.اااا

د ل  ا ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط اثلليلو يلاااااا
بيع  ثماا ثلتهةس ا فيا ست ث طيط ا ثللتيي ي ا غي ا
للا لتعه زا ل ثث ا ثستدهثلقيا ب ا ثلتيا لكلا
ثلل ثل ا ثتيا قي  ا ثعرفياا ةسيضا للا ثلهةثس ا
ثل ي وس .ادثل  ثهزالحاثلش سناا  يلجا يلحاثلت ليحاا

ثعصغ اا ثلت ليحا لحا سًايا لتلكياقاااثعكب ا سًايا ا
ثعكب اا ثل لى ا ثللغ  اثييا  ض ا فاوما للا علاا
ب ل ا  ييلاا لاقاا لألصغ ا .تاا علطلقيا  ةدًسيا
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ااDykshoorn, S., 2005ليتوثهاافياثل  ثهز.ا اا
ا(

 مدهوم إستراتيجية القراءة الزوجية: -
ثلثطيو ،ااااااا ا2002 ع ذا جلياا (ا39،ا

ليلو  اا ب  قي ا ثلةدجط ا ثل  ثهزا للاا ست ث طيط ا
ثللو  ا ثلتيا تايداا ث ج ثهثلا هدا ثلد وثلا
لقيةثلاا دليا تضلاهاللا ثليق س ا ثلتعلطلي ثل  ثهزا
للا   يما ا اا ثتاا ت كها ثل  ث ى ( ا ثل    ا
ثلت ليحاثللقيةزاثللتضلا افياثللو  اثلتعلطلي،ا ااا
هحكاا ثلت ليحا لاا للا ثاخ ا ثلاا ا .تهةبا

بعًضيااثللقيةثلافيا اي طيل اب ييا يي هابعضقااا
افيا علاا شطالللقيةزالوضحاثالهتلي .ا

(ا لياهمااااShegar, 2009دسشي ا طغيةا ااااااا
ثلت ليحاا ثلةدجط ا ع يا ثل  ثهزا  ست ث طيط ا
ثالست  لط افياثلتعلاالطكو وثاليؤدليلا لا عللقا،اا
ب  فيقااا دثال تةثزا ثلفد ا لشي  ا له.قاا د اليا
ثلليؤدلط ،اا هف ثً ثا ي ةسلا ليا  ل ا اوصفقاا
د  ييلالقيةثلاثلت ه اله.قا،ادثلت لاثللف  ثلاا
ثللقيةثلا كليا ؤ  ا لاا الط ا ثليه.هز،ا
دثل هةزا ثلليت ل ،ا ثلشداط ا د الط ا ثالجتلي ط ،ا

ا لاااايهاثلع  يلا.

كطفط اااااااا ف ما علاا ثلةدجط ا ثل  ثهزا  تطحا
ثلىعد،اا بعضقاا د شيحا ثلةل ه،ا لحا ثلل ي   ا

لي ل فحا هليلقاا ثلف ما تو ا فكي ها،اادإ يث ا
د  فيةهاا لاالليةس اثل  ثهزاثليق س ا دماخي ا

ثل  ث ط .  ثل    ا فتت   ا خوذ ا  ,Collinsهدا
K.,2008,66ا(اا

ج   ا ااااااا همااااGuthrie, 2017دبيلا (ا
رل اا ايلا يةنا ثلةدجط ا يلحا ثل  ثهزا  ست ث طيط ا
فيا ثع دثةا .تىي الما ثييا ر    ا ه  ا دفخ ا

 ااثلالحج ادث ة ي اثل  ثهزاباولاليلو اللاخ
ثللايس ا ثلو  ا د  ه.ها ثللايسى ،ا ثلكفيهزا لت  ي ا
ث ىي اا فيا لليا يقاا ثلتاوسىيل ا هدا للتعلط يلا
فطعةزا زل  قاا ا لحا لللشيةك ا ثل وث ها ثلت ليحا
  تقااب  فيقا،ادساليالقيةث قااعماك ا لليحا  هةا

اثاخ .

ثلةدجط ا هةزا لاا  ييلاليتو ااااااا لل  ثهزا  ما
    اثللفةط اللاخ اا لحج اثلت ليحالةل  قاااثل

هدالعللقاا لار س الشيةكتهافااثلتغح  اثل ثجع اا
ثله  ،ا فيا لقيةث قاا هةسيًطيا فتاليا ثلتا ط ط  ا
ثلد  ياا ع قيا  فةا ثلشفو  ا دثلتعبي ا دثلي   ،ا
ثلعابط اثال عكيسط ا لاا  جل اثعفكيةادثللعي ياا

  لهدمابعضقااابشك اص طحادس سح اعماثعف ث اا
لتشياقيل.ا اا كي وثا هكب ا ذثا  ,Willisبشك ا

ا(2012
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ثللقيةثلاااااا ثلةدجط ا ثل  ثهزا د عةزا ست ث طيط ا
ليتو ا  ه. اا د  فحا ثلت ليح،ا ايلا ثالجتلي ط ا
ثلحثلاله.قا،ادثل   ابيلاف ،اكليا وف اللت ليحااي  اا
 علاافلا اللاخ االليةس اثل  ثهزاضللاسطي يلاا

ا(ا.ااFauza, 2014 ز. اثجتلي ط اصغي

 أهمية إستراتيجية القراءة الزوجية:    -
اااااا هي.ةا ا اHayes, 2016هكها ههلط ااا (ا

 ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط افيا دفط اثلع ها لاا
للتفي  اا فيا وجطها شيرقاا دليي ه قاا ثللعلليل،ا
لحاثلت ليحادثالهتلي ااقا،اد يي هالعلااثلافوذاا

دثلت ل ثلكبي زا ثع هث ا ثلليتوسيلااذثلا ذد ا يحا
ثلتعلا،اا هههثذا فيا   ي ا ثللتىي.ا ا ثلت ايلط ا
د يع ا شيريلاثلتعلاال  كةزاثوااثللتعلليلااهاًلاا
هك  ا  يياط اا ثللتعللوما ب ييا اىحا ثللعلا،ا للا

افياثللشيةك اثلفعيل افيا للط اثلتعلاا.ا

(اههلط ا   ثلااااCott, 2017دس ه اكولا ااااااا
ثلليؤدلط فيا  ل ا ثل  ثهز،ااثلت ليحا ه ايها فيا  ا

بشك ا يعلقااا ثلتعلطليا ثللو  ا اتاةطاا دذلنا
دثل اواا لاا دثلتعلا،ا ثلتعلطاا ليؤدلط ا .تعللوما
ثلتعلطلياا ثللو  ا دإ ثةزا ثلتعلطلط اد  ضقي،ا ثللي زا
ثلتعلااا فيا   ي ا لليا يقاا ثلش سن ا ر س ا  لا
ثلاشط،اد  ييلاه ثهاثلت ليحافياثللوث اثلتعلطلط ،اا

ثللوث اد  وس ا  هلقا لتعلاا ثلهثفثط ا د الط ا ،ا

ثست  لط اا .اليا لليا ثلتفكي  ا دإ لياا ثلهةثسط ،ا
ثالستل ثةس افياا ثلت ليحاكيا اى وثا ي ةسلا لاا
ثلتعلا،اد علطااه  ث قاافياثلبي  اثلل ط  ااقا اكياا
د  يفياا ل كةا  عي ا علطليا ثلتلليحا ليا .ت واا

اع  ث هافياثلبي  اثلل ط  .ا

ثااااا ثلع ضا هما ست ث طيط اادللا .تضحا لييا ا
ثل  ثهزاثلةدجط ا وف اف مالليةس اثل  ثهزافيااي  اا
للا بيلتقه.ها ثلتلليحا الا شع ا ثييا فلا  ا  علاا
له ه،ادس   ا ثلحثلا زل  ه الليا عةزاللالفقو ا
ايلا لليح.ل،ا ثلتشيةلا بيلاف  ا ذا  و ا لاا ثل   ا
بليي هزاا ثللت ه ا ثلليتو ا فيا ثلتلليحا ثييا  و ا

يحاثاخ ،ادإكييبهاثللقيةثلاثل  ث ط اثلليتقهف ااثلتلل
ثلل ه ز.ادللا ثلد وثلا ثستايً ثا لااليلو  اللا
هاي،اسع اثلهةثس اثل يلط ا لااثلكش ا لافي لط ا
ثل    اا فيا الط ا ثلةدجط ا ثل  ثهزا  ست ث طيط ا

اثل  ث ط اله ا  ليحاثلا اثعدااث  هث  ا.

 الزوجية:إجراءات إستراتيجية القراءة  -
دفخ دم اااا ليياي ا  Meisinger& etه يةا

al,2004,122ث ج ثهثلاا للا ليلو  ا (ا لاا
ا ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط اكليا.لي ا

ثلتعلطليا ست ث طيط اا -1 ثلييايةسوا   هث ا
ثلش حاا خ اا للا دذلنا ثلةدجط ،ا ثل  ثهزا
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للاا لك ا ث ست ث طيط ا لد وثلا ثللىي  ا
 ا.ثلش سناثللعلاادثلش سناثللتعل

ثللعلا،ا -2 ثلش سنا د لحج ا  ثهزا لليةسيلا
ثلت ليحا لااا ثللعلاا .هةبا هما دسي ا
ثل هةزا له.قاا ب ييا كوما ثليلول ا ضىطا
هما كوماا دسي ا ثلضوضيه،ا  لاا  ثةزا
دثلش سناا ثللعلا،ا ثلش سنا ايلا ثللييف ا

 اوص .ا12-6ثللتعلااللاا
ثليليحاللت ليحابيختطيةاثلش سناثلح ا.و اا -3

لكلاهما كومالللعلاااثل  ثهزالعه،ادللاثلل
ثلش سن،ادذلناللاخ اا  دةافياثختطيةا
هة ي ،ا ليلو  ا فطها .وضحا جهداا   هث ا
دسدتيةاثلتلليحاثل  ااثلح ا.و اثل  ثهزالعه،ا
ا  ى ا الا شع ا ثلتلليحا  سًكيا ثختيةا دإذثا
ثللعلااا فطي ا لاا لعه،ا ثلتعيل ا فيا

 ثلتهخ االختطيةاثلش سناثلل  االه.ا
للش س -4 ثللعلاا هثهاثختطيةا ضوها فيا كيلا

 ثلاليذ اثلتيلط  ا
 ر   ا  ث ط ال  فع الك اثلش سكيل.ا -
ا - الادفض ر   ا  ث ط ا لك اا

 ثلش سكيل.ا
  سناذدار   ا  ث ط ال  فع ،ادفخ اا -

الادفداثل    اثل  ث ط .ا

للاااااا ك ا ه دثةا ثللعلاا  ه.ها كليا ي ا لاا
ك ا د وصط ا دةا ث ست ث طيط ،ا فيا ثلش سكيلا

الاقليااه  .ا

ثقى اثللعلاال  ثهزاثلش سناثللعلا،ادسي اال ا -5
ل  ثهزا ل ه ا دضحا ك ا ثللعلاا  لاا
ل ه ز،ا خ وثلا ةيلط ا دف ا ثللوضو ا
كليا ي ا لااثللعلااثلتا  اايلاثلافوذاا
لل ثقى اثلت ليحاثلح.لا. ثةومازل هها،اا

ادل ثقى اله التيبعتقااللش سناثللتعلا.ا

 الطالقة القرائية : -المحور الثاني

  يدددددااثل ددددد ثهزا  يدددددطليلا دددددهز اثيددددد اثع ثها
دثلو طفدددد ادثلغدددد ض،ادلدددديا عاياادددديافددددياهددددحثاثلى دددديا
  يطلقياللاثيياثع ثه ادلقديا و ديماهلدي اثل د ثهزا
ثلاددددديلت ادثل ددددد ثهزاثليق سددددد ،ادست لددددد اكددددد الاقلددددديا

ا ع ذاثل يةناثل لوزاثللكتوب ادفقاالعي يقي.ا

دثل  ثهزاثلايلت اهياثلتيا تااف طا دلار سد ا
لادثلع دد  اثيدديا لددت طاثلعدديلاثل لددوزاثللكتوبدد اثلعددي

لطفي هياثلع د الىي د زادس ولقديا لداالعديم،اه اه قديا
 د ثهزاثلفقددا،ادهدديا عدهالددلاههددهثذا ةثسد اثللغدد ،ا دداا
دسدديل الددلادسددي  اثلتعلددطاادثسددتل ثةك،اكلددياه قددياه ثزا
لقلدددددددد ابيلايددددددددى اللت ليددددددددح،افتلكدددددددداقاالددددددددلازسددددددددي زا

ايلط ،اد يدي هالعلولي قا،ادللا الط ا هةث قااثلت 
افيا ضيهاهد يلاف ثغقااب  س  اللتع ادلفيهز.
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هلددياثل دد ثهزاثليق سدد افقدديا للطدد اثلت دديغاثل لددوزا
ثلل بو  ،اد وصيلقيا ب اثلعيلا لااثللخادفقلقي،ا
بدديليلحاادديلاثل لددةاكشددك اليدد  ادثللعاددااثللدتددةما
لددددهافددددياثللددددخ،ا ددددااثليقدددد ااقدددديالددددلاخدددد اا ضدددديف ا

ثسددددددتدهثًليااثعصددددددوثلادثسددددددتدهث اه ضدددددديهاثلا دددددد 
اص طً ي.

د ددها لدد اثعب ددي ادثلتيدديةباثلتددياهج سدد افدديا
ثللعيلددد اثللغوسددد ا لدددااهماثل ددد ثهزاثليق سددد اثلييدددهزا
 تضددددللالقدددديةثلاثل دددد ثهزاثلادددديلت ،اد ةسددددها ليقدددديا
لقدددديةثلاثلا دددد اثليددددلطااللكللدددديلادثليلدددد ،اد ل يدددد ا
ثللعاا،اد فيي اثعفكية الحلناف ماثل د ثهزاثليق سد ا

 ع يدددددًهثادصدددددعوب الدددددلاثلفقدددددااثلاددددديل ا عدددددهاهك ددددد ا
،ا1981للعايهددددي. ل لو اة دددده اخددددير ادفخدددد دم،

ا(100

 ماثللقدددديةثلاثلتدددديا تضددددلاقياثل دددد ثهزاثليق سدددد ا
هددديا فيدددقياثللقددديةثلاثعسيسدددط اثلتددديا يدددتده افددديا
ثل دددد ثهزاثلادددديلت  ادلكددددلاثل دددد ثهزاثليق سدددد ا تضددددللا
ليلو دد الددلاثللقدديةثلاثليق سدد اللغدد ،ادس اددهااقدديا

للكتوبددد ،اد  ددد الضدددلو قيالآلخددد سل،ا  ددد اثللدددي زاث
يادثضدددً يادصددد طً ي،ا د ت لددد اثل ددد ثهزاثليق سددد ا   دددً
دضددىطا غلدد اثلاددولادثلدداف ،ادثسددتدهث ا عبيدد ثلا
ثلوجددده،ادهدددحثاثلعلددد ا.ت لددد اضددد دةزا الطددد اثل دددهةزا
 لددددااثل فددددةزاثلوثسددددع اللعدددديلادثلاددددول اه ا الطددددد ا

ثللددده اثلىاددد  ادثليدددلعي،اد   يددد اثال يددديي ااددديلا
ا(18،ا1984. ل لهالاي لوسا،ثلعيلادثلاولا

 مدهوم الطالقة القرائية:-

.  اك ي اللاثلىيث يلاهماثل    اهديالقديةزاااااا
ثل  ثهزاباف ا يل ،افطع ذالا لحاثل    ا لاا
ه هاثل  ثهز ادلكلا  و اثل    ا لداا ده طااثلع  د ا
اددديلاثليي ددد اثلشدددفقياثلتعبيددد  اللغددد ادبددديلاثليي ددد ا

لدددد بطاثلعضددددو اادددديلاثلكتددددياي،ادذلددددنالددددلاخدددد ااث
ثعصوثلاثللا و  ادثل لدوزاثللكتوبد اثلهثلد ا ليقدي،ا
لدددددحاثله دددددد افددددددياثلا دددددد ادثيددددددلاثلتعبيدددددد ادثلتا ددددددطاا
ثلادددو يا دددلاثللعادددااثللددد ث  ابي ضددديف ا لددداا دددهةزا
ثل دددديةنا لدددداافقدددداالدددديا  دددد ه،اد هة ددددها لدددداا فقيلددددها

اللليتلعيل.

د عدددد ذاثل   دددد اثل  ث طدددد اب  قددددي اثل ددددهةزا لددددااااااا
 سدددد ادسددددقول ،ادب وث طدددد الددددلاثل دددديةن،اثل دددد ثهزابي

د شدددددتل ا لددددداا عددددد ذاثللفددددد  ثل،ادافقدددددااثلدددددا ا
ياصدددد طً ي ابلدددديا   دددد التعدددد ا  ث طدددد ا ثلل دددد دهافقلددددً
لل دددددديةن.اد تضددددددللاثل   دددددد اثل  ث طدددددد ا ه.ددددددهالددددددلا
ثللقدددديةثل الاقددددي العددددهااثليدددد   ،ادثلتدددديا تضددددللا
ثلد واثلحث يالل ديةن،ادثليد   اثلتديا  د هااقدياسدوثها

 سدددددد اهداصدددددديلت ،ادلاقدددددديالقدددددديةزاهكي دددددد ا دددددد ثهزاجق
ثالط  ثلعفوس (،اد تل  افيا عد ذاثلكللديلابيدقول ا
د  ددددددددددد ،ادكفددددددددددديهزافددددددددددديالقددددددددددديةثلافدددددددددددنا شدددددددددددفي ا
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ثلكللددددديل  ع ذاثلكللددددديل(،اد ددددد ثهزاثليلددددد ابشدددددك ا
صددددددددد طحالدددددددددحاثع ثهاثللعبددددددددد الللعادددددددددا،اد ددددددددد ثهزا
ثللوضو يلااهةج اصولالايسى ،ادباغل الايسى ا

ا(Blevins, Wiley,2001, 5للعايهي. 

 Glaser اادسعدددد ذاهيسددددبوةلادج سددددي ااااا
&Hasbrouck,2012, 13اثل   ددد اثل  ث طددد ا)

ب  قددددددي ااا ددددددد ثهزا قط ددددددد ابشدددددددك الع دددددددوا،ادبلعدددددددهاا
لايسد ،اد عبيد الايسد  ابلدديا.دؤ  ا لداا  د اثلفقدداا

اد ل ه،ادزسي زاثلهثفثط الل  ثهزاا.ا

كلددددديا  فددددد اثل   ددددد اثل  ث طددددد ااب  قددددديالقددددديةزاااااا
 عددد ذاثللفدد  ثلاثللغوسددد اثلتددديااثل دديةنادكفيه دددهافددي

 عياددها لدداااادديهاثللعاددا،اد ةقدد اثل   دد اثل  ث طدد ا
للاخ اا لكلاثل يةناللا د  القديةثلاهسيسدط  ا
هدددددي اثله ددددد اثل  ث طددددد ،ادثليددددد   اثل  ث طددددد ،ادثل ددددد ثهزا
ثللعبدد ز ابلدديا عدديلاثل دديةنا لدداافقددااثلددا اثلل دد دها
يا  دددددددو اث للدددددددي ابفك  دددددددهاثلعيلددددددد ،اد فيصددددددديلها فقلدددددددً

 ,Pikulski,J. J.& Chardث لدددد . ثلها
D.J.,2005,512ا(ا

 ماثل   ددددد اثل  ث طددددد الطيددددد اهدددددهًفيافدددددياثدددددهااااااا
ذث قددي اادد ا  قدديادسدديل الغي دد اثلفقددااثل  ث ددي،اد لدد ا
ثلتاددوة،ادزسددي زا ثفثطدد اثل دديةنادثليسددته،اد   يدد ا
هههثفددهالددلاثل دد ثهز ال دد  اثلددتعلاادثلهةثسدد اد  اددي ا

ماد  دددههي،اد دددهاثللعلولددديلادثلفقدددااد  ليددد اثلاادددوا

 &Glaser كددددوماثلقددددهذا  اددددي اثللتعدددد .ا 
Hasbrouck,2012, 13ا ا(ا

ثل  ث ط ااااااا ثل    ا هما ثستد ما دسلكلا هحث ا
دثله  ،ا ثلي   ،ا ثلتلليحا ثلت لا فيا  تلد ا
دثلتعبي اثلا طحافياه ايهاقطيلهاات وس اثل  دذا
ثلل لوف ،اا غي ا ثلكلليلا د قي  ا هصوثل،ا  ليا

ثل ثلكلليلا ثييااد ع ذا ب  س  ا ل ي ط  ا ل لوف ا
 كوماله اثلتلليحاثل هةزا لاا و حابعداثلكلليلاا
لاا كلاهايلاا دلوا هما  حا ليقيا يايك،اثتيا  ب ا
ه اا ثلا ،اددجو ا فقااسطيقا صوةا يي هكا لاا
ضع افيادثثهزاللاهحكاثلعللطيلا عهاسبًىياكيفًطياا
افيا ثهث اخل اله اثلتلليحافياثل    اثل  ث ط ا.ا

  يتس  القارئ بالطالقة القرائية إذا:وم  ث  

 دد هاثلكللدديلاب  س دد اصدد ط  ا دماثددحذاا -1
هدا ضددددديف اهدا ادددددهثا افقدددددوا.دددددهةلاثلكللددددد ا
ثلل بو ددددد ادسا  قددددديابشدددددك ا  يددددد ،افباطددددد ا
ي ادهددوا كللي ددهاسددلطل ا ددكً ادصددوً يادإ  ثبددً

اليا يلاابيله  اثل  ث ط .ا

 دددد هاثلكللدددديلادثليلدددد افددددياسددددطي قياب  س دددد ا -2
 ا دما د   اهدا كد ثةاهداس سع ،اداليت سل

 ع ددددد ،اف  ثه دددددهالتادددددل افدددددياجلددددد ا يلددددد ا
دبيددددد   الايسدددددى  ادا يدددددلااذلدددددنابلعدددددهاا

،اهداثلتل ي طددد ااReading rateثل ددد ثهزا
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Automaticityهداثليددد   ااspeedفددديااا
ثل  ثهز،ادسكوماثللعدهاافدياثل د ثهزاثليق سد ا

ادثلايلت .

