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 فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 دى تالميذ الصف اخلامس االبتدائييف تنمية كفايات فهم املقروء ل

 
 

 الشمري  بن علي عيسى بن علي 
 أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد        

 جامعة حائل    – كلية الرتبية 

 
  املتشعب التفكري إسرتاتيجيات مباستخدا التدريس فاعلية

 االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم كفايات تنمية يف

 الشمري  بن علي عيسى بن علي 

 امللخص:
 تنمية يف املتشعب التفكري إسرتاتيجيات باستخدام التدريس فاعلية إىلالتعرف هو  :هدف البحث

 اسدتخدم املدنه    ، ولتحقيد  هددف البحدث   االبتددايي  اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم كفايات
، وألجل ذلك قدام  (والضابطة التجريبية) اجملموعتني املعتمد على -ذو التصميم شبه التجرييب- التجرييب

الباحث ببناء قايمة بكفايات فهم املقروء الالزمة لطدال  الصدف اخلدامس االبتددايي، و ليدل للمعلدم       
 مت صددقها وبباتهدا،   مدن  التحقد   لقياس كفايات فهدم املقدروء، وبعدد   لتطبي  اإلسرتاتيجيات، واختبار 

 بواقد   االبتددايي دديندة حايدل،    اخلدامس  الصدف  تالميذ من تلميًذا( 42) من مكونة عينة على تطبيقها
بالطريقدة   اختيدارهم  مت الضابطة، اجملموعة ميثلون تلميًذا( 20)و التجريبية، اجملموعة ميثلون تلميَذا( 22)

 إحصدايية   اللدة  ذات فدرو   عن وجدو   البحث كشفت نتاي وقد ية العنقو ية متعد ة املراحل، العشواي
 يف الضدابطة  واجملموعدة  التجريبيدة  اجملموعدة   رجدات  متوسدطي  بدني  ( ≥ α 0.05)  اللة مستوى عند

االبتددايي، لصدات تالميدذ     اخلدامس  الصدف  تالميدذ  املقروء لدى فهم كفايات الختبار البعدي التطبي 
جملموعة التجريبية، كما كشفت نتاي  البحث عن وجو   اللة عملية السدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري    ا

( وهدي قيمدة كدبرية    23%) ( η2)املتشعب يف التدريس؛ حيث بلغ حجم التباين املفسر وفًقا ملرب  إيتدا  
املقروء لدى عينة  تعكس فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية كفايات فهم

 الدتفكري  إسدرتاتيجيات  تضدمني  ضدرورة أوصدى البحدث ب   النتداي  ويف ضوء ما أسدفرت عنده   الدراسة، 
 اسدتخدام  كيفيدة  علدى  العربيدة  اللغدة  معلمدي  تددريب  العربيدة، إضداقة إىل   اللغدة  كتب بناء يف املتشعب

 العربية. اللغة مهارات تدريس يف املتشعب التفكري إسرتاتيجيات

 .املتشعب، كفايات فهم املقروء، اخلامس االبتدايي التفكري املفتاحية:الكلمات 
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The effectiveness of teaching by using cross-thinking strategies in 
developing reading comprehension competencies for the fifth graders 

Ali bin Eisa bin Ali Alshammari 

 

Abstract 
     The aim of this study is to identify the effectiveness of teaching using cross-

thinking strategies in developing the competencies of reading comprehension for the fifth-
grade primary students, To achieve the goal of the research, he used the experimental 
approach - with a quasi-experimental design - based on the two groups (experimental and 
control), and for this the researcher built a list of reading comprehension competencies 
needed for fifth grade students, a guide for the teacher to implement strategies, and a test to 
measure reading comprehension competencies, and after verifying their validity And its 
stability, it was applied to a sample of (42) pupils from the fifth grade of primary school in 
Hail, by (22) pupils representing the experimental group, and (20) pupils representing the 
control group. They were chosen by the multi-stage cluster random method, and the results 
of the research revealed that there are statistically significant differences at the level of 
significance (0.05 α ≤) between the mean scores of the experimental group and the control 
group in the post application of the test of reading comprehension competencies among 
fifth grade students, in favor of the experimental group students. The results of the research 
also revealed the existence of practical implications for using divergent thinking strategies 
in teaching. Where the size of the variance explained according to the ETA square reached 
(2) (23%), which is a great value that reflects the effectiveness of teaching using divergent 
thinking strategies in developing reading comprehension competencies among the study 
sample. The Arabic language, in addition to training Arabic language teachers on how to 
use divergent thinking strategies in teaching Arabic language skills. 