  هاثلدا ا د ثهزاجق سد التلد ً اثللعدي ي،ادا -3
لشددددي  ،ادكي ددددًفيا ددددلا ثييسددددهالييددددًهثاثل

بددديللعااادلدددهةًكيالع لددديلاثلتددد قطااد دةهددديا
فدددددديا وضددددددطحاثللعاددددددا ادهددددددوالدددددديا يددددددلاا

اExpressive readingبديل  ثهزاثللعبد زا
هداث ل دددددددددددددديهافددددددددددددددياثل دددددددددددددد ثهزاثليق سدددددددددددددد .ا

Prosodyاا

 أهمية الطالقة القرائية:-

هصدددددى  اثل   ددددد اثل  ث طددددد الدددددلاثللوضدددددو يلااااا
ثللقل افياثع باثلت بو ،ادثلح ا يااثهتليًلياكبيدً ثا
للاثلهةثس ادثلى يادثالست ايه  الاهماك اثلت كيةا
ثسددددددتقهذاثل   دددددد افددددددياثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ال ية دددددد ا
بيل   ددد افدددياثل ددد ثهزاثلاددديلت .اد دددها دددهل اثلقي ددد ا

ثدددددواا  ه.دددددها(ا   س هدددددياا2000ثلوراطددددد الل ددددد ثهزا 
هفضددد اثللليةسددديلاثلت بوسددد اثلفعيلددد التعلدددطااثل ددد ثهز،ا
دثلدددددددح اهدضددددددد  افطدددددددهاههلطددددددد اثل   ددددددد اثل  ث طددددددد ا

Reading fluencyك ثدددددهالكو ددددديلاثل ددددد ثهزاا
ا(.NICHD, 2000, 27, Chapter 3ثلييهز.ا 

د تضحاههلط اثل   د اثل  ث طد افدياه قديا لكدلاااااا
يةثلاثلت ليدددددحالدددددلالع فددددد اثلكللددددديلادثليلددددد ادثلثىددددد

ياصدد طً ي.ادسدد  اكدد الددلاالادد سجا دثلا دد ااقدديا   ددً
صديثىيا ة سد ا–(ااLaberge&Samelsدصلوس  

هماثل ددد ثهزاا– يقيدددةاثللعلولددديلافدددياه اددديهاثل ددد ثهزا
بي تىيةهددديا للطددد ا  لطددد ا تضدددللا دددهًةثالع دددواًلالدددلا
ثال تىددددددديكاهداليلو ددددددد الدددددددلاثللادددددددي ةاثللع فطددددددد ،ا
فددديل  ثهزا ت لددد اليلو ددد الدددلاثللادددي ةاثللع فطددد ا
لفدددنا دددف زاثلل ددد ده،ا ددداافقلقدددي،ادلدددلا ددداا ذثاكددديما

اًلالددددلاهددددحكاثللاددددي ة،اثل ددديةناالا لتددددنا ددددهًةثالع ددددوا
فييؤ  اهحثاثلدا  ا لداار  تدهاثل  ث طد الدلاجقد ا

،ا2016د لااثلفقااللاجق اهخ  . ليه ا ثىيم،
ا(159

د دددددهاهدضدددددحا   سددددد اثلقي ددددد اثلوراطددددد الل ددددد ثهزااااااا
ههلط اثل   د افدياثل د ثهزاثليق سد ،اده دها وجدهاه لد ا
 للط ادثض  افياثع باثلت بو ا لدااهماثلتدهةس ا

ت ليددددددحا لددددددااثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ا  يددددددلاثللوجددددددهالل
ر  ددتقااثل  ث طدد ا،فددياثدديلا ضددع اثع لدد اثلعللطدد ا
 لدددددددااهما وجطدددددددهاثلت ليدددددددحالاك ددددددديةالدددددددلاثل ددددددد ثهزا

 ,NICHDثلاديلت ا  يدلالدلار  دتقااثل  ث طد ا 
2000, 28, Chapter 3.)ا

داخددددد ااثل ددددد ثهزاثليق سددددد ا لكاادددددياثلل ثةددددد اااااا
بيدددد ك اه ااوضددددوحالدددده ا  دددد اثل دددديةنادسدددد  تهاد ع
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 يدق ال ثةدد اد  يدطااثل   دد افدياثل دد ثهزاثليق سدد ا
 اقدديافددياثل دد ثهزاثلادديلت .ادالدداا دتلدد اثلهةثسدديلا
ثلع بطدددد افددددياذلددددن اف ددددهاةكددددةلابشددددك اكبيدددد ا لدددداا
 ةثسدددددد اثل   دددددد افددددددياثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ،ادههللدددددد ا

 ,Hussienثل   ددددد افدددددياثل ددددد ثهزاثلاددددديلت ا 
 ذا(،ادهددددددوالدددددديا تايدلددددددهاثلهةثسدددددد اثل يلطدددددد  ا2014

 يدددتقهذا ةثسددد افي لطددد ابعدددداث سدددت ث طيطيلافددديا
 الطددد اثل   ددد اثليق سددد الددده ا  ليدددحاثلاددد اثعداا

ااث  هث  .

د بددددد زاههلطددددد اثل   ددددد اثل  ث طددددد  اثيددددديا  قدددددياااااا
 تعيلددددد الدددددحا دددددهةزاثل ددددديةناد  ولدددددهالدددددلاثلليدددددتو ا
ثليددددددد  ياللل ددددددد ده اثلا ددددددد ،ادثليددددددد   ،ادثله ددددددد ،ا

االيدددددتو ادثللعدددددهااثل  ث دددددي،ادثيدددددلاثلتعبيددددد (ا لددددد
ه لددد ،ادهدددواثلفقدددااثل  ث دددي ابلددديا   ددد افدددياثلاقي ددد ا

 &Rasinski, Timothy .ثلكفددديهزاثل  ث طددد 
Hoffman Janes,2006,169-170) 

االعالقة بي  الطالقة القرائية ونوع النص: -

-هادديلا   دد ادثضدد  اادديلاثل   دد اثل  ث طدد اااااا
دبددددديلا دددددو اثلدددددا  اثيددددديا تادددددو اا-  ددددد ادسددددد   ا

ياالخددددت ذاثلقددددهذا لددددا ااثلااددددوماثلل دددد دهز  ىعددددً
 اومادصفط ،اد فيي س ،اد  ليلطد ،ا،اد   س سد ،ا
يالباطد اثلدا ا لدا ا ادوما دع س ،ا كليا تادو ا ىعدً
د   سدددد ،ادليدددد ثط ،اد ااددددط ادلعلولي طدددد ،ادلكدددد ا

 ددددو الددددلاهددددحكاثلااددددوماخاي اددددهاثللليددددةز.اا ا
(Green, 2006; Hussien, 2009اا

ا-لددددا اكلدددديا لتددددهاهددددحكاثلع  دددد ا لدددديا ددددك اثااااا
–ف دها كدوماثلاادوماااا-لشكوااهداغي الشكوااا

لشددكول اهداغيدد الشددكول  اففددياا-فددياثللغدد اثلع بطدد 
ثعغل ا شدك اثلاادوماثلل هلد الل د ثهاثللبتده يل،ا
د كت اثلااوماادهدما شدكي الل د ثهاثللقد ز.افط د ها
  ليدددحاثلاادددوما لعلولي طددد اد دددع س (اثللشدددكول ا
اه ددددد اهفضددددد ادفقدددددااهدضدددددحالدددددلاثلاادددددوماغيددددد ا

لشدددكول ا لعلولي طددد اد دددع س ا(الكدددلابيددد   اه ددد  اثل
كلددددديا  ددددد ها فددددد اثلت ليدددددحاثلاادددددوماثللعلولي طدددددد ا
 لشكول ادااهدما دك ا(ااه د اهفضد ادفقدااهدضدحا
دسدددددددددددددد   اهكبدددددددددددددد الددددددددددددددلاثلااددددددددددددددوماثلشددددددددددددددع س ا

Hussie,2014b)).ا

 ماربطعددد اثلاةدددي اثلكتدددياياد و طددد اثلاادددوماااااا
 ،اثلل دد دهزاااطدد اد ددكً ا ددؤ  افددياثل دد ثهزابشددك ا ددي

فيلااددددددددوماثل ااددددددددط ادثللعلولي طدددددددد ادثلشددددددددع س ا
دثل  ف طددد اثللشدددكول ابيل  كددديلا   ددد ااهةجددد اهفضددد ا

 Abuللاثله  اللاثلااوماغي ثللشكول اجة ًطي. 
Rabia,1998)ا

 مهارات الطالقة القرائية: -
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 تضدددللاثل   ددد اثل  ث طددد ا ه.دددهالدددلاثللقددديةثلا
ثلتددديا.تاددد ابعضدددقيااا ددد اثللفددد  ثلادثليلددد افددديا

ثل ددددد ثهز،ادلاقددددديالددددديا.تاددددد ابلقددددديةثلاثع ثهاه اددددديها
ثللعب ادثلي   اثل  ث ط ا،ادلاقياليا.تا ابلقديةثلا
ثله دد اثل  ث طدد ،ادلددلا دداافدد ماثل   دد اثل  ث طدد القدديةزا
ي الكددلا  دد  ىطاااددو ياثل دد ثهزاثلادديلت ادثليق سدد العددً
 ةقددد اثع ثهاثل  ث ددديادستيلددداابادددوةزاهدضدددحافددديا

ثلاددديلت  اع قدددياثل ددد ثهزاثليق سددد الاقددديا دددلاثل ددد ثهزا
لقدديةزال  ى دد ابدد  ثها دديه ا لكددلا  ليلددهاد  يددطلها

اب  س  الوضو ط .

ثل يةنا لاا  ثهزاااااا هيا هةزا ثل  ث ط ا فيل    ا
ثلا ابي   اد   .اد شتل اثل    اثل  ث ط ا لااا
فنا  ليةاا فيا ا ثله  ا هي ا ة طي ا لقيةثلا    ا
ثللغوس (،ا ثلاو ط ا ثللكتوب  ثلكفي  ا ثلكلليلا

ثللفةيادثلت دثلتعبي ا ثلكلليل،ا فيا لييةا ل ي ط ا
بعداا ثلتشه.ها لاا ثستدهث ا ل   ا ثللايس  ا
خ ااا ثللايس ا دثلو وذا ثلاو ط ،ا ثلل يرحا

 & Rasinski, Rupley, Paigeثل  ثهز.ا اا
Nichols, 2016ا(اا

 & ,Reutzelدس  اك اللاةدستةاادجو ا ااااااا
Juth, 2014ثلكفي  اااا هي ا ثل  ث ط ا ثل    ا (هما

للغوس اثلتيا لكلاثل يةناللا  ثهزاثلا اثللكتوبااث
دسلكلا لدط اا دفقا،ا بك اس س ادسقول ادسي ا

دثلي سحا دثلتل ي يا ثله ي ا ثلتلييةا في ا لقيةث قيا
للكلل ،ادس   ا  ثهزالايسى العل اثلتلليح،ادليتوثكاا
ثل  ث ط اا لللقيةثلا ثلل  اا دثالستدهث ا ثلافي،ا

ق س ،ادثل هةزا لااثلوثج ا وثف هياخ ااثل  ثهزاثلي
اثلتعبي اثللايس اللا اثلكتيايا اها  ثه ه.اا

ثل  ث ط ااااااا ثل    ا للقيةثلا .ليا  ضا دفطليا
ابيلتفاي  ا

 يدد ا لددااثللعلدداا الدقااة القرائيااة: -1
هما عددددددو ا  ليددددددحكا لددددددااصدددددد  اثل دددددد ثهز،ا
دثيددددددلاثع ثها دما كلدددددد اه ادددددديهاثل دددددد ثهزا
ثليق سدد ،ادللدديا يددي هاثلتلليددحا لدداا   ددديما

للقيةزاهما كومالدهةًكياللعدي ياثلدا اهحكاث
ثلل  ده،اد د ثبطاهفكديةك،اد تيبعقدي،ادفقلقدي،ا
د لييددددددةاثل  طيدددددد ا ددددددلاثلية طدددددد ،اد ددددددحدقا
ثعسدددلوب،ادلددديا  توسدددهاثلدددا الدددلاجلدددياا

ا(51ثعسلوباد   اثعلفيظ. ثلييه، .ل،ا

د عددهاثله دد اهددياثللقدديةزاثعسيسددط افددياثل   دد ا
ياف  ادددهالدددلاهماثل  ث طددد ،افلكددديا كدددوماثل ددديةنارلط دددً

 كدددوما  ثه دددها قط ددد ا بددد اكددد ا ددديه.افغي ددد اثل ددد ثهزا
 ث لددياهدديافقددااثلددا اثلل دد ده،ادلكدديا فقددااثل دديةنا
ثلا افطي اهما   هااهةجد العياد الدلاثله د .ادهدحثا

 يدددد ا لددددياالددددط ابيلىيددددطط،الكددددلالكدددديا  دددد هااه دددد 
ثل دديةنا  ةثلاكدد اكللدد ااه دد ،ادهددوالدديا.ت لدد ا علدداا



 2020 سبتمبر ، الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

32 
 

بيللع فددد اثلهقط ددد ،الىدددي ناثعبيه ددد ا ادثلتددديا عاددديا
دثللعيلي اثلليه زاع كيااثل  دذادهصدوث قي،ادهدوا

فديلتع ذاثلده ي اللكللديلاا ثل لدوز، لديا عد ذابفدن
  ددو ابيلضدد دةزا لدديالعايهدديا.افيل دديةناثل ليدد اهددوا
لددددلا  دددد هاثلكللدددديلااه دددد ادسفقدددداالعايهدددديافدددديا فدددد ا

اااااا ILA,2018, 2-3 ) .ثلو  .ا 

ثلاادددددوماد شدددددي اثلى دددددو اثلعللطددددد اهمافقددددداا
.تددد   اسدددلًىيا ذثاكي ددد ا يدددى اثله ددد اثل  ث طددد اه ددد الدددلا

 ادهددددددوالدددددديا.ت لدددددد اضدددددد دةزا جدددددد ثها  يددددددطااا95%
 شدطادديالت ه.ددهاهسددىيباهددحكاثعخ دديهافدديا دد ثهزا
ثلكلليل،ادثلتديا دها عدو ا لدياضدع القديةثلاثللغد ا
د لدددددددددد اثللفدددددددددد  ثل،ادضددددددددددع القدددددددددديةثلاثلتعدددددددددد ذا

ااILA, 2018,3)دثلتقي  . 

 لدديا   دد اليددتوسيلا اد اددا اثله دد اثل  ث طدد ا
ليدددددتو اثالسدددددت  ااهدددددواثلليدددددتو اثلدددددح ا يدددددت طحا
ثلتلليددحالددلاخ لددها ددد ثهزاثلااددوما دد ثهزاليدددت ل ،ا
 دماثل يج ا لااليي هزاثللعلدا اثيديا  د هاثلتلليدحا

فددددد ك  .اهلدددددياليدددددتو اا%98ليدددددت ً ابليدددددتو ا  ددددد ا
 لياا%90ثلتعلطا اثييا   هاثلتلليحافياليتو اللا

داثلليدددي هزالت يددديلادهدددوا  تدددي ا لددديابعدددا97%
  تددهاثل  ث طدد ،ادليددتو اث ثىدديغ اثيدديا  دد هاثلتلليددحا

دهددددوا.ت لدددد ا ةثسدددد اا%90فددددياليددددتو اه دددد الددددلا
لت  طدد ال يلدد اثلتلليددحاات ه.ددهاهسددىيباهددحثاثلضددع ،ا

دلدددددلا ددددداا  ددددده ااثلليدددددي هزاثللايسدددددى  ال ددددد ا  ددددده اا
 ادددوماهسدددق ا شددديعها لدددياثل  ثهز. لددديه ا بدددها

ا(185،ا2016ثلىية ،

ثل  ث طدد ابعدده اثلكللدديلاثلادد ط  ااد  دديياثله دد 
 لددديا جلددديليا ددده اثلكللددديلاثلل ددد دهزاجقددد ًثا  يددد ا

 للاخ ااهحكاثللعي ل ا ا

 دده ا–ليددتو اثله دد ادا دده اثلكللدديلاثلل دد دهزا
ثعخ ددددددددددددددددديها/ا ددددددددددددددددده اثلكللددددددددددددددددديلاثلل ددددددددددددددددد دهز. ا

Hussien,2014a,2014b)ا

 شدددددي العدددددهاااالمعااااادل القرائاااااي:  -2
اثل ددد ثهزا لدددياثليددد   اثلتددديا  ددد هااقدددياثلدددا ا
جقدددددً ثاهداصدددددلًتي،اد  دددددييابعددددده اثلكللددددديلا
ثلل دددد دهزافددددياثلهقط دددد .اد عددددهاثليدددد   افدددديا
ثل دددددد ثهزا يلدددددد القدددددداادهسيسددددددي،ا ذا لكددددددلا
ثلتلليددحالددلازسددي زاسدد  تهافددياثل  ث طدد اف  ددها

يال دددهثةكا ،اد كدددوما%50هداا%25.دددوف اد تدددً
ثليددد   افدددياثل ددد ثهزاغيددد اضددد دةس ا ذثالددداا

،ا1985  تدد مابيلفقا. ل لددهالايدد ال سددي،
ا(75

دسدتلدددددد اثلت ليددددددحافطلددددددياايدددددداقاافددددددياثليدددددد   ا
ثل  ث طدددددد ،اد ددددددة ث اسدددددد   اثلت ليددددددحابيز  ددددددي ا لددددددوهاا
ثلع لددددددي،اد دددددد د قااثللغوسدددددد ادصددددددعو هااللاددددددفوذا
ثلهةثسدددط اثع لدددا،اد تددد   اكدددحلنابددديخت ذاثلغددد ضا
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لدلاثل دد ثهز،ادبادعوب اثلددا اثلل د ده،ادلدده ا  بددها
هدابعددهكالددلاخبدد ثلاثلتلليددح،ادلدده ا   ي ددهاللقدديةثلا

 دد ثهزاثعسيسددط ،اد عددها دد ثهزاثل ادد الددلاهفضدد اثل
رددددددددددد قازسدددددددددددي زاثليددددددددددد   افدددددددددددياثل  ثهز. ل لدددددددددددو ا

ا(102،ا1985خير ،

د ددددهاهكددددهابعددددداثلىدددديث يل ال دددد  اهثلددددهاهاددددوا
(ا،اول لددددددددددهاةجدددددددددد افضدددددددددد ا ا2006ثيددددددددددي ا 

(ا،اهيسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب دلاد اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهثاا2006 
(hasbrouck&Tindal)دهددددددددددددددددديةس ادسددددددددددددددددديىي اا

(Harris&Sipay, 1980)دثييلاااا(Hussien, 
2014b)ه ددددهاالا.وجددددهاسددددب ادثثددددهالت ه.ددددها دددده اا

ثلكللدددديلاثلتدددديا   ههددددياثل دددديةناثل ليدددد افدددديا قط دددد ،ا
فيليددددد   ا تددددد   ابعددددده الدددددلاثلعوثلددددد  اههلقدددددي ا دددددو ا
ثلدددا ،ادغدددد ضاثل دددديةن،ادربطعددد اثلاةددددي اثلكتدددديايا
للغ ،اف اثيج ادالا لي ا لياهماثل يل اثلح ا   ها

ا  اهك  افعيلط .هس  ا فقااهدا يتلتحابيل  ثهزاب  س

د يددهةاث  دديةزا لددياهمالعددهااثل دد ثهزاثليق سدد ا
هدضحافدياقطيسدهالدلالعدهااثل د ثهزاثلاديلت  اففديا
ثل د ثهزاثليق سدد ا يددق ال ثةد ا دده اثلكللدديلاثلتدديا
 ا  ددددد افدددددياثلهقط ددددد  افدددددياثددددديلاه دددددهالدددددلاثلادددددع ا
ل ثةددد الددديا يددد  افدددياثل ددد ثهزاثلاددديلت ابي تلدددي ا

يبعد اث كد اثلعديل اثل  قاثلت ليه د  ال د  ار س د الت
دثلاوثفحاثللت  ك  اداثلوة  ادثل لا ادلدحلناثسدت ه  ا

ر س دددد ااه.لدددد ا يددددليار س دددد اادضددددحاثلدددددط،ادهدددديا
ر س ددد اه دددهلاخاطاددددياللغددد اث  يليةسددد ،اد عتلددددها
 لدددددددديادضددددددددحاخددددددددطا  دددددددد اثلكللدددددددديلابيسددددددددتدهث ا
ثل يسددوب اد لكاادديالددلالع فدد ا دده اثلكللدديلاثلتددديا

ا دددلا   ددد افدددياثلهقط ددد ا لددديادجدددهاثله ددد ا افضدددً ا
لع فددد ااثلو فددديلادثلتددد   ثلا ادلوثضدددحاثلد ددد افددديا

اثلا  اد ل ي ط اهداث يطياط اثل  ثهزاثلايلت .

العواماااال المااااؤثرة فااااي الساااارعة القرائيااااة: -اا
 ل24، 1997لمحمد مصطدى،

اث ك اثلعيل. ✓

اث كيلاثلييااثللايثى الل  ثهز. ✓

اثلت ه افياثلافوذاثلهةثسط . ✓

اذكيهاثلتلليحا. ✓

اثع ثهاهداثلغ ض.ا و اثل  ثهزاللاثييا ✓

  بيدددددد ا ل سادددددديلالةسددددددي زاثليدددددد   افدددددديا ✓
اثل  ثهز.

ا وزسحا ك ثةاثلكلليلاثللدتلف . ✓

 ص  اثلتلليح. ✓

ثل دددد ثهزاثللعبدددد زاالقااااراءة المعباااارة:  -3
Expressive readingجددددددةهالددددددلاا

ثل   ددددد اثليق سددددد  ا ذا علددددددهاثل ددددديةنا لدددددديا
 اوسدددحارى ددديلاثلادددولادثلتا دددطا،ادث   دددي ا
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وضدددددحاثللعادددددي،ا ادددددهاثل ددددد ثهزاثليق سددددد  الي
دسعبدددد ا ددددلالشددددي  اثلكي دددد افددددياثلددددا ،ا
يا دس ددددد هاثلكللددددديلافدددددياجلددددد ا يلددددد  ال ث طدددددً
  لددديلاثلتدددد قطا،اكلدددديا عددد ذاه.ددددلا  دددد ،ا
دلتددديا ادددد اثل ددد ثهز،ادسشدددديةا لدددياثل دددد ثهزا
ثللعبددد زابي ل ددديه.اادالا تدددوف اه لددد ادثضددد  ا
 ؤكددهاههلطدد اثل دد ثهزاثللعبدد زافددياثلفقددا اادد ا

يالددددؤ  ا  قدددديا ددددي جاثلفقددددااهك دددد الددددلاكو قدددد
ا(ا (ILA, 2018, 3 دفي  افيقي.

ثل    ا للا لقًليا جي ًىيا ثللعب زا ثل  ثهزا د عها
بي   اا لاف  زا ثلكلليلا ثلتلليحا ثل  ث ط  ا ذا ها   ها
فياا ه  ا ب    ا ثلكلليلا لكاها ها   ها ف ا د    ا
ث ايلقيابيطي قياثل  ث يافياثلا ،افيل  ثهزاثللعب زا
دب  س  ا عك اا بي س ا ثلااوما ب  ثهزا  عايا

ثل يةناللعاياليا   ها.اا د  يياثل  ثهزاثللعب زاافقاا
لعي.ي اا دف ا ثلتلليحا ه ثها ل ثة ا خ اا للا
ليتوسيلاا هةبع ا دهايلا سلفًي،ا ل ه زا دل كيلا
ثعدااا ثلليتو ا ثللعب ز ا ا ا ثليق س ا لل  ثهزا
رلي ،ا غي ا هدا ر   ا ثع  ا ثل يةنا ه ثها دثل ي يا
ثل يةناا ه ثها دثل ثبحا ثل يليا ثلليتو ا دسا ا

ثل لي ا ه(اا فيل يةنا جل ا يل اثل لي ،ا فيا    ها
دذثلالعايا ب(ا   هالعةااثلا ااهدما    اهداا
 ك ثةا،ا  (ا  يف ا ليااايهاجل اثللؤل ابشك اا
ب  س  اا ثل ا ا هدالعةاا بعدا دس  ها ،ا  (ا  يا ا

ثلىية ، لللعاي. ليه ا بها لفي زا ،اا2016 عبي س ا
ا(اا191

دجه. ابيلحك اه هاالا وجهاه ثزاهدالثطديةادثثدها
ثللعبدد زاثلل لوبدد  الكددلا.تدد   اا.ايسدد اقطدديياثل دد ثهز

قطدددددديياثل   دددددد اثللعبدددددد زاااددددددو اثل دددددد ثهزادثللو دددددد ا
ثل  ث ددي.اففددياثل دد ثهزاثلادديلت ،االا يددي ه ياث ل دديها
هداثلتعبيددد افددديافقدددااثلدددا اهداثالسدددتلتي ابددديل  ثهز،ا
فدديلل لوبالددلاثل دديةناهما. ثدد ا  لدديلاثلتدد قطا ا
لدددددلا  ددددديغادفوثصددددد اد  لددددديلا عيددددد اد  لددددديلا

ياثللؤلددددد  التيدددددي هافددددديا فيدددددي ا اادددددط ادضدددددعق
لعاياثلا ا،ادس ث دياثلتشدكي ادث  د ثب.اهلديافديا
ثل دددد ثهزاثليق سدددد ا،افلقدددديةزاثلتعبيدددد ادثضدددد  اجددددهًثا،ا
دسلكلاثل واا ا ماثلليتو اثلل بواالدلاثلتعبيد اهدا
ث ل يهاهواهما بهداثل  ثهزا ل ي ط اكيل ه.ياد عك ا
 اخاي  ا   ي اثللغ اثللا و  .اد ها كوماثللىيلغ

فددددياث ل دددديهالايسددددى اجددددهًثالددددىعداثللوث دددد  ال دددد  ا
ثع ثهاثلليددددددد ثي ا ذا.ادددددددو اثل ددددددديةنالدددددددلارى ددددددديلا
صددددددو ه،ادسددددددداغاا  ثه ددددددده،ادس ث دددددديا  يدددددددطااثلكددددددد  ا
دثلو فدديلاثيدد الدديا  تضددطهاثللعاددياب  س دد الىدديلغا

افيقي الكاقيالايسى اجهًثالقحثاثللو  .

: إجراءات تجربة البحث  
ثلى يا  ًضياا      للا ثليةها هحثا .تايداا

لاج ثهثلاثللتىع الت  ي اهههثذاثلى ي،ادث جيب ا
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 لاهس لته،ادثختىيةاص  اف دضه،اد ضلا ا لنا
 ث ج ثهثلاليا.لا ا

 : إعداد قائمة مهارات الطالقة القرائية -أوالً 
للياكيماههذاثلى ياهوا الط القيةثلاثل    اااا

ااث  دددددددهث  اثل  ث طددددددد الددددددده ا  ليدددددددحاثلاددددددد اثعدا
بيسددددددتدهث ا سددددددت ث طيطيلا   دددددد  اهددددددي اثلالحجدددددد ،ا
دثلددتعلااثلتعدديد ي،ادثل دد ثهزاثلةدجطدد  الددحلناكدديمالددلا
ثلضددددد دة اثلبدددددههاب  دددددهث ا ي لددددد القددددديةثلاثل   ددددد ا
اثل  ث ط اثللايسى الت ليحاثلا اثعدااث  هث  .ا

 دفطليا.لياخ وثلا  هث اثل ي ل  
  ددهث ا.قددهذاتحديااد الهااد  ماا  القائمااة:  -

هددددحكاثل ي لدددد ا لدددداا  ه.ددددهالقدددديةثلاثل   دددد اا
دثلف  ط (،ادثلو وذا لداااا-ثل  ث ط ا ثل  طي 

لدديا.ايسدد اثلادد اثعدااث  ددهث   ا لقيددًهثا
السددددددتدهثلقيافدددددديا  ددددددهث اثختىدددددديةالقدددددديةثلا

اثل    اثل  ث ط .
 دااث دت يقا ي لد امصادر اشاتقاق القائماة:   -

ثللقدديةثلالددلاث ردديةاثلاةدد  ابلدديا.تضددلاها
ثسدددديلادب ددددو ا  بطدددد ادهجابطدددد افدددديالددددلا ةا

ليدددديااثل   دددد اثل  ث طدددد ،ادكددددحلناثع اطدددديلا
دثلل ثجدددحاثلت بوسددد ،ادثلدددهدةسيلاثللتدااددد ا
ثلتيا ايدلتقي،ادكحلناثعههثذاثلعيل التعلطاا
ثللغددددددد اثلع بطددددددد افدددددددياثلل ثلددددددد اث  هث  ددددددد ،ا

بي ضددددديف ال ردددددد  ا لددددداا ددددددوث االقدددددديةثلا
اثل    اثل  ث ط  ادللاهحكاثللاي ة 

(،اد ةثسد ا1992 اثلهثما لاا اد   ةثس
(،اد ةثسد ا2004جلياالاد فااثلثطيدو  
(،اد ةثسددددد ا2004ل لدددددهاةجددددد افضددددد ا  

(،اد ةثسددددددد ال لدددددددها2006 هثلدددددددهازسددددددداقا،ا
(،اد ةثسدددددددددددددد ا  ددددددددددددددفيها2007ثل وثلددددددددددددددهز ا
(،اد ةثسدددد الدددديه ا بددددها2008ثللشددددقهث ي،ا
فت دددددددددددددددديا(،اد ةثسدددددددددددددددد اا2011ثلىددددددددددددددددية ا 
(،اد ةثسددددددددددددددددد الاتاددددددددددددددددد ا2012.دددددددددددددددددو   
ا.(2015سلطليم 

(ا13 كو دد اثل ي لدد الددلا وصااف القائمااة:  -
لقددديةزاف  طددد ،ادز ددد ا لدددااخلددد القددديةثلا
ة طيدددددد الل   دددددد اثل  ث طدددددد  اهددددددي ا ثلا دددددد ا

ثليدددددددددد   اا-ثل دددددددددد ثهزاثللعبدددددددددد زا-ثلادددددددددد طح
ثلفقااثل  ث دي(،اد دهااا–ثله  اثل  ث ط اا-ثل  ث ط 

د يا اهاثختطديةاهدحكاثللقديةثلاد  ه.دههيا ةا
هما ااددددددي ااه دددددد اددضددددددوح اب يدددددديا لكددددددلا

اسقياب سلوباسق ادلطيَّ .قطي
 ددددداادضدددددحاثل ي لددددد افدددددياصااااادق القائماااااة:  -

صدددددددوة قياثللبه طددددددد ا لدددددددااهي ددددددد اثسدددددددتىي   ا
لع ضددقيا لددااليلو دد الددلاثلل ك  لدديلالددلا
لتداادددياثللاددديهجادرددد قا دددهةس اثللغددد ا
ثلع بطد  ا ادهثهاثلد ه افيقديالدلاثيدي الده ا
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ل هلددددد القددددديةثلاثل   ددددد اثل  ث طددددد اثلدددددوثة زا
بيل ي لدد ال بطعدد الددي زاثللغدد اثلع بطدد ادههددهثذا

هلتقدددديال بطعدددد ا  ليددددحا علطلقددددي،ادلدددده ال 
ثلادددددددد اثعدااث  ددددددددهث  ادخاي ادددددددددقا،ا
دلددده اسددد ل اثلادددطيغ اثللغوسددد الللقددديةثل.ا
د تلد افةثهاثلل كلديلافدي اثدحذابعددا
ثللقددديةثلاللتكددد ثة،اد لدددجابعدددداثللقددديةثلا

ال ة ىيغ،اد عه. اصطيغ ابعضقي.
د ددددها ددددااثلسطددددي ابيلتعدددده. لاثلتددددياهجلددددحا ليقددددياااا

ضدددع ا ي لددد القددديةثلاثليدددي زاثلل ك  لدددوم ادبدددحلنادا
( ا1ثل   دد اثل  ث طدد افددياصددوة قياثلاقي طدد الل دد ا 

دفطليا.لديادصد ال ي لد اثللقديةثلاد اداطفقياثلدح ا
  دديدااهددحثاثلى دديا اليتقددي اد ددهاصدداف اثللقدديةثلا

اكليا.لي 
(القدديةزاف  طدد الاب  دد ا11ثثتددولاثل ي لدد ا لدداا ااا

لددلاخلدد القدديةثلاة طيدد الل   دد اثل  ث طدد  ادهددي ا
ا–ثله  اثل  ث طد ااا-ثل  ثهزاثللعب زاا-ا طح ثلا  اثل

ثلفقددددددااثل  ث ددددددي( اد ددددددهادز دددددد اا-ثليدددددد   اثل  ث طدددددد 
دلقية دددددديمااكيلتدددددديلي القية دددددديماللا دددددد اثلادددددد طح،

لل  ثهزاثللعب ز،ادلقية يمالله د اثل  ث طد ،ادالقية ديما
اللي   اثل  ث ط ،اد   القيةثلاللفقااثل  ث ي.

ا قااااة إعااااداد بطاقااااة مالحلااااة مهااااارات الطال-ثانيااااً
 القرائية:

 اا  هث اب ي  ااالهد  م   إعداد البطاقة: -
ل ثةدددد القدددديةثلاثل   دددد اثل  ث طدددد ،ادكدددديما
هددهفقياقطدديياثللقدديةثلاثعةبعدد اثل  طيدد الددلا
 ي لدددددد القدددددديةثلاثل   دددددد اثل  ث طدددددد  ادهددددددي ا

ثله ددددد ا-ثل ددددد ثهزاثللعبددددد زا-ثلا ددددد اثلاددددد طح
اثلي   اثل  ث ط .-ثل  ث ط 

 دددداااتحديااااد م اااامون بطاقااااة المالحلااااة : -
ا  ه.هالضلوماب ي  اثلل ثةد الدلاخد ا
  ه.هاثللؤ  ثلاثلتيا ل  القيةثلاثل    ا

(القدددددديةثل،ا8ثل  ث طدددددد اثعةبعدددددد ،اد دددددده هيا 
د تضددددللاكدددد القدددديةزا ددددهً ثالددددلاثللؤ دددد ثلا

  هاا ليقي.

 يلددد اثلىيث ددد ااالصاااورة األولياااة للبطاقاااة : -
ات ه.دددهاثللؤ ددد ثلاثلهثلددد ا لدددااكددد القددديةز،ا
دصددطيغتقيافدداا ىدديةثلا  دده اسددلولاثلتلليددحا

ثلثىديةزاسدلوًكياابشك ا ج ث يا اثيديا اد 
دثثددددًهثا لكددددلال ثةتددددهادقطيسدددده،ادث ددددتلل ا

(اسددددلوًكي،الوز دددد ا لدددداا26ثلى ي دددد ا لدددداا 
  لي يالقيةثلالل    اثل  ث ط .

 التعددد ذااليدددتو ااتقااادير درجاااات البطاقاااة -
ه ثهاثلت ليدددحافدددياكددد اسدددلول ا دددااثسدددتدهث ا
ثلت ددده. اثلكلدددااللدددهةجيلالكددد اه ثهاسدددلوكيا
 ا ددلار سدد ادضددحا دد  ا ةجدديلافددياخي دد
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ليددتو اثلددتلكلا،اددضددحا ةجتدديلافددياخي دد ا
ثلليدددتو اثللتوسددددطا،اددضددددحا ةجدددد ادثثددددهزا

 فياخي  اثلليتو اثلضثط .

 اللت  ددد الدددلااالتأكاااد مااا  صااادق البطاقاااة -
صدددهقاثلى ي ددد اه الددده ا  سط قدددياللغددد ضا
ثلددح ادضددع الددلاهجلدده ا ددااثال تلددي ا لدداا
ثلادددددددهقاثلةددددددديه  اللى ي ددددددد الدددددددلاخددددددد اا
ا  ضدددددقيا لدددددااليلو ددددد الدددددلاثلل كلددددديل 
للت كدددهالدددلالددده ال هلددد اثلثىددديةثلالسطدددييا
لقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد اثللايسدددى الت ليدددحا
ثلاددددد اثعدااث  دددددهث  ،ادلددددده ادضددددددوحا
ثلثىدديةثلادسدد لتقياصددطيغتقي،ادلدده ا اللدد ا

اثلثىيةثلا لااثللقيةثل.

للت  د الدلا ىديلااالتأكد م  ثبات البطاقاة: -
ثلى ي دددددددددد ا ددددددددددااثسددددددددددتدهث ار س دددددددددد اث فدددددددددديقا

يلددد اثلىيث ددد ابيلتعددديدماثلل ثةدديل اثيددديا 
لددددحازليلدددد القدددديابل ثةدددد اخليدددد ا  ليددددح،ا
دب يدددديبا يددددى اثال فدددديقاادددديلاثلل ثةتدددديلا

( اثيددياا(copperبيسدتدهث العي لدد اكدوب ا
(ا اللدددديا شددددي ا%85الغدددد ا يددددى اثال فدددديقا 

 لددداا ىددديلا ةدددي اثلل ثةددد ااهةجددد ال بولددد ،ا
كلددددديا دددددااثيددددديبا ىددددديلاثلى ي ددددد ابيسدددددتدهث ا

 Alphaلعي لدددددددد اهلفددددددددياك د ىددددددددي ا 

Cronbach الليا ع يا86(،اد هاالغ ا)
لؤ ددددددً ثا لدددددداا ىدددددديلاثلى ي دددددد ادصدددددد ثيتقيا

اللت بي .ا

 دداا جددد ثهااالبطاقااة فاااى صااورتها النهائياااة: -
ثلتعددددددده. لافدددددددااضدددددددوهافةثهاثلل كلددددددديلا،ا

ا26(القديةثلا تضدللا اا8دبلغ اثلى ي د ا 
(اسلوًكيا.هاا ليقدي،اددضدع افدياصدوة قيا

ا(.2ثلاقي ط ا لل  ا

 اختبار الده  الدرائي: إعداد  -ثالًثا

االختبار:   - هحثاهد   للا ثلقهذا   ه ا
ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا قطييا فيا ثالختىيةا
ثلىيث  اا د يل ا لقيةثل.ا د تضللا   ا
ب  هث اصوة يلالتكيف تيلال ختىية ه،اب(ا
ثل بلي،اا ثلسطييا فيا ثلاوةز ه(ا الستدهث ا ،ا

ادثلاوةز ب(افياثلسطيياثلىعه .ا

االختبار: - ثالااوصف  (اا15ختىية .تضللا
سؤثاًل ا  يياثللقيةزاثعدلاابدلي اهس ل ،اا
د  يياثللقيةزاثل ي ط ابدلي اهس ل ،اد  يياا
ثللقيةزاثل يل  ابدلي اهس ل ،ااد اهاث جيب اا
سؤثا.اا لك ا دثثهزا ثلا ط  ا يي ا ةج ا

جهدا  ثختىيةاا1دسوضحا لوثصفيلا (ا
 لقيةثلاثلفقااثل  ث ي ا

ا
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ل  1جدولل  

الده  القرائي مواصدات اختبار    

 الوزن النسبي عدد األسئلة   المؤشرات الدالة عليها. المهارة 

يده  الكلمات والجمل والتراكي  في النص.-1  

 66,6 1 يذكر مراد  الكلمة.

 66,6 1 يذكر م اد الكلمة.

 66,6 1 يذكر المقصود م  الجمل والتراكي  قي النص.

 66,6 1 يذكر معاني الكلمات م  خالل السياق.

 66,6 1 يذكر معاني الجمل والتراكي  الجديدة م  خالل السياق.

يده  المعنى العام م  النص.-2  

 66,6 1 يقترح عنواًنا جديًدا للنص.

 66,6 1 يستنتج هد  الكات .

الكلمات المدتاحية.يحدد   1 66,6 

 66,6 1 يحدد المعنى العام للنص.

يميز بي  الدكرة الرئيسة، واألفكار الدر ية في النص.-3  

 66,6 1 يحدد الدكرة الرئيسة للنص.

 98,19 3 يحدد األفكار الدر ية للنص.

 66,6 1 يربط بي  األفكار الدر ية.