Keywords: cross-thinking, reading comprehension competences, the fifth primary grade 

 املقدمة:

اللغة ذات مهارات أرب  ال ميكن للفر  أن يتمكن منهدا إذا حددل لديده خلدل يف     
القراءة أحد هذه املهارات األرب  بل وأهم تلدك املهدارات؛ فدال ميكدن أن      أحدها، وتعترب

تستقيم لغة أي فر  وهو ال حيسن القراءة ويتقنها، ولذلك كان أول أمدر جداء بده القدران     
چ  ٹ چ الكريم يف أول آية أنزلت على نبينا حممد علية أفضل الصدالة والسدالم قولده    

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 (.5 – 1 )القران الكريم، العل ، چگ
إنَّ القراءة هي عملية تعرف وحتليل وتقويم وإبداع، ومن بدم فد ن تنميدة مهدارات     
الفهم القرايي جيب أن يكون الغاية املقصو ة لتعليمها، لكونه يعكس قدرة املتعلمني علدى  

وتفسريها، وتقييمها، فهي عملية معقدة تتألف من العديدد   فهم الرموز املكتوبة، وترمجتها
من العمليات العقلية والنفسية واأل ايية باإلضافة إىل شخصية القارئ يف العملية القراييدة  
برمتها، وهي ال حتصل إال بفهم املقروء؛ ألن الفهم هو أساس العملية التعليمية، والنتاي  

 (.164، ص 2019، البدري)املرجوة من التعليم والتعلم 
( أّنده قدد أصدبن مدن     583، ص 2018تأسيًسا على ما سب  فقدد ذكدر الزهدراء )   

املعتقدات الراسخة بني معظم الباحثني يف جمدال تعليميدة اللغدة )اللغدة األم أو الثانيدة أو      
األجنبية( أنَّ الفهم القرايي عنصر أساسي للتحصيل العلمي، وحتقيد  مسدتوى عدالن مدن     

ى مدى استخدام املتعلمني إلسرتاتيجيات القراءة، نظًرا ملا يكابده الكدثري  الفهم يتوقف عل
من املتعلمني يف عملية الفهم، فقد أصبن تعليم إسرتاتيجيات القراءة يف مراحدل مدا قبدل    
التعليم اجلامعي ضرورة ملحة لتنمية مهارات الفهم القرايي لديهم، ومنه حتقي  أهددافهم  

 التعليمية املنشو ة.
فقد أصبن من الضروري التعرَّف على املقصدو  دهدارة فهدم املقدروء، فقدد      لذلك 

ُعرفت بأنها "العملية اليت تستخدم فيها اخلربات السابقة، ومالمن املقروء، لتكوين املعداني  
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(  كما عرفها كل من شحاته 32، ص 1999املفيدة لكل قارئ فر  يف سيا  معني")عصر، 
ة عقلية معرفية يصل بها القارئ إىل معرفة املعاني الديت  ( بأنها "عملي84، 2012والسمان) 

يتضمنها النص املقروء نثًرا أو شعًرا، اعتماً ا على خرباته السابقة، وذلك من خالل ربطه 
بني الكلمات، واجلمل، والفقرات ربًطا يقوم على التفسري، واملوازنة، والتحليل، والنقدد،  

للنصدي، وتنتهدي بدالفهم اإلبدداعي لده، حتدى        ويتدرج يف مستويات تبدأ بالفهم احلدريف 
يتمكن من بناء املعنى من النص من خالل تفاعلده معده". وقدد حدد ت بعدب األ بيدات       
الرتبوية هذه املستويات بثالل مسدتويات هدي: مسدتوى الفهدم احلدريف، مسدتوى الفهدم        

 ي:( هذه املستويات كما يل2005االستنتاجي، مستوى الفهم النقدي، أوضن العقيلي )
فقد عرَّف مستوى الفهم احلريف بأنَّه" املسدتوى األول مدن مسدتويات الفهدم القرايدي،       -

ويعين التقاط املعنى احلريف الرييس املباشر للكلمة أو اجلملة أو الفكدرة مدن السديا ،    
ويتمحور حول فهم األفكار واملعلومات واألحدال اليت ور  ذكرها صراحة أوضمًنا 

رَّف مستوى الفهدم االسدتنتاجي بأنَّده" املسدتوى الثداني مدن       يف النص املكتو ". كما ع
مستويات الفهم االستنتاجي، ويعين القدرة على قراءة ما بدني السدطور ومدا وراءهدا     
والتقدداط املعدداني الضددمنية، واسددتخالص النتدداي  مددن املعلومددات املقدمددة، و ييددز  

فضداًل عدن    األحدال الوار ة، وحتليل مشداعر الكاتدب والشخصديات، وتفسدريها،    
إ راك العالقددات بددني األسددبا  والنتدداي ، والتوصددل إىل بندداء تعميمددات مناسددبة،   
وتوظيف مهارات التنبؤ واملقارنة، والتصنيف". وقد عّرف مستوى الفهم النقدي بأنَّده"  
املستوى الثالث مدن مسدتويات الفهدم القرايدي، ويعدين إصددار احلكدم علدى املدا ة          

ها وجو تهدا يف ضدوء معدايري حمدد ة ومناسدبة، مد        املقروءة، من حيث صدقها و قت
تقديم مسوغات لألحكام اليت يتوصدل إليهدا القدارئ، ويفدرتا يف القدارئ يف هدذا       
املستوى توظيف مهارات التقويم، وحدل املشدكالت، والقدراءة الناقددة والتحليليدة،      

اآلراء، والتعامل م  القراءة بوصفها مهارات تفكري، فضاًل عن التميز بدني احلقداي  و  
 (123ص )والدعاية واإلعالن يف النص". 

وقد حد ت أ بيات تربوية أخرى مخسة مستويات للفهدم القرايدي منهدا مدا أور ة     
( إىل: الفهم املباشر، والفهم التفسريي، والفهم الناقد، والفهم التذوقي، 2009)الصاوي 

مات واجلمل واألفكدار  والفهم االبتكاري. والفهم املباشر هو الفهم احلريف؛ أي فهم الكل
املباشرة مثلما ور ت يف النص صراحة، أمدا الفهدم التفسدريي فهدو القددرة علدى حتديدد        
املعدداني الضددمنية، واسددتنتاج العالقددات، وفهددم مددا بددني السددطور ومددا ورايهددا، وحتديددد 
األغراا، ومعرفة القيم واالجتاهات. ويعين الفهم الناقد إصددار األحكدام مدن الناحيدة     

الداللية، والوظيفية، والتمييز بني الواق  واخليال وبدني األسدبا  والنتداي . أمدا     اللغوية و
الفهم التذوقي فهو الفهم العمي  املرتبط خبربة القارئ التأملية وإحساسه بشعور الكاتب. 
ويعين الفهم االبتكاري ابتكار أفكار جديدة مل يتناوهلا النص، واقرتاح حلول ملشكالت قد 

 تكون معقدة.
ا صنفتها بعب األ بيات بتصنيف آخر خيتلف عن التصدنيفني السدابقني وذلدك    كم

بناء على السيا  الذي ور ت فيه هل هو كلمة أم مجلة أم فقرة، حيدث صدنفها كدل مدن     
(Ohood ( 2015, p 80  & Zayer        إىل بالبدة مسدتويات هدي) مسدتوى الكلمدة– 

لمة املهارات التالية: ) حتديد مستوى الفقرة (؛ حيث يشمل مستوى الك –مستوى اجلملة 
معنددى الكلمددات و اللتهددا، تعدديني مضددا  الكلمددة، القدددرة علددى تصددنيف الكلمددات يف 
جمموعات متشابهة، إ راك العالقة بني كلمتني (، ويشمل مستوى اجلملة املهارات التالية: 
ددا  ) حتديد هدف اجلملة وفهم  اللتها، نقد ما تتضمنه اجلملدة مدن معداني ربدط اجلملدة      

يناسبها من معاني ونصوص متشابهة، إ راك العالقة الصدحيحة بدني مجلدتني وندوع هدذه      
العالقة(، كما يشمل مستوى الفقرة: )إ راك ما تهدف إلية الفقرة، وض  عندوان مناسدب   

 للفقرة، إ راك األفكار األساسية للفقرة(.
هدا، فتصدنيف   ولعل املتأمل يف التصنيفات السدابقة جيدد أنهدا تكدا  تتفد  فيمدا بين      

يشمل يف  -كلمة أم مجلة أم فقرة -مهارات فهم املقروء بنا على  السيا  اليت ور ت فيه  
(، والصداوي  2005كل مستوى منه مجيد  املسدتويات الديت أور هدا كدل مدن العقيلدي )       