 قهذا علطليلااااصياغة تعليمات االختبار: -
ثالختىدديةا لدداا وضددطحار س دد ا جيبدد اثلتلليددحا
 دددددلاهسددددد ل اثالختىددددديةافددددديااهبيدددددطاصدددددوةزا
للكادد  ادلددلا دداا اددي ا علطلدديلاثالختىدديةا
صطيغ الفةط الوجةزادسقل اددثضد  ،اد دها

 دجق اللت ليحاثلتعلطليلاثلتيلط  

ا مااا  -1 اقاارأ الاانص قااراءة جهريااة ك مرا يااً
اايلي:
ثلا ددددددددددددددد اثلاددددددددددددددد طحالل ددددددددددددددد دذا ✓

الليل.دثلك
اثل  ثهزاثللعب زا لاثللعاا.ا ✓
اثله  افياثل  ثهز.ا ✓
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 ثلي   اثللايسى اللفقا.ا ✓
هجددددددددد ا دددددددددلاثعسددددددددد ل افدددددددددياثللكددددددددديما -2

 ثللدا اله.
االا ت لاسؤثاًلا دما جيب . -3

 دداادضددحااوضاام مدتاااح تصااحيب االختبااار: -
لفتيحالتا طحاهس ل اثختىيةالقديةثلاثلفقداا
ثل  ث دددي،ادكطفطددد ا وزسدددحاثلدددهةجيل.ا الل ددد ا

ا(.ا4
 دددددااثلت  ددددد الدددددلا ىددددديلاضااااابط االختباااااار:  -

ثالختىيةادصه ه الطادىحاه ثزا للطد ا لكدلا
ثال تلددددي ا ليقدددديافددددياقطددددييالقدددديةثلاثلفقدددداا
ثل  ث دي،ادفطلديا.لديا دد ضاللديا دااثلسطدي ابددها

اذلنا.اللا ج ثهثلاللت   الل
 ااثييباصدهقاثالختىديةابيسدتدهث ا:  أ ا " الصادق

ر س  اصهقاثلل كليل ادذلناللت   الدلاثلادهقا
فديا دك اا-ثلةيه  اله اثيديا داا د ضاثالختىدية

دا لدددددديا شدددددد زال كلدددددديلالددددددلاثعسددددددي حزا-ثسددددددتىي  
ثللتدااددددديلافددددديارددددد قا دددددهةس اثللغددددد اثلع بطددددد ،ا
درلددددد الدددددداقاا اددددددهثهاثلدددددد ه افددددددياهسدددددد ل اثالختىدددددديةا

اللاثييا اد ىيةث ه
     اك اسؤثاابيللقيةزاثلتيا سطيقيا. •
 دضوحاثلثىيةثل،ادس ل اثلاطيغ ا. •
 ضدديف ا ىدديةثلاهدا عدده.لقياهداثددحذاغيدد ا •

 ثللايس الاقيا.

دبعدددددهاذلدددددنا ددددداا ف سدددددغا تدددددي جافةثهاثلل كلددددديل،ااااا
دث ب ددديها لدددااثلثىددديةثلاثلتدددياالا  ددد ا يدددى اث فددديقا

(الدددلاثيددديا%80ثلل كلدديلا لدددياصددد ثيتقيا دددل 
ث تلي قدددددديالللعدددددددي.ي اثلتدددددديا سطيدددددددقي،اد ددددددااثسدددددددتىعي ا
ثلثىدديةثلاثلتدديا  ادد ا لدديا يددى اث فدديقا  دد ا ددلا

اذلن.اا
دباددددديًها لددددداا تدددددي جاثلت كدددددطاا ددددداا عددددده. ابعدددددداااا

ي،اهدا ضددددديف ابعددددددا ثلثىددددديةثل ا لددددديا عددددده.ً الغوسدددددً
ثلكللددددديلاثلتددددديا ةسدددددهاثلثىددددديةزادضدددددوًثي،اهداثدددددحذا
بعضدددقي،اد دددااث ب ددديها لددداا ىددديةثلاهخددد  ،ادبدددحلنا

ا(.3هصىحاثالختىيةافياصوة هاثلاقي ط ا لل  ا
 يلدددددد اثلىيث دددددد ابدددددد ج ثها ي بدددددد ااب ا   الثاباااااااات: 

ثست   ط ال ختىيةا لاا يا اللا  ليدحاثلاد ا
دااث  دددددهث  ،اداالدددددغا دددددده هاا شددددد زا  ليددددددح اثع

اقدددهذاثلت  ددد الدددلالددده ادضدددوحااادددو اثالختىدددية،ا
د  ه.هاثلةللاثل ز الاجيب ا لاهس لته ابي ضيف ا
 لددداا عدددد ذالدددده اكفي ددد اثلتعلطلدددديل،ادثلت  دددد الددددلا
 ىيلاثالختىية،اد ها وصل اثلتي ب ا لااثلتيكهاللا
صددهقالفدد  ثلاثالختىدديةاددضددوحا علطلي ددهاد  ه.ددها

ثيدددديا ددددااثيدددديبا ىدددديلاثالختىدددديةاب  س دددد اازلادددده 
ثلتية ددددد اثلاادددددفط ال ختىددددديةالدددددلاخددددد ااثسدددددتدهث ا
لعي لدددد اسددددبي ليمادبدددد ثدم ا  لدددديالدددديه اخ دددديب،ا

ا(210،ا2001
ا
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اةههد
اماةا

ا(اةا1اا–+ا ماا1
ثييا ةهه(ا  لةا لاالعيلد ا ىديلاثالختىدية،اد م(ا
 ددده اهجدددةثهاثالختىدددية،اد ة(العيلددد اثة ىددديغاجدددةه ا
ثالختىية،اد يااثالختىيةا لااجةه.لالتكيف يل اجةهاا
لألسددد ل اثلف   ددد ،ادجدددةهالألسددد ل اثلةدجطددد  ادلدددلا ددداا

 ادلدلااااا0.86هصىحالعيل ا ىيلاثالختىيةا ةهه(اا
هادديا.تضددحاهمال ختىدديةا ةجدد ا ىدديلا لكددلاثلو ددوقا

ااقيا اها  بط ه.
ب يدددديبالتوسددددطاليلددددو اازماااا  االختبااااار: -

اهزلادددددددددددددددد ا جيبدددددددددددددددد ا  ليددددددددددددددددحاثلليلو دددددددددددددددد 
ثالسدددت   ط ،اد يدددل اثلليلدددو ا لددداا ددده ا

(،ا بدددددديلاهماثلددددددةللاثللايسدددددد ا10ثلت ليددددددح 
ا( قط  .ا30لاجيب ا لاثالختىيةاهو 

 إعداد دليل المعل :   -رابًعا
ثلقددهذالدددلاثلدددهلي  اهدددهذاهددحثاثلدددهلي ا لددداا  ددده اا-

 ة ددي ثلاد وجيقدديلاللعلددااثللغدد اثلع بطدد االسددتدهث ا
ثلددددددتعلاا-لالحجدددددد ث سددددددت ث طيطيلاثلتعلطلطدددددد اثل     ث

ثل دددددد ثهزاثلةدجطدددددد (اثلددددددح ا  هلددددددهاهددددددحثاا-ثلتعدددددديد ي
ثلى ي التالط القيةثلاثل    اثل  ث طد الده ا  ليدحا

 ثلا اثعدااث  هث  
لكو دديلاثلددهلي  ا.ا يددااثلددهلي ا لدداا   دد اهجددةثه،ا-

.تضددللاكدد اجددةها ة ددي ثلاد وجيقدديلا لددااثللعلدداا
لتددددددددددددهةس اث سددددددددددددت ث طيط ،ادخ ددددددددددددوثلاثلتددددددددددددهةس ا

 طيط ا اد ددددها ضددددللاكدددد اجددددةهالدددديا.لددددي ابي سددددت ث
(ا ليدددددددددد اثللعلددددددددددااالسددددددددددتدهث ا5 ث ةدددددددددد الل دددددددددد ا 
اث ست ث طيطيل(.

ههليتقدددددددددديافدددددددددديا- ع سدددددددددد ابي سددددددددددت ث طيط  •
 لدددددددوذ اا- جددددددد ثهثلا  بط قددددددديا-ثلتدددددددهةس 

   بط يا لااهثهاثلااوماثللدتيةز.
-لييطددددد اثل   ددددد اثل  ث طددددد ا-ه ددددوث اثل ددددد ثهز •

حالقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد اثللايسدددى الت ليددد
 ثلا اثعدااث  هث  .

ثلل تو اثللد ث ا هةسيده اثيديا ضدللاهدحثا •
ثلل تددددددددددددو اخليدددددددددددد ا اددددددددددددوما   سدددددددددددد  ا

صددطي  اثللددياا-ثددوثةالددحاهادي-هي  ثل  سد 
غ ث دد اثللدلو دديل(،ا-سددبي اثلايدديح-ثلعددي 

لدددددلاكتددددديباثللغدددددد اثلع بطددددد اللادددددد اثعداا
ثلفاددد اثلهةثسدددياثعدااللعدددي اا–ث  دددهث  ا

ثل اددد ا،الددحااطددديما ددده ا2018/2019
ثللداادد التددهةس اكدد ا دد ا لددااثددهز.ا
هدددددحث اد دددددهاثسدددددتىعهلاثلىيث ددددد اثلاادددددوما
ثلشددددددددددع س ،اد اددددددددددوماثل دددددددددد فماثلكدددددددددد سا،ا
دثعثي .دددياثلابوسددد اثلشددد سف الدددلاثلت بيددد ،ا
للدددديالقددددحكاثلااددددومالددددلالقدددديةثلا  ث طدددد ا
 و طددد ،ا ضددديذاللقددديةثلا ددد ثهزاثلاادددوما
ثلا  سددد  ال ددد ا لقددديةزا   يددد اثل ددد فم،القددديةزا

 س جحاذلنالألسىيباثلتيلط   ل يهاثلشع  ادا
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 ه بتددد ا تدددي جابعدددداثلهةثسددديلاهماثلت ليدددحا
  ددددد لدماثلاادددددوماثلا  سددددد ااهةجددددد اهك ددددد ا
  دددد ،ادهك دددد اسدددد   افددددياثل دددد ثهزاثليق سدددد ،ا
يالدلاثلاادوماثلشدع س  ا دكحلناهك  افقلدً

(اHussien,2014ل ددددد  ا ةثسددددد اثيددددديل 
ثلتددددياهكددددهلاهما  ليددددحاثلاددددفيلاثلددددديل ا
دثلعي  ا  لدثاثلاادوماثللعلولي طد اجقدً ثا
اهةجدددد اهفضدددد الددددلاثله دددد ادبلعددددهااهسدددد  ،ا
دبفقدااهفضدد الددلاثلااددوماثلشددع س .اد ددها
  جددددددحاهددددددحكاثلاتددددددي جا لددددددااهماثلااددددددوما
ثلا  سددد ا دتلدددد ا ددددلاثلشددددع س افدددديااايتقددددي،ا
دفدددياثللغددد اثلتددديا يدددتدهلقياثللؤلددد الا ددد ا

ااددددددوماثلا  سدددددد ا تىددددددحاااطدددددد اةسدددددديلته،افيل
ل لوفدددد الل دددد با عتلددددها لددددااثلوصدددد اهدا
ثليب ادثلاتطي اهداثلل يالد ،افدياثديلا تىدحا
ثلاادددددددوماثلشدددددددع س اااطددددددد الدتلفددددددد اه ددددددد ا
ل لوفط ابيلايى اللت ليح،ادثلتيا عتلها لداا
ب ددددددوةاثلشددددددع ،ادثسددددددتدهث اثللغدددددد اثع اطدددددد ا

ادثللييزس .
 كلددياهماثلت ليددحا.تع ضددوما لددااثلااددوما

 ابشك اهك  اللا ع ضقااللااوماثلا  س
ثلشدددع س .اذلدددناه دددهالدددط اف دددطا دددو اثلدددا ا
 ددديلً افعدددياًلادلدددؤ ً ثافدددياثل   ددد اثل  ث طددد ا
دثلفقددددااثل  ث ددددي اادددد ا ماخاددددي  اثلددددا ا

 دددؤ  افددديار  ددد اثلت ليدددح،اد ةجددد افقلقددداا
للا اثلل  ده،افباط اثلا ا ؤ  افياثلفقاا

ا(Dymock,1998,199ثل  ث ي. 
علطلطدددد اللددددهةدياصددددطيغ اثعهددددهثذاثلت •

ثلل ت ثددددددددددد اثلتددددددددددديا.اىغددددددددددديا  سط قددددددددددديا
دثلوصددواا ليقدديابي سددت ث طيط اثلل دده زا
اتتدديبحاد يليدد  اثيددد الددياهددوال ددد ةا
ب ي لددددددددد القددددددددديةثلاثل   ددددددددد اثل  ث طددددددددد ا
ثللايسددددددددددددى الت ليددددددددددددحاثلادددددددددددد اثعداا

 ث  هث  .
خ دددوثلاثلتدددهةس اثلل ت ثددد ادفددد اكددد ا •

 سدددددددت ث طيط ،ادث جددددددد ثهثلاثللوضددددددد  ا
لعلداادثللدتعلاافديالقي،اد دةاكد الدلاثل

 افيددحاث سددت ث طيط ،اد ايصدد اثللوث دد ا
ثلتعلطلطددد الكددد الدددلاثللوضدددو يلاثلتددديا
 دددددددددددااثختطيةهدددددددددددي،ا ضددددددددددديف الللفدددددددددددييطاا

 دثللا ل يل.
ثلوسي طادثع ش  اث   ث ط اثلتديا ده اا •

ث سدددددت ث طيط ،ادهدةثقاثلعلددددد اثل زلددددد ا
للاشيغ،ادلدلا دااثللعلولديلاث ضديفط ا

سددت ث طيطيلادل ث ديزاثلفدد دقاثلف   د ،ادإ
 ثلت وسااده دث ها.
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 د ددددددددددططا لددددددددددوذ اثست  ددددددددددي  الددددددددددلا •
ثلدددددددددددددهةدياثلل ددددددددددددده ز ادف دددددددددددددًيالكددددددددددددد ا

  ست ث طيط .
ضىطا لي اثللعلاا ابعهاث  هث اثللبه االلهلي ،اا-

 ددداا  ضدددها لدددااليلو ددد الدددلاثليدددي زاثلل كلددديل ا
لتعدد ذافةث قددااثددواالكو دديلاثلددهلي ا ة ددي اثللعلدداا

-ل ت ث  ثلالحجد للتهةس ابي ست ث طيطيلاثل    اثل
ثل ددددد ثهزاثلةدجطددددد (،اد ددددداا جددددد ثهاا-ثلدددددتعلااثلتعددددديد ي

ثلتعددددده. لاثلتدددددياه ددددديةدثااقدددددي،ا ددددداادضدددددحاثلدددددهلي ا
ليتضدددددددللا لدددددددا اههدددددددهثذاثلتدددددددهةس ،ادثلل تدددددددو ،ا
دث سددددددددت ث طيط اثلليددددددددتدهل ا،ادكطفطدددددددد ا  بط قدددددددددي،ا
دهسددديلي ا  وسلقدددي.ادبدددحلناهصدددىحا ليددد اثللعلددداافددديا

ا(.اااا5صوة هاثلاقي ط الل  ا 
وتطبيق  خامسً  البحث  مجموعات  ا:اختيار 

 البرنامج:
للا  ليحاااااااا ثلى يا ثلىيث  ا يا ا ثختيةلا

ثل سلط ا ثل  س ا بلهةس ا ث  هث  ا ثعداا ثلا ا
ليلو يلاا ثلعيا ا لاا  لا د يل ا للغيل،ا

ثلهةثسياا ثلعي ا خ اا ،ا2019/ا2018 ي سبط ،ا
ثلفا اثلهةثسياثعدا،ادفهاالغا ه اك اليلو  اا

 لليحز اثييا مْهةياثلليلو  اثعدلاا لليًحثادااا33

د هةيا ثلالحج ،ا ب ست ث طيط ا ثلدلي ا ثلااوما
ب ست ث طيط اا ثلدلي ا ثلااوما ثل ي ط ا ثلليلو  ا
ثل يل  اا ثلليلو  ا د هةيا ثلتعيد ي،ا ثلتعلاا
ثلةدجط .اا ثل  ثهزا ب ست ث طيط ا ثلدلي ا ثلااوما
لقيةثلا ل ثة ا ب ي  ا ات بي ا ثلىيث  ا د يل ا

ثل  ث ثل  ث يا لااثل    ا ثلفقاا دثختىيةا  ط ،ا
ثلت بي ،ا فيا ثلبهها ثل    ا ب ا ثلى يا ليلو يلا
ثلدلي اا ثلااوما اتهةس ا  اا يل ا
دبعهاا ،ا ثهزا ك ا لاا ثل    ا بي ست ث طيطيلا
ثال تقيهاللاثلتهةس ا اا  بي اثع ث يلابعهً يا لااا

اليلو يلاثلى ي.
 ثلتكيفؤاايلاثلليلو يلاثل     ا -

الثالثة فى  البحث  تكافؤ مجموعات  التحقق م    *
 مهارات الطالقة القرائية قبل تطبيق تجربة البحث:

ا1ااااا ا.ا ثل بليا ثلت بي ا ل ثة اا اا لى ي  ا
ثل  ث ط  ثل    ا ثلى ياااالقيةثلا ليلو يلا  لاا

دثال   ثفيلاا ثللتوس يلا ثييبا ثييا اا ثل     ا
ثل  ثلتي سبط ا ثلليلو يلا لت ليحا    ،ااثللثطيةس ا
ادجيهلاثلاتي جاكلياهوالوضحابيليهدااثلتيلي 
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 ل 2جدول ل
التطبيق   يف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة

القرائية لبطاقة مالحلة مهارات الطالقة  القبلي  
 االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  عدد التالميذ  المجموعة التجريبية 

 4.782 31.64 33اثعدلا

 4.782 31.64 33اثل ي ط ا

 4.750 31.61 33اثل يل  

 One-Way   لي اثلتىي.لاثعثي  افياث ييكادثثهاا  ااثييباقطل ااذاادليتو ا اللتقيابيستدهث كلي
ANOVA،)ادبت بي العي ل ا  لي اثلتىي.لاهثي  اثال ييكاجيهلاثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيلي ا

متوسط   مجموع المربعات  درجات الحرية  مصدر التباي  بطاقة المالحلة 
 المربعات 

النسبة الدائية  
 ل ل

 مستوى الداللة 
اإلحصائية عند  

 ل0.05ل 

 الدرجة الكلية 
 للبطاقة 

 غير دال  0.000 010. 020. 2 بي  المجموعات 
 22.762 2185.152 96 داخل المجموعات 

  2185.172 98 المجموع 

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل   
 (.0.05دهياقطل اغي ا ثل ا ثاي ًطيا اهاليتو ا ا(،0.000قطل اثلايى اثلفي ط اثلل يوب ا  •
دستضحاللياسب ا ه ادجو اف دقاذثلا الل ا ثاي ط اايلا ةجيلا  ليحاثلليلو يلاثلتي سبط اثل    اااااا

افياب ي  ال ثة القيةثلاثل    اثل  ث ط .

 لااليلو يلاثلى ياثل     اثييا ااثييباااالختىيةالقيةثلاثلفقااثل  ث ي ااثلت بي اثل بلياا.ا2ااااا
ثللتوس يلادثال   ثفيلاثللثطيةس الت ليحاثلليلو يلاثلتي سبط اثل    ،ادجيهلاثلاتي جاكلياهوالوضحاا

 بيليهدااثلتيلي ا
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 ل  4جدول ل
التطبيق   يف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة

 لبطاقة الختبار مهارات الده  القرائي. القبلي
 االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  عدد التالميذ  المجموعة التجريبية 

 1.571 10.97 33اثعدلاا

 1.571 10.97 33اثل ي ط ا

 1.571 10.97 33اثل يل  ا

ا
ثلتىي.لاثعثي  افياث ييكادثثهاا   ااثييباقطل ااذاادليتو ا اللتقيابيستدهث  كليا  One-Way  لي ا

ANOVA).)ادبت بي العي ل ا  لي اثلتىي.لاهثي  اثال ييكاجيهلاثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيلي ا
 ل 5جدول ل 

نتائج تحليل التباي  أحادي االتجاه لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق القبلي   
 الختبار مهارات الده  القرائي.

متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباي  بطاقة المالحلة
 المربعات

 مستوى الداللة  النسبة الدائية ل ل
اإلحصائية عند  

 ل0.05ل

 الدرجة الكلية
 للبطاقة 

 غير دال 0.000 000. 000. 2 بي  المجموعات 
 2.468 236.909 96 داخل المجموعات 

  236.909 98 المجموع

   

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل
 

(،ا0.000قطلدد اثلايددى اثلفي طدد اثلل يددوب ا  •
قطل اغي ا ثل ا ثادي طًيا ادهاليدتو ادهياا

 0.05.) 