(، وبناء عليه يتضن لنا أن عملية فهم املقروء ليست عملية سهلة، وإمنا هي عبارة 2009)
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

وقد حد ت أ بيات تربوية أخرى مخسة مستويات للفهدم القرايدي منهدا مدا أور ة     
( إىل: الفهم املباشر، والفهم التفسريي، والفهم الناقد، والفهم التذوقي، 2009)الصاوي 

مات واجلمل واألفكدار  والفهم االبتكاري. والفهم املباشر هو الفهم احلريف؛ أي فهم الكل
املباشرة مثلما ور ت يف النص صراحة، أمدا الفهدم التفسدريي فهدو القددرة علدى حتديدد        
املعدداني الضددمنية، واسددتنتاج العالقددات، وفهددم مددا بددني السددطور ومددا ورايهددا، وحتديددد 
األغراا، ومعرفة القيم واالجتاهات. ويعين الفهم الناقد إصددار األحكدام مدن الناحيدة     

الداللية، والوظيفية، والتمييز بني الواق  واخليال وبدني األسدبا  والنتداي . أمدا     اللغوية و
الفهم التذوقي فهو الفهم العمي  املرتبط خبربة القارئ التأملية وإحساسه بشعور الكاتب. 
ويعين الفهم االبتكاري ابتكار أفكار جديدة مل يتناوهلا النص، واقرتاح حلول ملشكالت قد 

 تكون معقدة.
ا صنفتها بعب األ بيات بتصنيف آخر خيتلف عن التصدنيفني السدابقني وذلدك    كم

بناء على السيا  الذي ور ت فيه هل هو كلمة أم مجلة أم فقرة، حيدث صدنفها كدل مدن     
(Ohood ( 2015, p 80  & Zayer        إىل بالبدة مسدتويات هدي) مسدتوى الكلمدة– 

لمة املهارات التالية: ) حتديد مستوى الفقرة (؛ حيث يشمل مستوى الك –مستوى اجلملة 
معنددى الكلمددات و اللتهددا، تعدديني مضددا  الكلمددة، القدددرة علددى تصددنيف الكلمددات يف 
جمموعات متشابهة، إ راك العالقة بني كلمتني (، ويشمل مستوى اجلملة املهارات التالية: 
ددا  ) حتديد هدف اجلملة وفهم  اللتها، نقد ما تتضمنه اجلملدة مدن معداني ربدط اجلملدة      

يناسبها من معاني ونصوص متشابهة، إ راك العالقة الصدحيحة بدني مجلدتني وندوع هدذه      
العالقة(، كما يشمل مستوى الفقرة: )إ راك ما تهدف إلية الفقرة، وض  عندوان مناسدب   

 للفقرة، إ راك األفكار األساسية للفقرة(.
هدا، فتصدنيف   ولعل املتأمل يف التصنيفات السدابقة جيدد أنهدا تكدا  تتفد  فيمدا بين      

يشمل يف  -كلمة أم مجلة أم فقرة -مهارات فهم املقروء بنا على  السيا  اليت ور ت فيه  
(، والصداوي  2005كل مستوى منه مجيد  املسدتويات الديت أور هدا كدل مدن العقيلدي )       

(، وبناء عليه يتضن لنا أن عملية فهم املقروء ليست عملية سهلة، وإمنا هي عبارة 2009)
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دَّة هلا مستويات متعد ة، ينبغي االهتمام بها، ولذلك اهتمت وزارة التعليم عن عملية معق
هد( علدى  1427يف اململكة العربية السعو ية بذلك، فقد نصت وبيقة تعليم اللغة العربية )

تنمية مهارات فهم املقروء بكافة مستوياته، بدًءا مدن املسدتوى احلدريف وانتهداء باملسدتوى      
الباحثون أيًضا فتناولوه بالبحث والدراسة، فقد شهد جمالده ووًبدا   اإلبداعي، كما اهتم به 

مفهومده، وأهميتده، وإسدرتاتيجياته، و در       –و راسات متعد ة تناولته من كافة جوانبه 
يف  راسددتهما أبددر  Khusniyah & Lustyantie (2017)فقددد تندداول  -تنميتدده

ال  جامعدة ماتدارام   ( يف تنميدة مهدارات الفهدم القرايدي لددى  د      SQ4Rإسرتاتيجية )
اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا، وقد أظهرت النتاي  وجو  فرو  ذات  اللة إحصدايية  
لصات تالميذ اجملموعدة التجريبيدة الدذين  رسدوا مهدارات الفهدم القرايدي ب سدرتاتيجية         