دستضحاللياسب ا ه ادجو اف دقاذثلا الل اااااا
 ثاي ط اايلا ةجيلا  ليحاثلليلو ديلاثلتي سبطد ا

اثل    افياثختىيةاثلفقااثل  ث ي.
ا

د دددددهااثلاتدددددي جاثليددددديب  ا لدددددااه دددددهاالا وجدددددهاااااااا
فدددددد دقاذثلا اللدددددد ا ثاددددددي ط اادددددديلاليلو دددددديلا



 2020 سبتمبر ، الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

45 
 

فاالقديةثلاثل   د اثل  ث طد  اللدياثلى ياثل    اا
.ددهاا لدداا كدديفؤاليلو دديلاثلى دديا بدد ا  بيدد ا

 ث سا ث طيطيلاثلل ت ث اثل    .

 نتائج البحث:  –أوالً 

 ع ضاهحثاثلى يا تي يهاللاخ ااث جيب ا لاا
اهس لتهاكليا.لي اا

المتعلقة   ▪ األولكالنتائج  لياادهواابالسؤال   ا
ا القيةثلا ثل  ث ط ا لت ليحااثل    ا ثللايسى ا

اثلا اثعدااث  هث  ؟

لقيةثلاااااا ثليؤثاا اا  ه.ها هحثا دلاجيب ا لا
ثعداا ثلا ا لت ليحا ثللايسى ا ثل  ث ط ا ثل    ا

د  ضقيااث  هث   لبه ط ،ا فيا ي ل ا ددضعقيا ،ا
لتدااياا للا ليلو  ا ثستىي  ا لاا فياصوةزا
صوة قياا ثلتوص ا لاا د اا ثلع بط ،ا ثللغ ا  علطاا

 ،اد ها اا  ضاذلنابيلتفاي اسيب ًي.اثلاقي ط 

لديا: دهدوك بالسؤال الثاانىالنتائج المتعلقة   ▪
في لطدددددد ا سددددددت ث طيط اثلالحجدددددد افدددددديا الطدددددد ا

لقددددددديةثلاثل   ددددددد اثل  ث طددددددد الددددددده ا  ليدددددددحا
اثلا اثعدااث  هث  ؟

ولإلجابااة عاا  هااذا السااؤال تاا  اختبااار صااحة اااا
االدرضي  األول، والثانى م  فروض البحث.

والذي       األول،  الدرض  صحة  م   للتحقق 
 وجهاف دقاذثلا الل ا ثاي ط ا اهاااا اعلى  نص

ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلا  ليحاا ايلا
ثعدلا ثلتي سبط ا ثلح.لا ةسوثاا-ثلليلو  ا

ثلسطيسيلاثل بلياااافياك اللاا-ب ست ث طيط اثلالحج 
ثل  ث ط  اا لى ي  ال ثة القيةثلاثل    ا دثلىعه ا

ابما يلى: ةقامت الباحث .الايلحاثلسطيياثلىعه 
اثيدددددديباثللتوسدددددد يلاثل يددددددياط الددددددهةجيلا -

ثلددح.لا-ثلليلو دد اثلتي سبطدد اثعدلدداا  ليددحا
فددياكدد الددلاا- ةسددوثاب سددت ث طيط اثلالحجدد 

ثلسطيسدديلاثل بلدديادثلىعدده الى ي دد ال ثةددد ا
لقدددددددديةثلاثل   دددددددد اثل  ث طدددددددد ،ادقطلدددددددد االاا

تقددددددددديال،ادلددددددددده ا الللتوسدددددددد يلالددددددددد  ى يل
دبت بيدددد اثللعددددي اللاجدددديهلاا.ث ثاددددي ط 

ا اايثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيل
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 (  6 )  جدول

في    -الذين درسوا بإستراتيجية النمذجة -المجموعة التجريبية األولىقيم "ت"ومستوى داللتها بين تالميذ 

 . كل من القياسين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات الطالقة القرائية

 
 البيانات     

 

 

 

بطاقة 

 المالحظة

 

الدرجة 

الكلية 

 للبطاقة 

 المجموعة

 التجريبية 

 األولى

 العـدد 
المتوسط 

 الحسابى 

 

متوسط 

الفرق بين  

 التطبيقين

 
االنحرا   
 المعياري 
 للدروق 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

مستوى  عند 

(0.05) 

 

حجم 

 التأثير 

) مربع  

 إيتا( 

مالحظة  بطاقة 

مهارات الطالقة 

 القرائية 

78 
 قبلي 

 بعدي 

33 

33 

31,64 

62.06 

 

 

30.424 

1.969 32 88.764 
 

 دالة إحصائيا  

 

0.92 

 يت ب م  الجدول السابق ما يلى:
ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا

ثلددددددددح.لا ةسددددددددوثاب سددددددددت ث طيط ا-ثعدلدددددددداااثلتي سبطدددددددد 
ثلت بيدددد اثلىعدددده الى ي دددد ال ثةدددد افددددياا-ثلالحجدددد 

اا دددلالتوسددد يلا ةجدددي قلقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد ا
ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاا فددددياثلت بيدددد اثل بلددددي

(ا31.64ثلت ليدددددحافدددددياثلت بيددددد اثل بلدددددياللى ي ددددد ا 
 ةجدددد ،اايالددددياالددددغالتوسددددطا ةجددددي قاافددددياثلت بيدددد ا

 لطدددهاف دددهاالدددغادا(ا ةجددد ،ا62.06ثلىعددده اللى ي ددد ا 
لتوسددددددددطاثلفدددددددد قافددددددددياثلددددددددهةجيلاادددددددديلاثلت بط دددددددديلا

ا(ا ةج .30.424 
 

ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 
دجدددو اضدددحاث ا(،32 ادددها ةجددد اث سددد ا ا(1.681 

(اادددددديلا0.05 اددددددهاليددددددتو ا ايفدددددد قا ثاا ثاددددددي طًا
ثلليلو دددددد اثلتي سبطدددددد اا  ليددددددحا ةجدددددديلاايلتوسدددددد 
لى ي دددددد ادثلىعدددددده اثل بلددددددياايلفددددددياثلت بط ددددددثعدلدددددداا

لادديلحاثلت بيدد اال ثةدد القدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد 
 .ثلىعه 

ا
دل يدددددددديباثيددددددددااثلتدددددددد  ي ا يلدددددددد اثلىيث دددددددد ااااااا

اا،ادذلدنابيال تلدي ا2بيستدهث العي ل ال بحا .تياا
 لددااقددطااالااثلاي يدد ا ددلاثلل ية دد اادديلالتوسدد يا

حاثلليلو دددد اثلتي سبطدددد اثعدلدددداافدددديا ةجدددديلا  ليدددد
ثلت بط دديلاثل بلدديادثلىعدده الى ي دد ال ثةدد القدديةثلا

هماقطل ال بحاثل    اثل  ث ط .اد ها ااثلتوص ا لاا
%ا 92 ،ادهحثا عاياهم0.92ثلكلط ادااا"2" .تيا

لقددديةثلاا–لدددلاثلتىدددي.لاثلكلددديافدددياثللتغيددد اثلتددديبحا
. جحا لداا د  ي اثللتغيد اثلليدت  اا-ثل    اثل  ث ط 

 ثلتدددهةس اب سدددت ث طيط اثلالحجددد ( اللددديا عاددديا بدددواا
اثلف ضاثعدا.

ا
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نص     والذي  الثاني،  الدرض  م  صحة  للتحقق 
 وجهاف دقاذثلا الل ا ثاي ط ا اهاليتو اااا على
ثلليلو  اااا0,05 لتوس يا ةجيلا  ليحا ايلا

ثعدلاا ب ست ث طيط ااثلحا-ثلتي سبط ا .لا ةسوثا
دثلىعه اااا-ثلالحج  ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا فيا

ثلسطيياا لايلحا ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا الختىيةا
ابما يلى:  ةقامت الباحث ثلىعه .

ا  ليددددحااثيددديباثللتوسددد يلاثل يددددياط الدددهةجيلاااا
ثلددددددددددح.لا ةسددددددددددوثا-ثلليلو دددددددددد اثلتي سبطدددددددددد اثعدلددددددددددا

فدياكد الدلاثلسطيسديلاثل بلديااا-ب ست ث طيط اثلالحجد 
،ادقطلد االاايثل  ث دااثلفقدالقيةثلااااالختىيةدثلىعه اا

،اتقدددياث ثادددي ط لدلددده ا الااللتوسددد يلالددد  ى يل
دبت بيددد اثللعدددي اللاجددديهلاثلاتدددي جاكلددديا.وضددد قيا

ا اايثليهدااثلتيل
 (  7 )  جدول

في    -الذين درسوا بإستراتيجية النمذجة -المجموعة التجريبية األولىقيم "ت"ومستوى داللتها بين تالميذ 

 الفهم القرائي. مهارات   الختبار كل من القياسين القبلي والبعدي 

 

 البيانات     

 

 

 

 االختبار 

 

الدرجة 

الكلية 

 لالختبار

 المجموعة

 التجريبية 

 األولى

 العـدد 
المتوسط 

 الحسابى 

 

متوسط 

الفرق بين  

 التطبيقين

 
االنحرا   
 المعياري 
 للدروق 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

مستوى  عند 

(0.05) 

 

حجم 

 التأثير 

) مربع  

 ايتا( 

اختبار مهارات  

 الفهم القرائى 
22 

 قبلي 

 بعدي 

33 

33 

10,97 

16.06 

 

5.091 
0.879 32 33.269 

 

 دالة إحصائيا  

 

0.77 

 يت ب م  الجدول السابق ما يلى:
ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا

ثلددددددددح.لا ةسددددددددوثاب سددددددددت ث طيط ا-ثعدلدددددددداااثلتي سبطدددددددد 
ثلت بيدددد اثلىعدددده االختىدددديةالقدددديةثلافددددياا-ثلالحجدددد 

فددياثلت بيدد ااا ددلالتوسدد يلا ةجددي قثلفقدااثل  ث دديا
ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاثلت ليددددحافددددياا ثل بلددددي

(ا ةجددد ،اايالددديا10.97ثلت بيددد اثل بلددديال ختىددديةا 
الغالتوسدطا ةجدي قاافدياثلت بيد اثلىعده ال ختىديةا

 لطهاف دهاالدغالتوسدطاثلفد قافديادا(ا ةج ،اا16.06 
ا(ا ةج .5.091ثلهةجيلاايلاثلت بط يلا 

 

ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 
دجدددو اضددحاث ا(،32 اددها ةجدد اث سدد ا ا(ا1.681 

(اادددددديلا0.05 اددددددهاليددددددتو ا ايفدددددد قا ثاا ثاددددددي طًا
ثلليلو دددددد اثلتي سبطدددددد اا  ليددددددحا ةجدددددديلاايلتوسدددددد 
الختىددددديةادثلىعددددده اثل بلدددددياايلفدددددياثلت بط دددددثعدلددددداا

 .لايلحاثلت بي اثلىعه القيةثلاثلفقااثل  ث ي

دل يددددددديباثيدددددددااثلتددددددد  ي ا يلددددددد اثلىيث ددددددد ااااااااا
اا،ادذلدنابيال تلدي ا2بيستدهث العي ل ال بحا .تياا

 لددااقددطااالااثلاي يدد ا ددلاثلل ية دد اادديلالتوسدد يا
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 ةجدددديلا  ليددددحاثلليلو دددد اثلتي سبطدددد اثعدلدددداافدددديا
ثلت بط ددديلاثل بلددديادثلىعددده االختىددديةالقددديةثلاثلفقددداا

بدددحا .تدددياهماقطلددد ال اثل  ث دددي.اد دددها دددااثلتوصددد ا لددداا
"2"لدددلاا%77 ادهدددحثا عادددياهما0.77ثلكلطددد ادااا

لقددديةثلاثلفقدددااا–ثلتىددي.لاثلكلددديافدددياثللتغيددد اثلتددديبحا
. جدددددددحا لددددددداا ددددددد  ي اثللتغيددددددد اثلليدددددددت  اا-ثل  ث دددددددي

 ثلتدددهةس ابيسدددت ث طيط اثلالحجددد ( اللددديا عاددديا بدددواا
 ثلف ضاثل ي ي.

لدديافي لطدد اوهااو:  بالسااؤال الثالااثالنتااائج المتعلقااة 
 سددددددت ث طيط اثلددددددتعلااثلتعدددددديد يافدددددديا الطدددددد القدددددديةثلا
ثل   ددددددددد اثل  ث طددددددددد الددددددددده ا  ليدددددددددحاثلاددددددددد اثعداا

 ث  هث  ؟ا

ولإلجابااة عاا  هااذا السااؤال تاا  اختبااار صااحة اااا
االدرضي  الثالث، والرابم م  فروض البحث.

نص للتحقق م  صحة الدرض الثالث، والذي      
 وجهاف دقاذثلا الل ا ثاي ط ا اهاليتو اا ااعلى
ثلليلو  اااا0,05 لتوس يا ةجيلا  ليحا ايلا

ثل ي ط اا ثلتعلااا-ثلتي سبط ا ب ست ث طيط ا ثلح.لا ةسوثا
دثلىعه اااا-يد ياثلتع ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا فيا

لايلحاا ثل  ث ط  ا ثل    ا لقيةثلا ل ثة ا لى ي  ا
ا: يبما يل  ةقامت الباحث  ثلسطيياثلىعه .

ا  ليدددحااثيددديباثللتوسددد يلاثل يدددياط الدددهةجيلااااا
ثلددددددددددح.لا ةسددددددددددوثا-ثل ي طدددددددددد ثلليلو دددددددددد اثلتي سبطدددددددددد ا

فدياكد الدلاثلسطيسديلااا-ثلتعلااثلتعديد يب ست ث طيط اا
ثل بلددديادثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد القددديةثلاثل   ددد ا

،ادلددده اللتوسددد يلالددد  ى يلدقطلددد االااا،ثل  ث طددد 
دبت بيدددد اثللعددددي اللاجدددديهلاا.تقددددياث ثاددددي ط ل ال

ا اايثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيل

 (  8 )  جدول

التعلم الذين درسوا بإستراتيجية -الثانية المجموعة التجريبية داللتها بين تالميذ  قيم "ت"ومستوى

 . في كل من القياسين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات الطالقة القرائية   -التعاوني

 
 البيانات     

 

 

 

بطاقة 

 المالحظة

 

الدرجة 

الكلية 

 للبطاقة 

 المجموعة

 التجريبية 

 الثانية 

 العـدد 
المتوسط 

 الحسابي

 

متوسط 

الفرق بين  

 التطبيقين

 
االنحرا   
 المعياري 
 للدروق 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

مستوى  عند 

(0.05) 

 

حجم 

 التأثير 

) مربع  

 ايتا( 

بطاقة مالحظة  

مهارات الطالقة 

 القرائية 

78 
 قبلي 

 بعدي 

33 

33 

31,64 

64.03 

 

32.394 2.061 32 90.307 
 

 إحصائيا  دالة 

 

0.93 

ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا يت ب م  الجدول السابق ما يلى:
ثلددتعلااثلددح.لا ةسددوثاب سددت ث طيط ا-ثل ي طدد ااثلتي سبطدد 
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ثلت بيددد اثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد افدددياا-ثلتعددديد ي
اا دددلالتوسددد يلا ةجدددي قلقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد ا

ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاا فددددياثلت بيدددد اثل بلددددي
(ا31.64ثلت ليدددددحافدددددياثلت بيددددد اثل بلدددددياللى ي ددددد ا 

 ةجدددد ،اايالددددياالددددغالتوسددددطا ةجددددي قاافددددياثلت بيدددد ا
 لطدددهاف دددهاالدددغادا(ا ةجددد ،ا64.03ثلىعددده اللى ي ددد ا 

ةجيلاادددددددديلاثلت بط دددددددديلالتوسددددددددطاثلفدددددددد قافددددددددياثلددددددددها
ا(ا ةج .32.394 
 

ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 
دجدددو اضدددحاث ا(،32 ادددها ةجددد اث سددد ا ا(1.681 

(اادددددديلا0.05 اددددددهاليددددددتو ا ايفدددددد قا ثاا ثاددددددي طًا
ثل ي ط ااثلليلو  اثلتي سبط اااا  ليحا ةجيلاااايلتوس 

لى ي ددددد ال ثةددددد ادثلىعددددده اثل بلدددددياايلفدددددياثلت بط ددددد
 .لايلحاثلت بي اثلىعه القيةثلاثل    اثل  ث ط 

 
دل يددديباثيدددااثلتددد  ي ا يلددد اثلىيث ددد ابيسدددتدهث ااا

اا،ادذلدنابيال تلدي ا لدااقدطاا2لعي ل ال بحا .تياا
الااثلاي يددد ا دددلاثلل ية ددد ااددديلالتوسددد يا ةجددديلا
  ليدددحاثلليلو ددد اثلتي سبطددد اثل ي طددد افدددياثلت بط ددديلا

يةثلاثل   ددد اثل بلددديادثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد القددد

هماقطلددد ال بدددحا .تدددياثل  ث طددد .اد دددها دددااثلتوصددد ا لددداا
"2"لدددلاا%93،ادهدددحثا عادددياهما0.93ثلكلطددد ادااا

لقديةثلاثل   د ااا–ثلتىي.لاثلكليافياثللتغي اثلتيبحاا
. جدددددددحا لددددددداا ددددددد  ي اثللتغيددددددد اثلليدددددددت  اا-ثل  ث طددددددد 

 ثلتددهةس اب سددت ث طيط اثلددتعلااثلتعدديد ا( اللدديا عادديا
ا بوااثلف ضاثل يلي.

والذي نص      الرابم،  الدرض  للتحقق م  صحة 
 وجهاف دقاذثلا الل ا ثاي ط ا اهاليتو اااا على
ثلليلو  اااا0,05 لتوس يا ةجيلا  ليحا ايلا

ب ست ث طيط اا-ل ي ط اثثلتي سبط اا ثلتعلاااثلح.لا ةسوثا
دثلىعه اااا-ثلتعيد يا ثل بليا ثلسطيسيلا للا ك ا فيا

ثلسطيياا لايلحا ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا الختىيةا
ا:يبما يل ةقامت الباحث ثلىعه .

ا  ليددددحااثيددديباثللتوسددد يلاثل يددددياط الدددهةجيلاااا
ثلددددددددددح.لا ةسددددددددددوثا-ثل ي طدددددددددد ثلليلو دددددددددد اثلتي سبطدددددددددد ا

فدياكد الدلاثلسطيسديلااا-ثلتعلااثلتعديد يب ست ث طيط اا
،ايثل  ث دددداثلفقددددالقدددديةثلااالختىدددديةثل بلدددديادثلىعدددده ا

تقدددديالدلدددده ا الااللتوسدددد يلالدددد  ى يلدقطلدددد االاا
دبت بي اثللعي اللاجيهلاثلاتي جاكليااا.ث ثاي ط 

ا اي.وض قياثليهدااثلتيل
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التعلم الذين درسوا بإستراتيجية -الثانية المجموعة التجريبية قيم "ت"ومستوى داللتها بين تالميذ 

 الفهم القرائي. مهارات   الختبار في كل من القياسين القبلي والبعدي   -التعاوني

 

 البيانات     

 

 

 

 االختبار 

 

الدرجة 

الكلية 

 لالختبار

 المجموعة

 التجريبية 

 الثانية 

 العـدد 
المتوسط 

 الحسابي

 

متوسط 

الفرق بين  

 التطبيقين

 
االنحرا   
 المعياري 
 للدروق 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

مستوى  عند 

(0.05) 

 

حجم 

 التأثير 

) مربع  

 إيتا( 

اختبار مهارات  

 الفهم القرائي 
22 

 قبلي 

 بعدي 

33 

33 

 10,97 

16,85 

 

5.879 
0.893 32 37.820 

 

 دالة إحصائيا  

 

0.82 

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل
ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا

ثلددتعلااثلددح.لا ةسددوثاب سددت ث طيط ا-ثل ي طدد ااثلتي سبطدد 
ثلت بيددد اثلىعددده االختىددديةالقددديةثلافدددياا-ثلتعددديد ا

فددياثلت بيدد ااا ددلالتوسدد يلا ةجددي قثلفقدااثل  ث دداا
ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاثلت ليددددحافددددياا ثل بلددددي

(ا ةجددد ،اايالددديا10.97ثلت بيددد اثل بلددديال ختىددديةا 
الغالتوسدطا ةجدي قاافدياثلت بيد اثلىعده ال ختىديةا

 لطهاف دهاالدغالتوسدطاثلفد قافديادا(ا ةج ،اا16.85 
ا(ا ةج .5.879ثلهةجيلاايلاثلت بط يلا 

 

ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 
دجدددو اضدددحاث ا(،32 ادددها ةجددد اث سددد ا ا(1.681 

(اادددددديلا0.05 اددددددهاليددددددتو ا ايفدددددد قا ثاا ثاددددددي طًا
ثل ي ط ااثلليلو  اثلتي سبط اااا  ليحا ةجيلاااايلتوس 

الختىيةالقيةثلاثلفقاادثلىعه اثل بليااايلفياثلت بط 
 .لايلحاثلت بي اثلىعه اثل  ث ي

 

دل ييباثيااثلت  ي ا يل اثلىيث د ابيسدتدهث اااااا
اا،ادذلدنابيال تلدي ا لدااقدطاا2لعي ل ال بحا .تياا

الااثلاي يددد ا دددلاثلل ية ددد ااددديلالتوسددد يا ةجددديلا
  ليدددحاثلليلو ددد اثلتي سبطددد اثل ي طددد افدددياثلت بط ددديلا

.اد دهاثل بليادثلىعه االختىديةالقديةثلاثلفقدااثل  ث دا
ثلكلطد ادااا"2"هماقطل ال بدحا .تديا ااثلتوص ا لااا

لدلاثلتىدي.لاثلكلديافديااا%82،ادهحثا عاياهماا0.82
. جددحاا-لقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد ا–ثللتغيدد اثلتدديبحا

 لدداا دد  ي اثللتغيدد اثلليددت  ا ثلتددهةس اب سدددت ث طيط ا
اثلتعلااثلتعيد ا( الليا عايا بوااثلف ضاثل ثبح.