(SQ4R،مما يعين أن اإلسرتاتيجية كانت ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي ) 
( هدفت إىل مناقشة عوامل التحول من تصنيف إسرتاتيجيات 2018ويف  راسة للزهراء )

الفهم القرايي إىل تعليمها يف مراحل التعليم مدا قبدل اجلدامعي، وتوصدلت إىل أنَّ الفهدم      
القرايي ميكن حتسينه باستخدام إسدرتاتيجيات حمدد ة وعلدى رأسدها عمليدة الفهدم، فد نَّ        

وضعوا األسس لتعليم اإلسرتاتيجيات اليت تساعد معلمدي اللغدة   الباحثني  وروا مناذج و
على جعل تالميذهم ينخر ون يف عملية القراءة ددا يعدزز قددراتهم فيهدا كمدا أن تعلدم       
إسرتاتيجيات الفهم القرايي  ريقة  كن املتعلمني من أن يصبحوا مستقلني بفهمهدم، ويف  

اتيجية التددريس التبدا لي يف تنميدة    ( تنداوال أبدر إسدرت   2019 راسة للبقعاوي والنصار )
مهارات الفهم القرايي لدى تالميدذ الصدف السدا س االبتددايي، وقدد أظهدرت النتداي         
وجو  فرو  ذات  اللة إحصايية لصات تالميذ اجملموعة التجريبية الذين  رسوا مهارات 

ندت ذات أبدر   الفهم القرايي ب سرتاتيجية التدريس التبا لي ممدا يعدين أن اإلسدرتاتيجية كا   
( يف  راستهما 2019فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي، كما تناول احلديد والدليمي )

أيًضا أبر  م  إسدرتاتيجيات اجلددول الدذاتي يف تنميدة مهدارات فهدم املقدروء والدتفكري         
التشعييب لطالبات الصف الساب  األساسي يف مبحث اللغة العربية، وقد أظهدرت النتداي    

و  ذات  اللدة إحصدايية لصدات  البدات اجملموعدة التجريبيدة الالتدي  رسدن         وجو  فر

مهارات الفهم القرايي ب سرتاتيجيات اجلدول الذاتي مما يعدين أن اإلسدرتاتيجيات كاندت    
 ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي والتفكري التشعييب.
الرتبويدة ال تدزال تلحد      ولكن على الرغم من هدذا االهتمدام إال أنَّ الدراسدات   
( اليت أكدت وجو  2014ضعًفا لدى التالميذ يف مهارات فهم املقروء كدراسة األحول )

ضعف لدى التالميذ يف الفهم القرايي، كما أكدت هذا الضعف  راسدات عددة كدراسدة    
(، واألمحدددي 2017(، وأيددو )2016(، والددترتي )2015(، وحسددن )2014البلددوي )
(، وقد أرجعدت هدذه الدراسدات هدذا     2019لبقعاوي والنصار )(، وا2019وبريكيت )

الضعف إىل إتباع  ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غري جمدية، وتشدكل عداي  يف   
حتقي  فهم املقروء الذي هدو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه          

ف  مستوى الطال  الدراسات باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل ر
 و كينهم من امتالك كفايات فهم املقروء.

ونظًرا الرتباط عملية فهم املقروء بالتفكري كان البحث عدن إسدرتاتيجيات تسدتثري    
تفكري التالميذ وتعمل على تنمية هذه املهارات لديهم دا ميكنهم من امتالك كفايات فهدم  

هي من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعمل  املقروء، لذلك تعد إسرتاتيجيات التفكري املتشعب
( أن إسدرتاتيجيات  570، ص 2018على ذلك، فقد ذكر خليفه وعبد الفتداح وحممدو  )  

التفكري املتشعب هي أحد اإلسرتاتيجيات و ر  التدريس احلديثة، اليت ميكن اسدتخدامها  
للطالب يف  يف عملية التدريس، وذلك لتحقي  أهداف املا ة، والرتكيز على الدور اإلجيابي

عملية التعلم، والعمل على رف  مستوى حتصيل الطال  وحتسني أ ايهم واجتاهاتهم حندو  
املا ة، وتكوين عا ات عقلية مرتبطة دهارات التفكري العليا واليت تساعدهم علدى اإلاداز   