لدديافي لطدد اوهااو:  سااؤال الراباامبالالنتااائج المتعلقااة 
 سددددددت ث طيط اثل دددددد ثهزاثلةدجطدددددد افدددددديا الطدددددد القدددددديةثلا
ثل   ددددددددد اثل  ث طددددددددد الددددددددده ا  ليدددددددددحاثلاددددددددد اثعداا

اث  هث  ؟ا

ولإلجابااة عاا  هااذا السااؤال تاا  اختبااار صااحة اااا
االدرضي  الخامس، والسادس م  فروض البحث.
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والذى      الخامس،  الدرض  صحة  م   للتحقق 
ذثلا الل ا ثاي ط ا اهاا اانص على ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلا  ليحاا ايلا

ا ثلتي سبط ا اثل يل  ثلليلو  ا ثلح.لا ةسوثا-ا
فياك اللاثلسطيسيلاااا-ثل  ثهزاثلةدجط ااب ست ث طيط اا

ثل    اا لقيةثلا ل ثة ا لى ي  ا دثلىعه ا ثل بليا
 ايلحاثلسطيياثلىعه .ثل  ث ط  ال
 بما يلى: ةقامت الباحث       

ا  ليددحااثيدديباثللتوسدد يلاثل يددياط الددهةجيلاااااا
ثلددددددددددح.لا ةسددددددددددوثا-ثل يل دددددددددد ثلليلو دددددددددد اثلتي سبطدددددددددد ا

فياك اللاثلسطيسيلااا-ثل  ثهزاثلةدجط ااب ست ث طيط اا
ثل بلددديادثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد القددديةثلاثل   ددد ا

،ادلددده اللتوسددد يلالددد  ى يلدقطلددد االااا،ثل  ث طددد 
دبت بيدددد اثللعددددي اللاجدددديهلاا.تقددددياث ثاددددي ط ل ال

ا اايثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيل

 (  10 )  جدول

بإستراتيجية القراءة  الذين درسوا  -الثالثةالمجموعة التجريبية قيم "ت"ومستوى داللتها بين تالميذ 

 . في كل من القياسين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات الطالقة القرائية  -الزوجية 

 
 البيانات    

 

 

 

بطاقة  

 المالحظة 

 

الدرجة  

الكلية  

 للبطاقة 

 المجموعة 

 التجريبية

 الثالثة 

 العـدد 
المتوسط  

 الحسابي 

 

متوسط  

الفرق  

بين  

 التطبيقين

 
االنحرا   
  المعياري 
 للدروق 

 

درجة  
 الحرية 

قيمة  

 "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

مستوى  عند 

(0.05 ) 

 

حجم  

 التأثير

) مربع 

 إيتا(

بطاقة مالحظة  

مهارات الطالقة 

 القرائية 

78 
 قبلي

 بعدي 

33 

33 

31,61 

66.21 

 

34.060 2.277 32 87.315 

 

دالة  

 إحصائي ا

 

0.94 

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل
ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا

ثل دد ثهزاثلددح.لا ةسددوثاب سددت ث طيط ا-ثل يل دد ااثلتي سبطدد 
ثلت بيددد اثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد افدددياا-ثلةدجطددد ا

اا دددلالتوسددد يلا ةجدددي قلقددديةثلاثل   ددد اثل  ث طددد ا
ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاا فددددياثلت بيدددد اثل بلددددي

(ا31.61ثلت ليدددددحافدددددياثلت بيددددد اثل بلدددددياللى ي ددددد ا 
 ةجدددد ،اايالددددياالددددغالتوسددددطا ةجددددي قاافددددياثلت بيدددد ا

 لطدددهاف دددهاالدددغادا(ا ةجددد ،ا66.21ثلىعددده اللى ي ددد ا 
ةجيلاادددددددديلاثلت بط دددددددديلالتوسددددددددطاثلفدددددددد قافددددددددياثلددددددددها

ا(ا ةج .43.06 
ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 

دجدددو اضدددحاث ا(،32 ادددها ةجددد اث سددد ا ا(1.681 
(اادددددديلا0.05 اددددددهاليددددددتو ا ايفدددددد قا ثاا ثاددددددي طًا

ثل يل  اثلليلو  اثلتي سبط اا  ليحا ةجيلاايلتوس 
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لى ي ددددد ال ثةددددد ادثلىعددددده اثل بلدددددياايلفدددددياثلت بط ددددد
 .لايلحاثلت بي اثلىعه القيةثلاثل    اثل  ث ط 

دل ييباثيااثلت  ي ا يل اثلىيث د ابيسدتدهث اااااا
اا،ادذلدنابيال تلدي ا لدااقدطاا2لعي ل ال بحا .تياا

الااثلاي يددد ا دددلاثلل ية ددد ااددديلالتوسددد يا ةجددديلا
  ليدددحاثلليلو ددد اثلتي سبطددد اثل يل ددد افدددياثلت بط ددديلا

لقددديةثلاثل   ددد اثل بلددديادثلىعددده الى ي ددد ال ثةددد ا
هماقطلددد ال بدددحا .تدددياثل  ث طددد .اد دددها دددااثلتوصددد ا لددداا

"2"لدددلاا%94 ادهدددحثا عادددياهما0.94ثلكلطددد ادااا
لقديةثلاثل   د ااا–ثلتىي.لاثلكليافياثللتغي اثلتيبحاا

. جدددددددحا لددددددداا ددددددد  ي اثللتغيددددددد اثلليدددددددت  اا-ثل  ث طددددددد 
 ثلتددهةس اب سددت ث طيط اثل دد ثهزاثلةدجطدد ( اللدديا عادديا

ا بوااثلف ضاثلديل .

والذي      السادس،  الدرض  صحة  م   للتحقق 
ذثلا الل ا ثاي ط ا اهاااا نص على ف دقا  وجها
ا ا0,05ليتو ا لتوس يا ةجيلا  ليحاا ايلا

ا ثلتي سبط ا ثلح.لا ةسوثا-ل يل  اثاثلليلو  ا
فياك اللاثلسطيسيلاااا-ثل  ثهزاثلةدجط اب ست ث طيط اا

ثل  ث ي ا ثلفقاا لقيةثلا الختىيةا دثلىعه ا ثل بليا
ا: يبما يل ةقامت الباحث لايلحاثلسطيياثلىعه .

ا  ليددددحااثيددديباثللتوسددد يلاثل يددددياط الدددهةجيلاااا
ثلددددددددددح.لا ةسددددددددددوثا-ثل يل دددددددددد ثلليلو دددددددددد اثلتي سبطدددددددددد ا

فدياكد الدلاثلسطيسديلااا-ثل  ثهزاثلةدجطد ب ست ث طيط اا
،ايثل  ث دددداثلفقددددالقدددديةثلااالختىدددديةثل بلدددديادثلىعدددده ا

تقدددديالدلدددده ا الا،للتوسدددد يلالدددد  ى يلدقطلدددد االاا
دبت بي اثللعي اللاجيهلاثلاتي جاكليااا.ث ثاي ط 

ا ااي.وض قياثليهدااثلتيل
 (  11 )  جدول

القراءة  الذين درسوا بإستراتيجية -الثالثةالمجموعة التجريبية قيم "ت"ومستوى داللتها بين تالميذ 

 الفهم القرائي. مهارات   الختبارفي كل من القياسين القبلي والبعدي   -الزوجية 

 البيانات     

 

 

 

 االختبار 

 

الدرجة  

الكلية  

 لالختبار 

 المجموعة 

 التجريبية 

 الثالثة 

 العـدد 
المتوسط  

 الحسابي 

 

متوسط  

الفرق  

بين  

 التطبيقين 

 
االنحرا   
  المعياري 
 للدروق 

 

درجة 
 الحرية 

قيمة 

 "ت" 

الداللة  

 اإلحصائية 

عند  

مستوى  

(0 .05 ) 

 

حجم  

 التأثير 

) مربع  

 إيتا( 

اختبار  

مهارات الفهم  

 القرائى 

22 
 قبلي 

 بعدي 

33 

33 

 10.97 

18.06 

 

7.091 0.893 32 40.279 

 

دالة  

 إحصائيا  

 

0.87 

ثلليلو ددددد ا  ليدددددحاثة فدددددي التوسددددد يلا ةجددددديلا*ا : ييت ب م  الجدول السابق ما يل
ثل دد ثهزاثلددح.لا ةسددوثاب سددت ث طيط ا-ثل يل دد ااثلتي سبطدد 
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ثلت بيدددد اثلىعدددده االختىدددديةالقدددديةثلافددددياا-ثلةدجطدددد 
فددياثلت بيدد ااا ددلالتوسدد يلا ةجددي قثلفقدااثل  ث دديا

ثيددددياالددددغالتوسددددطا ةجدددديلاثلت ليددددحافددددياا ثل بلددددي
(ا ةجددد ،اايالددديا10.97ثلت بيددد اثل بلددديال ختىددديةا 

الغالتوسدطا ةجدي قاافدياثلت بيد اثلىعده ال ختىديةا
 لطهاف دهاالدغالتوسدطاثلفد قافديادا ةج  اا(اا18.06 

ا(ا ةج .7.091ثلهةجيلاايلاثلت بط يلا 
 

ا*ادبل ية  اقطااالااثلل يوب ابسطلد االااثليهدلطد 
دجدددو اضدددحاث ا(،32 ادددها ةجددد اث سددد ا ا(1.681 

(اادددددديلا0.05فدددددد قا ثاا ثاددددددي طًيا اددددددهاليددددددتو ا 
ثل يل  اثلليلو  اثلتي سبط اا  ليحا ةجيلاايلتوس 
الختىيةالقيةثلاثلفقاادثلىعه اثل بليااايلثلت بط فياا

 .لايلحاثلت بي اثلىعه اثل  ث ي

 
دل ييباثيااثلت  ي ا يل اثلىيث د ابيسدتدهث اااااا

اا،ادذلدنابيال تلدي ا لدااقدطاا2لعي ل ال بحا .تياا
الااثلاي يددد ا دددلاثلل ية ددد ااددديلالتوسددد يا ةجددديلا
لا  ليدددحاثلليلو ددد اثلتي سبطددد اثل يل ددد افدددياثلت بط دددي

ثل بليادثلىعه االختىديةالقديةثلاثلفقدااثل  ث دي.اد دها
ثلكلطد ادااا"2"هماقطل ال بدحا .تديا ااثلتوص ا لااا

لدلاثلتىدي.لاثلكلديافديااا%87،ادهحثا عاياهماا0.87
. جددحاا-لقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد ا–ثللتغيدد اثلتدديبحا

 لدداا دد  ي اثللتغيدد اثلليددت  ا ثلتددهةس اب سدددت ث طيط ا
اثل  ثهزاثلةدجط ( الليا عايا بوااثلف ضاثليي ي.

لددددياوهااااو:  بالسااااؤال الخااااامسالنتااااائج المتعلقااااة 
ا-للاث ست ث طيطيلاثل   د اا-ثعفض ااث ست ث طيط 

فدددديا الطدددد القدددديةثلاثل   دددد اثل  ث طدددد الدددده ا  ليددددحا
 ثلا اثعدااث  هث  ؟

ولإلجابااة عاا  هااذا السااؤال تاا  اختبااار صااحة اااا
االدرضي  السابم، والثام  م  فروض البحث.

نص  للتحقق م  صحة الدرض السابم، والذى     
ذثلا الل ا ثاي ط اا ااعلي ف دقا  اهاالا وجها

لتوس يلا ةجيلا  ليحااا0,05ليتو اا ايلا
لى ي  اا ثلىعه ا ثلسطييا فيا ثل    ا ثلليلو يلا

ثل  ث ط . ثل    ا لقيةثلا الباحث اال ثة ا   ة قامت 
ا: يبما يل

ثللثطيةس اااا دثال   ثفيلا ثللتوس يلا ثييبا
ثلت بي اا فيا ثل    ا ثلتي سبط ا ثلليلو يلا لت ليحا
دثليهدااا ثل  ث ط ،ا ثل    ا لى ي  ال ثة ا ثلىعه ا

اثلتيليا.وضحاذلن 
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 ل 12جدول ل 
التطبيق   يف  رية لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

 لبطاقة مالحلة مهارات الطالقة القرائية  يالبعد
 االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  عدد التالميذ  المجموعة التجريبية 

 1.223 16.06 33اثعدلا

 1.228 16.85 33اثل ي ط ا

 1.144 18.06 33اثل يل  

بيستدهث  ااا اااا دذلنا قطل ااذاادليتو ا اللتقي،ا دثثهاا  ثييبا ث ييكا ثعثي  افيا ثلتىي.لا -One  لي ا
Way ANOVA.ادبت بي العي ل ا  لي اثلتىي.لاهثي  اثال ييكاجيهلاثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيلي ا

 ل 13جدول ل 
نتائج تحليل التباي  أحادي االتجاه لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق   

 البعدي لبطاقة مالحلة مهارات الطالقة القرائية  
بطاقة  
 المالحلة 

مجموع  درجات الحرية  مصدر التباي  
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

النسبة الدائية 
 ل ل

 مستوى الداللة 
اإلحصائية عند 

 ل 0.05ل

 الدرجة الكلية 
 للبطاقة 

 دال  7.026 142.313 284.626 2 بي  المجموعات 
 20.254 1944.364 96 داخل المجموعات 

  2228.990 98 المجموع 

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل   
 

ل ثةدددددد اقطلدددددد ا ذ(اثلل يددددددوب الى ي دددددد ا •
(،ادهدديا7.026لقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد ا 
ا(.0.05 ثل ا ثاي ًطيا اهاليتو ا 

د ددهااهددحكاثلاتطيدد ا لدداادجددو افدد دقاذثلااااااااا
 ثلددد ا ثادددي ط ااددديلالتوسددد يلا ةجددديلا  ليدددحا
ثلليلو دددددديلاثلتي سبطدددددد اثل   دددددد افددددددياثلت بيددددددد ا

ثلىعددددددده الى ي ددددددد ال ثةددددددد القددددددديةثلاثل   ددددددد ا
ثل  ث طددد ،ادس جدددحاذلدددنا لدددااثخدددت ذاثسدددت ث طيط ا
ثلتدددهةس اثلليدددتدهل الدددحاثلليلو ددديلاثلتي سبطددد ا

اثل    .
ف مااهااااااا ثلف دق،ا هحكا بي ييكا .تعل ا فطليا ليا

ايلا ثللتعه زا ثلل ية يلا ثعل ا ها  ل ا ج ثها
ثلتي سبط اا ثلليلو يلا لتوس يلا ةجيلا  ليحا
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لقيةثلاا ل ثة ا لى ي  ا ثلىعه ا ثلت بي ا فيا
ثختىيةا وكااا بيستدهث ا دذلنا ثل  ث ط ،ا ثل    ا

 Tukeyحالة  (اا ،اوعات المجم  حجم تساوي    في 
ا يهاللاخ ااثليهدااثلتيلي دثلح ا تضحا تي

 ل 14جدول ل 
نتائج اختبار توكى للكشف ع  الدروق الثنائية بي  متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة  

 في التطبيق البعدي لبطاقة مالحلة مهارات الطالقة القرائية. 
 بطاقة 
 المالحلة 

 البيانات 
 

 المجموعات التجريبية 
 الثالثة 

 المجموعات التجريبية الثالثة 

 الثالثة  الثانية  األولى 

لة  
الح
ة م
طاق
ب

قة  
طال
ت ال
هارا
م

ئية 
لقرا
ا

 

 *4.152ا1.970 ااااااااا  األولى 
 2.182 اااااااااا   الثانية 
 الثالثة 
 

 اااااااااااااااااااا   

 ل0.05ل*ل تعنى وجود فروق دالة عند مستوى داللة ل           
 يت ب م  الجدول السابق أنه : 

ثلددح.لا ةسددوثا ةجدديلا  ليددحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثعدلددااايلا ثاددي ًطياادديلالتوسدد ا قا ثلدددا وجددهافدد ا ▪
ثل د ثهزاثلةدجطد ،اثلدح.لا ةسدوثاب سدت ث طيط اد  ليدحاثلليلو د اثلتي سبطد اثل يل د اا–ب سدت ث طيط اثلالحجد ا

دذلددنالادديلحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثل يل دد ،اايالدديالدداا ةقدد اثلل ية دديلاثل اي طدد ا ددلادجددو افدد دقاذثلا
 الل اايلاك اللاثلليلو تيلاثلتي سبيتيلاثعدلاادثل ي ط ،اهداثل ي ط ادثل يل   الليا عاياةفداثلف ضا

 ثلييبح.

ث يدددديكاثلفدددد دقاادددديلاثلليلو دددديلاثل   دددد اللى ددددياكدددديمالادددديلحا  ليددددحاهماد شددددي اهددددحكاثلاتطيدددد ا لدددداا ▪
ا.ثلليلو  اثلتي سبط اثل يل  اثلح.لا ةسوثاب ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط 

الا وجهاف دقاذثلا الل ا ثاي ط ا اهاليتو اا االلتحقق م  صحة الدرض الثام ، والذي نص على      
اا.االختىيةالقيةثلاثلفقااثل  ث يالاثل    افياثلسطيياثلىعه ااايلالتوس يلا ةجيلا  ليحاثلليلو ياا0,05

ابما يلى: ةقامت الباحث
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ثلىعه ااااااا ثلت بي ا فيا ثل    ا ثلتي سبط ا ثلليلو يلا لت ليحا ثللثطيةس ا دثال   ثفيلا ثللتوس يلا ثييبا
االختىيةالقيةثلاثلفقااثل  ث ي،ادثليهدااثلتيلاا.وضحاذلن 
 ل  15جدول ل 

التطبيق   يف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة
 يالختبار مهارات الده  القرائ يالبعد

 االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  عدد التالميذ  المجموعة التجريبية 
 1.223 16.06 33اثعدلا

 1.228 16.85 33اثل ي ط ا

 1.144 18.06 33اثل يل  

ا
-Oneا اثلتىي.لاثعثي  افياث ييكادثثها  لي ا  ااثييباقطل ااذاادليتو ا اللتقي،ادذلنابيستدهث  كلياااا

Way ANOVA.)ادبت بي العي ل ا  لي اثلتىي.لاهثي  اثال ييكاجيهلاثلاتي جاكليا.وض قياثليهدااثلتيلي اا
 ل 16جدول ل 

نتائج تحليل التباي  أحادي االتجاه لدرجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق   
 البعدي الختبار مهارات الده  القرائي.

متوسط   مجموع المربعات  درجات الحرية  مصدر التباي  االختبار 
 المربعات 

 مستوى الداللة  النسبة الدائية ل ل
اإلحصائية عند  

 ل0.05ل 

 الدرجة الكلية 
الختبار مهارات  
 الده  القرائى 

 دال  23.301 33.495 66.990 2 بي  المجموعات 
 1.438 138.000 96 داخل المجموعات 

  204.990 98 المجموع 

 : ييت ب م  الجدول السابق ما يل   
(،ادهدديا ثلدد ا ثاددي ًطيا اددهاليددتو ا23.301 اقطلدد ا ذ(اثلل يددوب االختىدديةالقدديةثلاثلفقددااثل  ث ددا •

ا(.0.05 
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د ددهااهددحكاثلاتطيدد ا لدداادجددو افدد دقاذثلا ثلدد ا ثاددي ط اادديلالتوسدد يلا ةجدديلا  ليددحاثلليلو دديلااااااا
ثلتي سبطد اثل   د افددياثلت بيد اثلىعده االختىدديةالقديةثلاثلفقدااثل  ث ددي،ادس جدحاذلدنا لددااثخدت ذا سددت ث طيط ا

الليلو يلاثلتي سبط اثل    .ثلتهةس اثلليتدهل الحاث

لتوس يلاااااااا ايلا ثللتعه زا ثلل ية يلا ثعل ا ها  ل ا ج ثها ف ما ثلف دق،ا هحكا بي ييكا .تعل ا فطليا هليا
بيستدهث اا دذلنا ثل  ث ي،ا ثلفقاا لقيةثلا الختىيةا ثلىعه ا ثلت بي ا فيا ثلتي سبط ا ثلليلو يلا  ةجيلا  ليحا

ا،ادثلح ا تضحا تي يهاللاخ ااثليهدااثلتيلي وعات المجم حجم تساوي  في حالة  (اTukeyثختىيةا وكاا 
 ل  17جدول ل 

نتائج اختبار توكى للكشف ع  الدروق الثنائية بي  متوسطات درجات تالميذ المجموعات التجريبية الثالثة  
 في التطبيق البعدي الختبار مهارات الده  القرائي.

 
 البيانات  االختبار 

 المجموعات التجريبية 
 الثالثة 

 المجموعات التجريبية الثالثة 

 الثالثة  الثانية  األولى 

ت  
هارا
ر م
ختبا
ا

رائى 
 الق
ده 
ال

 

ــ  األولى   * 2.00 * 0.788 ـــــــ

ــ   الثانية   * 1.212 ــــــــ

 اااااااااااااااااااا    الثالثة 

 ل0.05ل*ل تعنى وجود فروق دالة عند مستوى داللة ل            

 يت ب م  الجدول السابق أنه :     
ايلا ثاددي ًطياادديلالتوسدد ا قا ثلدددا وجددهافدد ا ▪

 ةجيلا  ليحاثلليلو د اثلتي سبطد اثعدلداا
ا–ثلددددددددح.لا ةسدددددددددوثاب سدددددددددت ث طيط اثلالحجددددددددد ا

ثلددح.لاد  ليددحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثل ي طدد ا
ثلددتعلااثلتعددديد ي،ادذلدددنا ةسددوثاب سدددت ث طيط ا

 لايلحاثلليلو  اثلتي سبط اثل ي ط .

ايلا ثاددي طًياادديلالتوسدد ا قا ثلدددا وجددهافدد ا ▪
ثعدلداا ةجيلا  ليحاثلليلو د اثلتي سبطد اا

ا–ثلددددددددح.لا ةسدددددددددوثاب سدددددددددت ث طيط اثلالحجددددددددد ا
ثلددح.لاد  ليددحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثل يل دد ا

ثل ددد ثهزاثلةدجطدد ،ادذلدددنا ةسددوثاب سددت ث طيط ا
 لايلحا  ليحاثلليلو  اثلتي سبط اثل يل  .
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ايلا ثادي ًطيااديلالتوسد اا قا ثلدا وجهاف اا ▪
 ةجدديلا  ليددحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثل ي طدد ا

ا–ااثلدتعلااثلتعديد يثلح.لا ةسوثاب ست ث طيط اا
ثلددح.لاد  ليددحاثلليلو دد اثلتي سبطدد اثل يل دد ا

ثل ددد ثهزاثلةدجطدد ،ادذلدددنا ةسددوثاب سددت ث طيط ا
لاددديلحاثلليلو ددد اثلتي سبطددد اثل يل ددد  اللددديا

  عاياةفداثلف ضاثل يلل.

ث يددددديكا لدددددااهمااثلاتدددددي جد شدددددي اهدددددحكاااااا
للى ددددياثلفدددد دقاادددديلاثلليلو دددديلاثل   دددد ا

كددديمالادددديلحا  ليدددحاثلليلو دددد اثلتي سبطدددد ا
ثل يل ددددد اثلدددددح.لا ةسدددددوثاب سدددددت ث طيط اثل ددددد ثهزا

ا.ثلةدجط 

 مناقشة النتائج وتدسيرها:  –ثانياً 

.تبددديلالدددلاخددد ااثلاتدددي جاثلتدددياهسدددف ا اقدددياثلى ددديا
اثل يلياليا.لي ا

ثلتهةس ادف ا ست ث طيط اثلالحج اهك  افي لط اللا-
ست ث طيط ا دهةس اثه. د اثل  قاثلت ليه  ،ااوصفقيا 

لداا عقددههياثلت ليددحاثلل ثلدد اث  هث  دد ،ادهدديا فيددحا
ثللييااهلي اثللعلاااتفاي اثللي زاثلعللط ،ادةب قديا
بيللعلولددديلاثليددديب  ،اكلدددياهماثسدددتدهثلقيا يدددتوج ا
 ج ثهثلادلقيةثلالع فطد اد  لطد التعده ز،ادهدحثالديا
زث ا دددهةزاثلت ليدددحا لددداا اةدددطااثللعلولددديلاد ليقددديا

اايتقااثللع فط ،ادلقحكاث سدت ث طيط اه د ادثضدحافياا

فددددياثلددددتعلاادثالثتفدددديظابيللعلولدددديل،اد  ليدددد اثلددددةللا
اثل ز اللتعلا.

ثلتهةس ادف ا سدت ث طيط اثلدتعلااثلتعديد يا عدهالدلا-
ث سدددددت ث طيطيلاثل ه. ددددد اثلتددددديا للددددديا يدددددتده افددددديا
يا ادها  بط قدي،اكلديا لهثةساي الدحلناف دهاال د ا ييثدً

و ا لددددد اثلليلو ددددديلاثلدددددتعلااهماثليدددددواثلدددددح ا يددددد
ثلتعيد يابعيها لاثللايفييل،ادثال ييهيلاثلف   د ،ا
دس لددددد اادددددهدةكالدددددلاثلو دددددو افدددددياثعخ ددددديه،افددددديلتعلاا
ثلتعددديد يا علددد ا لددداازسدددي زاليدددتو اثللشددديةك ااددديلا
ثلت ليددددددددح،ادثلتعدددددددديدماايدددددددداقا الت  يدددددددد اثعهددددددددهثذا
ثلتعلطلطدد ،ادهددحثا.ددؤ  ا لدداازسددي زاثسددتطعيباثلت ليددحا

   دد اثل  ث طدد ،ادس لدد الددلادجددو ا وثلدد اللقدديةثلاثل
ثلددددوذادثل لددد ،ادسيدددقاافددديا دددهةس اثلت ليدددحا لددداا
اثللقيةثلابفي لط ،اد     اثللقيةثلابكفيهزادإ  يم.

ثلتهةس ادف ا ست ث طيط اثل  ثهزاثلةدجط اه  ا لااا-
ثل    اا لقيةثلا فيا الط ا دفعيل ا  تي جا  يياط ا

 دما لياثل   ااثلح.لا فت ااثل  ث ط  اثييا ماثلت ليحا
ثل  ثهزاا . فضوما ثليق س ،ا ها ثل  ثهزا ر   ا فيا

ثلليلو   هلي ا ليلو ا دلكلا ها كوماااا باولا
لحازل ها ث ليل،ااااابعضقاا ل للتهةبا ثستعهث ا

هحثااااف ماا د لطه دف لا ثلةدجط ا ثل  ثهزا  ست ث طيط ا
ب ثلح ا ي ا ثللت   .لااثلهث اا ثل لى ا هؤالها ليي هزا

ليلبط اثلتياثكتيبوهي،اا لياثلتدل اللاثلعي ثلاث
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كلياا ب  فيقا.ا للا  تقاا بثىيةثلا ةسها د شيطعقاا
لل.ت ل اا صفط ا ث ل ا اي  ا ات ليحاثعل ا وفي ا

 شع هاابيعليما،ادإث ثزاثلت ه اثللع فياللاخ ااا
ا للااب  فيقالشيههزا  هلقاا دسيلعوما ايها ،ا

زل  قاادلعلليقاا ليا  يلاه ث قا،ادسبهلدمافياا
دسلولاثلتوجها  واا هكب ،ا ا   ا ثلشفقط ا ثل  ثهزا

اهك  ا  يياط اد فيلالا.ا
ثل يل  ا- ثلليلو  ا ثلح.لاا-د ها عة ا فوقا  ليحا

ربطع اا ثلةدجط ا لاا ثل  ثهزا ب ست ث طيط ا  ةسوثا
ليتو اا للا ثل  سلا ثختطيةا ثلتيا تطحا ث ست ث طيط ا

ا ث ي  ثلتهةس اا لقيةزا دثلت كيةا لاا لت ه ،ا
ثل  لضليما هةزا ثلت بي اادثللليةس  ا  سلا لاا

دثلت كهاللاا ثلافيط ،ا دثلتقي  ا لاست ث طيط ،ا ثلفي  ا
ثلبي  اا ثال تىيك،ادضليما  ه ادجو الاي ةا شت ا

 ثللي   اثالا ادثلهث ل .ا
ثستدهلوثا- ثلح.لا ثلت ليحا . جحا فوقا  ها

ثلكبي اا ثلتفي  ا ثلةدجط ا لاا ثل  ثهزا  ست ث طيط ا
لاست ث ط ثللايثط ا ثع ش  ا لحا يط االلت ليحا

ثلت ليحا للا قىياا ذلنا د ق ا للتعلا ا دثستعهث هاا
بشغ ا لااثا اثلت بي ،ادةسلياثثيوثاب  با
ثلافيط اا دثيجي قاا ليولقا،ا للا ث ست ث طيط ا
دثالجتلي ط ،ادجحباث تىيهقاادث هليجقا اللياكيماا
له ا  بط قااا ثلكش ا لا فيا ثلفعياا ثع  ا لها

القيةثلاثل    اثل  ث ط ابشك اص طح.ا

د تف ا تي جاثلى ديالدحاثلاتطيد اثلتديا وصدل اااااا
(،اثلتدددددياه بتددددد اBarnabee,2015 ليقددددديا ةثسددددد  

دجدددددو ا  يدددددلافدددددياليدددددتو القددددديةثلاثل ددددد ثهزالددددده ا
ثل لىددددد ا عدددددة ا لددددداا سدددددت ث طيط اثل ددددد ثهزاثلةدجطددددد .ا

(اثلتددددددددددياه قدددددددددد لاDykshoorn,2005د ةثسدددددددددد  
 تي يقددددديادجدددددو اه ددددد ا  يددددديايا سدددددت ث طيط اثل ددددد ثهزا

ليددددددحافددددددياثكتيدددددديباثللفدددددد  ثلاثلةدجطدددددد الدددددده اثلت 
اثللغوس .

د تفدددددددد ا تددددددددي جاثلى ددددددددياكددددددددحلنالددددددددحا تددددددددي جاااااا
(اثلتددياه بتدد افعيلطدد ا1995 ةثس  ثيددلاثلل سددي،ا

ثلتعلااثلتعيد يافياثكتييبار باثلل ثل اثل ي وسد ا
لقددديةثلاثلتعبيددد اثلكتدددياي،ادهةجدددحاذلدددنا لددداا ثفثطددد ا
ثل ددد با  دددواثعسدددلوباثليه.دددهاثلدددح اهل ددداا لددديقاا

عللقدددددااد علدددددطاازل  قدددددا،ادةدحاثلتعددددديدماليدددد ولط ا 
ثلددح اسددي اثلليلو دديل،ادثلتغييدد افدديااي دد اثلادد ،ا
دكي اثعلوذ،ادثلتشيطحادثلتغح  اثل ثجع اثلليتل زا
لدددلا يددد اثللعللددديل،ادثل  ددد اثلتدددياثكتيدددبقياثل ددد با
 تطيددد ا يددديحاكددد الددداقاافدددياثلسطدددي اادددهدةكادإثييسدددها

اب  ها ضوالقاافياثلليلو  .

 دديليالددحاثلهةثسدديلاثليدديب  افدديادستفدد اثلى ددياثلااا
  كيةهيا لااثستقهذاثل    افياثل  ثهزاثليق سد ،ا
ل ية ددد ابيل   ددد افدددياثل ددد ثهزاثلاددديلت  اد دددها. جدددحا
ثليدب افددياذلددنا لددااه دها وجددهاه لدد ا للطدد ادثضدد  ا
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فدددددددياثع باثلت بدددددددو ا لدددددددااهماثلتدددددددهةس اثللوجدددددددها
لألرفدددددياا لدددددااثل ددددد ثهزاثليق سددددد ا  يدددددلار  دددددتقاا

ثدديلا ضددع اثع لدد اثلعللطدد ا لددااهماثل  ث طدد .افدديا
 وجطهاثعرفياالاك يةاللاثل د ثهزاثلاديلت ا  يدلا

ا(.NICHD,2000,28للار  تقااثل  ث ط . 

دكددددددددددددددددددديمالدددددددددددددددددددلا تدددددددددددددددددددي جا ةثسددددددددددددددددددد  جليااااااا
(ادجو ا    اثة ىيرط الوجى اايلا2002ثلثطيو ،

اثل هةزا لااثل  ثهزاثليق س ادثلفقااثل  ث ي.

(اهما2004ثطيدددددددو ،ده بتددددددد ا ةثسددددددد  جليااثلااااا
(اه  ا لددددداا  يددددديلاp.pثسدددددتدهث ا  اطددددد اثلعددددد ض 

 ثلي   ادثلفقااثل  ث ي،اد وفي اثلو  افياثلتهةس .

(ا2011ليه ا بدددهاثلىدددية ،د دددهاه بتددد ا ةثسددد  ااااا
في لطددد اث سدددت ث طيق اثلل ت ثددد  اثللاب  ددد الدددلا ددد  ا

،ادثل ددددد ثهزاثللتكددددد ةز،ا سدددددت ث طيطيل ثل  ثهزاثلةدجطددددد 
دثل  ثهزاثلل اط (افيا الطد القديةثلاثل   د اثل  ث طد ا
يااوجددها ددي .ااكلدديا بيي بيقددياثلشددفقيادثلادديل العددً
ه بتددددد افي لطددددد اث سدددددت ث طيط اثلل ت ثددددد افددددديا الطددددد ا
لقيةثلاثلا   اثيياهسقل اهحكاث ست ث طيط افيا
 ددهةس ا  ليددحاثلادد اثل ثبددحاثالاتددهث يا لدداا  دد ا

ياصددد طً ي،ادذلدددنالدددلاخددد ااثلكللددديلادا ثليلددد ا   دددً
ل يكي قاالالوذجيل اهلي اثللعلاادثل  سل.اد وصد ا
كددحلنا لدداافي لطدد اث سددت ث طيط اثلل ت ثدد افدديا الطدد ا
ي اثيددديا للدددد ا لقددديةثلاثله ددد ادثللعدددهااثل  ث ددديالعدددً

هخ دددديهاثل ددددحذادث ضدددديف ادثالسددددتبهثا،اكلددددياه قدددديا
سدددي هلافددديافددديازسدددي زا ددده اثلكللددديلاثلتددديا لكدددلا

فدددياثلهقط ددد ااا-بشدددك اصددد طح-ليدددحاثلا ددد ااقددديللتل
ثلوثثددهز،اده بتدد افي لطدد اث سددت ث طيط اثلل ت ثدد افدديا
 الطدد القدديةثلاثل دد ثهزاثللعبدد ز اثيدديا  قددياهسددقل ا
فيا هةس اثلت ليحا لااثيلاثلتعبيد ا دلاثللعاداا
بيلادددول،الدددحا دددهةسبقاا لدددااثلبدددههابددديل  ثهزااهث ددد ا
اصددددددد ط  ،ادثال تقددددددديهالاقددددددديا قي ددددددد اربطثطددددددد  غي 
فيي طدد (،اكلدديا تفدديدلا دد  ي اث سددت ث طيط اثلل ت ثدد ا
فدددديا الطدددد القدددديةثلاثل   دددد اثل  ث طدددد  اثيددددياكدددديما
   ي هدددددددددياهك ددددددددد افي لطددددددددد افددددددددديا الطددددددددد اثللقددددددددديةثلا
ثلشددفوس  ثليق س (،افدددياثددديلاكددديما   يؤهددديالتوسدددً يا
فددددديا الطددددد القددددديةثلاثلفقدددددااثل  ث دددددي.اد دددددهاهدصددددد ا

طدد اثلهةثسدد ابضدد دةزا ضددليلالقدديةثلاثل   دد اثل  ث 
فيالايهجا علطااثل  ثهزا يلد  ا د دزا لدااضد دةزاا
ااددديهاه دثلاقطدددييال ااددد السطددديياثللقددديةثلاثلاو طددد ا
لل    اثل  ث ط ،ادهخيً ثا  ها دةثلا هةسبط اللعللديا
دلشدد فياثللغدد اثلع بطدد  التددهةسبقاا لددااكطفطدد ا الطدد ا

 لقيةثلاثل    اثل  ث ط .

 توصيات البحث: -ثالثاً 

ث وما كشدت عناه ما  في ضوء مشكلة البح
 نتائج يوصي هذا البحث بما يلي:
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ثلددتعلاا-ثسددتدهث اث سددت ث طيطيلاثل     ثلالحجدد  •
ثل دددددد ثهزاثلةدجطدددددد (التالطدددددد القدددددديةثلا-ثلتعدددددديد ي

 ثل    اثل  ث ط اله ا  ليحاثلل ثل اثالاتهث ط .

ثالهتلددددددي ابعدددددد  اصددددددعوبيلاثل دددددد ثهزاثليق سدددددد ا •
 لت ليحاثلل ثل اث  هث   .

ثللعللدددديلا لددددااردددد قادهسدددديلي ا الطدددد ا ددددهةس ا •
 لقيةثلاثل    اثل  ث ط .

ثالهتلي ابيلتكيل اايلالقيةثلاثليد   اثل  ث طد ،ا •
 دثلفقااثل  ث ي.

ثالهتلددددددددي اات يددددددددطاالقدددددددديةثلاثل دددددددد ثهزاثليق سدددددددد ا •
بيسدددددتل ثة الت ه.دددددها  ددددديغاثلضدددددع اد  جقدددددي،ا

 د  يغاثل وزاد عةسةهي.

  ددها دةثلا هةسبطدد اددةلا لدد اللعللددياثللغدد ا •
ثل   دد اثل  ث طدد التددهةسبقاا لدداا ددهةس اا ثلع بطدد 

اقهذا الط اث ست ث طيطيلاثلتعلطلط  ابيستدهث ا
ثلاددد اا  ليدددحاالددده ثل   ددد اثل  ث طددد القددديةثلا

 .ثعدااث  هث  

  ددي زاثلاةدد افددياه دثلاددسددي  ا  ددوساالقدديةثلا •
ثل   دددد اثل  ث طدددد افددددياضددددوهاب ي دددد اثلل ثةدددد ا

 ثلتيا هلقياهحثاثلى ي.ا

 بحوث مقترحة: -رابعاً 

فاااي ضاااوء نتاااائج البحاااث التاااي تااا  التوصااال 
إليهاااا، والتوصااايات الساااابقة يقتااارح هاااذا البحاااث 

 بحوث منها:  إجراء عدة

ا  دددديلجاثيسددددوبيالسطدددديياثل   دددد افددددياثل دددد ثهزا -1
ثلايلت  ا كوماهك  ا   ،ادسوف الايالعلولديلا

 هك  ا ليا  ه اه ايهاثل    اثلايلت .

ثل   دددد اثل  ث طدددد اا ةثسدددد اه دددد ا ددددو اثلددددا افددددي -2
 دثلفقااثل  ث ي.

ه  اثل    اثل  ث ط افياثلفقااثل  ث ياله الق زا -3
 فياصفوذالدتلف .اثل  ثهادضعيفقا

 ددي اا لدداا سددت ث طيطيلاثل دد ثهزااا  دديلجافي لطدد ا -4
فيا  ييلاليتو اثلي   اثل  ث ط اله ا  ليحا

 ثلل ثل اثالاتهث ط .

 الطد افي لط ا سدت ث طيطيلالديادةثهاثللع فد افدياا -5
 ثل    اثل  ث ط اله ا  ليحاثلل ثل اثالاتهث ط .

في لطدددد اثل ادددد اثل  لطدددد افدددديا الطدددد القدددديةثلا -6
ثل   دددددددددد اثل  ث طدددددددددد الدددددددددده ا  ليددددددددددحاثلل ثلدددددددددد ا

 ث  هث   .
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 قائمة املراجع

(.اصعوبيلاثلدتعلاا2001 ا ثيطااهاوا طيم  .1
ردد قاثلتددهةس ادث سددت ث طيطيلاثللع فطدد ،ا–

اثلت بط اثلديص .ثل سيضااهكي  لط ا

(.افي لطدددد اا  دددديلجا2017 ادددد ثيطااثل ل ددددي  .2
ل تدددددد حاللعيليدددددد اثلضددددددع اثل  ث دددددديالدددددده ا
  ليدددحاثلاددد اثل ثبدددحادثلدددديل ابل يفةددد ا

ليلدددد اثلييلعدددد اثلةدددديه زابيددددل ا ا لدددديم،ا
،اث سدددددد لط اللهةثسدددددديلاثلت بوسدددددد ادثلافيددددددط 

ا.ا86-75(،ا1 25غةز،ا

(.اثستدهث اا  يلجا دي اا2003هثلهاثلييه  .3
ذ اثلتعلااثلباي ياثالجتلي ياده  كا لاا لوا

 لددددااثلت اددددي اد الطدددد ابعددددداثللقدددديةثلا
ثل طي طدددددد الدددددده ا  ليددددددحاثلادددددد اثلددددددديل ا
ثالاتددددددهث ي،اليلدددددد ا ةثسدددددديلافددددددياثللادددددديهجا

ا(.ااا73در قاثلتهةس ،اثلعه  

(.العددددهاا2006هثلددددهازسدددداقااهاددددواثيددددي   .4
ثليددد   افدددياثل ددد ثهزالددده ابعدددداثل يلىددديلا

عي،اليلدد افدديال ثثدد اثلتعلددطااثلعددي ادثليدديل
ا.اا170-130(،ا61ثل  ثهزادثللع ف ،ا  

(.افعيلط اا  يلجا دهةسبيا2010هثلها وث   .5
فددديا الطددد القددديةثلاثلدددو ياثلادددو ي،اده ددد كا

 لددددداا  يددددديلاسددددد   اثل ددددد ثهزالددددده ارلىددددد ا
صدددددعوبيلاثلدددددتعلاافدددددياثلل ثلددددد اثعسيسدددددط ا
اهدلددددددد ا  ددددددد ،اليلددددددد اثل فولددددددد ادثلت بطددددددد ،ا

ا.ا65-17(،ا3 2

.ا(2013الطدددددددددددددددددغاثلددددددددددددددددده ا سدددددددددددددددددلي ي   .6
 سدددددت ث طيطيلا دددددهةس اثللغددددد اثلع بطددددد  هر ا
 ة سدددد ،اد  بط دددديلا للطدددد (،ا ثةاثللادددديهجا

اللاش ادثلتوزسح،ا ليم.ا

(.افي لطد ا2004جلياالا فااثلثطيدو   .7
 دددددددددددددهةس اثل ددددددددددددد ثهزابيسدددددددددددددتدهث اا  ددددددددددددديلجا

فدديا  يدديلاا Power Pointثلعدد دضا
ثليدد   ادثلفقددااثل  ث دديالدده ا  ليددحاثلادد ا

ل،اليلددددد اثل ثبدددددحاثالاتدددددهث يااهدلددددد اث لددددديةث
 145-99(،اا30ثل  ثهزادثللع ف ،ثلعه  

(.اه دددد ا2002جلددددياالادددد فااثلثطيددددو   .8
ثسدددددددددتدهث ا سدددددددددت ث طيط اثل ددددددددد ثهزاثليق سددددددددد ا
ثلةدجط اثللتةثلا افيا   اضع اثل د ثهزا
ثليق س اد  ييلاثلفقااثل  ث ديالده ا  ليدحا
ثلاددددد اثل يلدددددياثعسيسدددددي،اليلددددد اثل ددددد ثهزا

-(،اكلطددددددددددددددد اثلت بطددددددددددددددد 15دثللع فددددددددددددددد ،ا  
 يلا ل .اااجيلع  
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(.ا سدددت ث طيط ا2003ثيدددلاثيددديلازستدددوم  .9
ةلسددددد العيصددددد زال ددددد قاثلتعلدددددطاا-ثلتدددددهةس 
،اثل ددديه ز ا ددديلااثلكتددد اللاشددد ا1دثلدددتعلا،اغ
ادثلتوزسح.

اا1999ثيايا بهاثلىية ا ا  اا .10
هسيسدددددددطيلافددددددديا علدددددددطااثللغدددددددد اثلع بيدددددددد اا.(

ثللكتدددد اثلع بددددياث سددددكاهةس  اد هةسيدددددقيا،ا
 ثل ه.ي.

(.العدددهاا1992ثلدددهثما لددديا اددد   -11
ثليددددد   افدددددياثل ددددد ثهزاثلاددددديلت الددددده ا
  ليحا قي  اثل ل  اثل ي ط اللاثلتعلطاا
ثالاتددددهث يافددددياثلى دددد سل،اليلدددد اكلطدددد ا

(،ا19جيلعدددد اثللااددددوةز،ا  -ثلت بطدددد 
88-153. 

ا.(2005خلدددددددددددددددددددددددط اثليدددددددددددددددددددددددوسايا  -12
ثسدددت ث طيطيلاثالسدددتاتي اداثالسدددتهالاا
فدددياثل ددد ثهزادافقدددااثلاادددوم،اليلددد ا

ثللغددددددددديلاا-ثلللدددددددددناسدددددددددعو ااجيلعددددددددد 
ا.18دثلت جل ،الج

  فيدددددددددددددددددددددهاجو يدددددددددددددددددددددوم،ادةدجدددددددددددددددددددددةا -13
(.اثلددددتعلااثليلددددي يا1998جو يددددوم 

دثلفدد    اثلتعدديدمادثلتادديف ادثلف   دد .ا

  جلددددددددد  اةفعددددددددد ال لدددددددددهااقيددددددددديل،ا
 ثل يه ز ا يلااثلكت .اا

ذد ددددددددددديما بيدددددددددددهثل،ادسدددددددددددقيل اهادددددددددددوا -14
(.ا ست ث طيطيلاثلتهةس ا2007سليه 

 افددياثل دد ماثل ددي  ادثلعشدد سل،ا لدديم
ا ثةاثلفك ا ي  دمادلوز وم.اا

سدددددددعها لددددددديازث.ددددددد ،ادسدددددددليها  كددددددديا -15
(.اث ييهدديلاثه. دد افدديا2013 ثخدد  

،ا لدددديم ا1 ددددهةس اثللغدددد اثلع بطدددد ،ا 
ا ثةاثلل  ضا.

(.ا2011سددددعو ااددددلالىدددديةلاثلىددددي ة   -16
لقلاد اد  بطد ،اا-  بط يلا لااثلداف 

ا،اثلعيل ا ثةاثلكتيباثلييلعي.1غ

(.اثعسدديلي ا1986سددلطحاهاددوالغلددي  -17
  التهةس اثللغ اثلع بط ،ا ليم اثل ه.

  ثةاثلفك .

سدددددلي ا.دددددو  اهثلددددده،ادسدددددعهالىددددديةلا -18
(.اثلتدددددددهةس اثلعدددددددي ا2010ثل  ددددددديه  

د دددددددهةس اثللغددددددد اثلع بطددددددد ،اثلكوسددددددد  ا
الكتى اثلف حاللاش ادثلتوزسح.
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 ددددددددددددددددددددددفيها سددددددددددددددددددددددلي ي ا ادددددددددددددددددددددد ثيطاا -19
(.اه  ا ست ث طييتيا2008ثللشقهث ي 

ثلد س ددد اثلهاللطددد ادثلتدددهةس اثلتىدددي ليا
قدددديةثلاثل دددد ثهزاثليق سدددد افدددديا الطدددد ال

لددددددددددده ا  ليدددددددددددحاثلاددددددددددد اثلدددددددددددديل ا
ثالاتدددددددددهث ي،اةسددددددددديل ا كتدددددددددوةثكاغيددددددددد ا

اجيلع ابغهث .-لاشوةز،اكلط اثلت بط 

(.ا2005رهاثلهلطلي،ادسعي اثلوث لي  -20
ث ييهددددديلاثه. ددددد افددددديا دددددهةس اثللغددددد ا

اثلع بط ،اثعة م،ا يلااثلكت .

 بددددددددددددهاثلدددددددددددد ثللاثلقي ددددددددددددلي،ارددددددددددددها -21
(.ا ست ث طيطيلاثه.  ا2008ثلهلطلي 

يافلاثلتهةس ،ا ليم ا ثةاثلش دقاف
 للاش ادثلتوزسح.

(.اثللوجدددها1994 بدددهاثلعلدددطاا اددد ثيطا  -22
ثلفاياللهةسياثللغد اثلع بطد ،اثل ديه ز ا

ا ثةاثللعيةذ.

ا.(2000 بدددددهاثلفتددددديحاثيدددددلاثلىيددددد   -23
هصددوااثلتددهةس اثلع بطدد اادديلاثلاة سدد ا
دثللليةسددد اللل ثلددد اثعسيسدددط اثلددده طي،ا

ا ثةاثلفك .ا  ليم

(.ا2002 ا بددددهاثلفتدددديحاثيددددلاثلىيدددد  -24
 علدددددددطااثعرفددددددديااثللقددددددديةثلاثل  ث طددددددد ا
دثلكتياطدددد ،ا لدددديم ا ثةاثلفكدددد اللاشدددد ا

ادثلتوزسح.

(.ا2005 ا بددددهاثلفتدددديحاثيددددلاثلىيدددد  -25
هسديلي ا ددهةس القديةثلاثللغدد اثلع بطدد ا

،اث لددديةثل ا ثةاثلكتددديبا2دف ثاقدددي،اغ
اثلييلعي.

 بددددددددددهاثلكدددددددددد سااثلد .لدددددددددد ،اد فدددددددددديذا -26
(.اردددددددددد قا علددددددددددطاا1990ثللىيايدددددددددده  

اثلتفكي الألرفيا،ا ليم ا ثةاثلفك .

(.اسددلوكطيلا2006 دد دضاثللدديلكي  -27
لعلددددددااثل سيضدددددددطيلاثلاددددددفط اثلل يددددددد زا

ل اثلعللددددياللتفكيدددد اثالاتكددددية ،اثللددددؤ 
ث  لطلددددددددديالللويىددددددددد ،اثدددددددددوااة ي ددددددددد ا
ثللويىددد  ا  بطددد الدددلاهجددد اثلليدددت ب ،ا

-265هغيددد  ،ا30-26ثليدددعو   ا
 .ااا308

(.ا2012 دددددددددد هاثيددددددددددلا وسضدددددددددد   -28
ثعخ ددديهاثل  ث طددد اثلشدددي ع الددده ارلىددد ا
ثلادددد اثل يلددددياثعسيسدددديافددددياضددددوها
ثلليددددددددددددددتوسيلاثللثطيةسدددددددددددددد ،اةسدددددددددددددديل ا
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ليجيددددددتي اغيدددددد الاشددددددوةز،اثلييلعدددددد ا
اثلت بط ،اغةز.اث س لط ،اكلط 

(.ا دددهةس ا1991 لددياهثلدددهالددهكوة  -29
فاددددددوماثللغدددددد اثلع بطدددددد ،اثل دددددديه ز ا ثةا

اثلشوثذاللاش ادثلتوزسح.

ا.(2004 لددددداا بدددددهاثلعةدددددطااسددددد    -30
 سدددت ث طيطيلاثسدددتطعيباثلل ددد دهالددده ا
ثل ددددديةناثلع بدددددياد   تقددددديابكددددد الدددددلا
ثلليددددددتو اثلتعلطلددددددديادثليددددددا اد دددددددو ا

جيلعدددددددددد ا-ثلددددددددددا ،اليلدددددددددد اثلت بطدددددددددد 
ا.202-184(،23ثعزه ، 

(.اهصدواا2010فت ياذ يباسدبيتيم  -31
در ث  ا هةس اثللغ اثلع بط ،ا لديم ا

ا ثةاثلياي ةس اللاش ادثلتوزسح.

(.ا ضدددي يا2012فت ددديا لددديا.دددو    -32
لقلددددددد افددددددديا علدددددددطااثل ددددددد ثهز ا  ليددددددد ا

ثليدددد   ،ا-ليددددتوسيلاثل دددد ثهزا-ثلكتددد ا
ليلو ددد ال دددياللابيللغددد اث  يليةسددد ،ا

(،ا127ليلدددددد اثل دددددد ثهزادثللع فدددددد ،ا  
 .ا19-28

(.اثلددددتعلااثلتعدددديد ياا2007فقددددهازث.دددده  -33
ا  يلجا  جيا ي اا لاا ست ث طيط ،ا

ثل ىعدد اثلع بطدد ،ا ثةاثلطدديزدة اللاشدد ا
 دثلتوزسح،ا ليم،اثعة م.

(.افعيلطددددددددددد ا2017ليادددددددددددياثلعيددددددددددديجي  -34
ثسددتدهث اثل ادد افدديا  يدديلاثليددد   ا
دثل   ددد الدددحاريلىددديلاثلاددد اثل ثبدددحا
ذدثلاصددددعوبيلاثلددددتعلاافددددياثل دددد ثهز،ا

(،ا9 57هلددددد اثالجتلي طددددد ،ليلددددد اثلد
ا.ااا87-107

(.ا2011لددديه ا دددثىيما بدددهاثلىدددية   -35
في لطدددددد ا سددددددت ث طيط ال ت ثدددددد التالطدددددد ا
لقدديةثلاثل   دد اثل  ث طدد الدده ا  ليددحا
ثلل ثلددددددد اثالاتهث طددددددد ،اليلددددددد اثل ددددددد ثهزا

ا.اا181-141،ا117دثللع ف ،اا

(.اثلتفكيدد الددلا2005ليدده ا ةسددةا  -36
-ربطعتدددددده-لاةددددددوةا  بددددددو ا  ع سفدددددده

ه ليرددددده(،اثل ددددديه ز ا-تددددده الي-لقيةث ددددده
  يلااثلكت اللاش ادثلتوزسح.

ثلليلددددددد اثل دددددددولياللتعلدددددددطاادثلى ددددددديا -37
(ا  دده.يا1987ثلعللدديادثلتكاولوجطددي 

اثلتعلطاا ب اثلييلعي،اثل يه ز.
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(.اثليددو زا2009ل يددلا لدديا  طدد   -38
ثلشدددددددديلل ادثليه.ددددددددهزافددددددددياثلتددددددددهةس ،ا

ا ليم ا ثةاصفيهاللاش ادثلتوزسح.

(.اهخ دددددددديها2007ل لددددددددهاثل وثلددددددددهز  -39
  ثهزاثليق س افياثللغ اثلع بطد الده اثل

رلىدددد اثلادددد اثل يلددددياثعسيسدددديافدددديا
ل يفةددددددددد ا ةبدددددددددهاد   تقدددددددددياادددددددددىعدا
ثللتغي ثل،اثلليل اثعة  ط افياثلعلدو ا

ا.اا127-109(،ا2 6ثلت بوس ،ا

(.افعيلط ا1995ل لهاثيلاثلل سي  -40
ثلددددتعلااثلتعدددديد يافددددياثكتيدددديبارلىدددد ا
ثلل ثلددددددد اثل ي وسددددددد القددددددديةثلاثلتعبيددددددد ا

ليلثطددد اثللاددد س الللاددديهجاثلكتدددياي،اث
دردددددد قاثلتددددددهةس ،اثللددددددؤ ل اثلعللدددددديا
ثلييبحاثلتعلطااثل ي و اد  ده يلاثل د ما
ثلعشدددددددددددددددددددددد سلااثلليلددددددددددددددددددددددهاثعدا،ما

 .ا249-217ما

(.ا2004ل لددددددددهاةجدددددددد افضدددددددد ا   -41
ثليددددددددد   افدددددددددياثل ددددددددد ثهز التغي ث قدددددددددي،ا
دقطيسددددددقي،اد اليتقدددددددي،اليلدددددد اثل ددددددد ثهزا

 .اا49-13(،ا34دثللع ف ،ا  

(.ا1983ه ل لدددددها بدددددهاثل دددددي ةاهثلددددد -42
رددددد قا علدددددطااثللغددددد اثلع بطددددد ،الكتىددددد ا

اثلاقض اثلع بط ،اثل يه ز.

فعيلطددددد اا.(2003ل لدددددهال فدددددياجدددددي   -43
 سدددت ث طيط ال ت ثددد افددديا الطددد ابعددددا
لقدديةثلاثلفقددااثل  ث دديالت ليددحاثلادد ا
ثل ددددددددي ياث  ددددددددهث  ،اليلدددددددد اثل دددددددد ثهزا
دثللع فددد ،اثليلثطددد اثللاددد س الل ددد ثهزا

 اا(.22دثللع ف ،اجيلع ا يلا ل ، 

(.ا1997لددددددددهالادددددددد فاا  يددددددددا ل  -44
ثل ددددد ثهزاده وث قددددديادلشدددددك لاضدددددع ا
ثلت ليددددحافيقددددي،اليلدددد اففدددديقا  بوبدددد ،ا

ااثلعه اثلعي  .

ل لددددددددددددددددددددددددو اة دددددددددددددددددددددددده اخددددددددددددددددددددددددير ا -45
(.ا علطااثللغ اثلع بطد ا1985دفخ دم 

،اثل يه ز،ال ىعد ا4دثلت بط اثله.اط ،اغ
 سي اثلع ب.

ثلل كةاثلع بياللى و اثلت بوسد الدهداا -46
يليا(اثلت  سدددددددد اثلدتدددددددد1989ثلدلددددددددطج 

لاهدزا  وس ا هةس اثللغد اثلع بطد افديا
 اثلل ثل اثل ي وس ،اثلكوس .
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ثلل كدددددددةاثل دددددددولياللى دددددددو اثلت بوسددددددد ا -47
  دددددددددددددوس اثلتعلدددددددددددددطاافدددددددددددددياا.(1989 

-1986جلقوةسددددددد الاددددددد اثلع بطددددددد ا
اثلعيل اللتو ي .از،اث  ثةا1988

ثلل كدددددددددددددددددددددةاثل دددددددددددددددددددددولياللى دددددددددددددددددددددو ا -48
 ددهدزاثللغدد اثلع بطدد اا.(1988ثلت بوسدد  

جادثلكتدديب(،ابيلل ثلدد اثل ي وسدد ا ثللدداق
اثل يه ز،ا .وثمادزثةزاثلت بط ادثلتعلطا.

(.افي لطدددددد ا2017ل ضددددددياثلةه ث ددددددي  -49
فيا الط ااا لوذ اهبعي اثلتعلاالليةزث و

ليدددتوسيلاثلفقدددااثل  ث ددديالددده ارددد با
ثلادددددددد اثل يلددددددددياثللتوسددددددددط،اليلدددددددد ا
ثلييلع اث سد لط اللهةثسديلاثلت بوسد ا

ا.87-46(،3 25دثلافيط ،اغةز،ا

لاددددددددددددددددددددددااثل ه.دددددددددددددددددددددده ،ادجلددددددددددددددددددددددياا -50
(.ا سددت ث طيطيلا علدداا2011ثلد يدد  

ثل لىددددددددد اذد اثل يجددددددددديلاثلديصدددددددددد ،ا
ا ليم ا ثةاثلفك اثلع بي.

ه  ااا(.2015لاتا اص حاسلطليم  -51
ثلتدددددهةس ا لددددداابعددددددا سدددددت ث طيطيلا
ثل ددد ثهزافددديا  يددديلاثل   ددد اثل  ث طددد ا
لددده اثلت ليدددحاذد اصدددعوبيلاثلدددتعلا،ا

ثلليلددددددد اثلع بطددددددد الهةثسددددددديلادب دددددددو ا
ثلعلدددددددو اثلت بوسددددددد ادث  يدددددددي ط ،اكلطددددددد ا

(لدديةي،ا1جيلعدد اهسدديوغ،ا  -ثلت بطدد 
ا.72-117

ثللاةلدددددددد اثلع بطدددددددد اللت بطدددددددد ادثل  يفدددددددد ا -52
ثلدتدددددديلياثلت  سدددددد اا.(1985دثلعلددددددو  

لاددددددهدزالاي شدددددد اسددددددب ا  ددددددوس ا علددددددطاا
ثل دددد ثهزافدددديال ثثدددد الدددديا بدددد اثلتعلددددطاا

اثلييلعي،اثل سيض.

(.ا2001 يصدددددددد اثلدوثلددددددددهز،ادفخدددددددد   -53
ر ث دددددد ا ددددددهةس اثلت بطدددددد اث سدددددد لط ،ا
دهسيليبقي،اد  بط ي قياثلعللط ،ا ليم ا

ا ثةاثايلاللاش ادثلتوزسح.

ا.(1996دزثةزاثلت بطدددددددددددددددد ادثلتعلدددددددددددددددددطا  -54
يالت دددددوس ا وصدددددطيلاثللدددددؤ ل اثل دددددول
اثلتعلطااث  هث  ،اثل يه ز.

 سدددددددت ث طيطيلاا.(2009دلدددددددطاا بيددددددده  -55
ثلتعلدددددددطاادثلدددددددتعلاافدددددددياسدددددددطيقا  يفددددددد ا

 ثةاثلليددددي زاللاشدددد اا لدددديم ثليددددو ز،ا
ادثلتوزسح.
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دهي الييدهاثلكبطيدي،ادصديلحاثيدلا -56
(.ا لدددددااثلددددداف اثلعدددددي ،ا1999هثلددددده 

  ليم ا ثةاثلكاه اللاش ادثلتوزسح.
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