 وتنمية مفهوم الذات لديهم.
ستند إىل الددما؛؛  وقد نشأت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ظل نظرية التعلم امل

، ص 2018حيث تعد إحدى نتداي   راسدة املدل البشدري كمدا أشدار إىل ذلدك بصدل )        
( إىل أنَّ إسرتاتيجيات التفكري املتشعب ترج  502، ص 2002(.كما أشار عمران )241
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

مهارات الفهم القرايي ب سرتاتيجيات اجلدول الذاتي مما يعدين أن اإلسدرتاتيجيات كاندت    
 ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي والتفكري التشعييب.
الرتبويدة ال تدزال تلحد      ولكن على الرغم من هدذا االهتمدام إال أنَّ الدراسدات   
( اليت أكدت وجو  2014ضعًفا لدى التالميذ يف مهارات فهم املقروء كدراسة األحول )

ضعف لدى التالميذ يف الفهم القرايي، كما أكدت هذا الضعف  راسدات عددة كدراسدة    
(، واألمحدددي 2017(، وأيددو )2016(، والددترتي )2015(، وحسددن )2014البلددوي )
(، وقد أرجعدت هدذه الدراسدات هدذا     2019لبقعاوي والنصار )(، وا2019وبريكيت )

الضعف إىل إتباع  ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غري جمدية، وتشدكل عداي  يف   
حتقي  فهم املقروء الذي هدو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه          

ف  مستوى الطال  الدراسات باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل ر
 و كينهم من امتالك كفايات فهم املقروء.

ونظًرا الرتباط عملية فهم املقروء بالتفكري كان البحث عدن إسدرتاتيجيات تسدتثري    
تفكري التالميذ وتعمل على تنمية هذه املهارات لديهم دا ميكنهم من امتالك كفايات فهدم  

هي من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعمل  املقروء، لذلك تعد إسرتاتيجيات التفكري املتشعب
( أن إسدرتاتيجيات  570، ص 2018على ذلك، فقد ذكر خليفه وعبد الفتداح وحممدو  )  

التفكري املتشعب هي أحد اإلسرتاتيجيات و ر  التدريس احلديثة، اليت ميكن اسدتخدامها  
للطالب يف  يف عملية التدريس، وذلك لتحقي  أهداف املا ة، والرتكيز على الدور اإلجيابي

عملية التعلم، والعمل على رف  مستوى حتصيل الطال  وحتسني أ ايهم واجتاهاتهم حندو  
املا ة، وتكوين عا ات عقلية مرتبطة دهارات التفكري العليا واليت تساعدهم علدى اإلاداز   

 وتنمية مفهوم الذات لديهم.
ستند إىل الددما؛؛  وقد نشأت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ظل نظرية التعلم امل

، ص 2018حيث تعد إحدى نتداي   راسدة املدل البشدري كمدا أشدار إىل ذلدك بصدل )        
( إىل أنَّ إسرتاتيجيات التفكري املتشعب ترج  502، ص 2002(.كما أشار عمران )241
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أصوهلا إىل نظرة العقل اليت شهدت اهتماًما من قبل الرتبويني يف نهايات القرن العشدرين؛  
ويون على أنَّ التشعب يف التفكري يساعد على حددول اتصداالت جديددة    حيث أكد الرتب

بني اخلاليا العصبية تسمن للتفكري بأن يسري يف مسارات جديدة على حنو يقو  العقدل إىل  
 العمل ب مكانية أفضل، وبشكل أعلى كفاءة وأسرع من ذي قبل.

عدد مراجعتده   إن إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ضوء ما توصل الباحدث إليده ب  
للعديد من املراج  والدراسات والبحول اليت تناولت التفكري املتشعب كدراسدة عمدران   

(، 2018(، وبصددل )2014)(، وإبددراهيم واتددار وسددعيد  2013(، وشددحاته )2002)
 (، ميكن تصنيفها يف سب  إسرتاتيجيات هي كالتالي:2019)(، والبقمي 2018وحممد )

: تعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية يف جوهرهدا علدى توجيده      إسرتاتيجية التفكري االفرتاضي -1
املعلم جملموعة من األسئلة االفرتاضية للطال ، م  مراعاة تتاب  األسدئلة كدي تعمدل    
إجاباتها على توضين احلدل، وابتكار عالقات جديدة بني الظواهر اللغوية احملتفلدة،  

ات وظدواهر  دا يسهم يف تكوين موضوعات افرتاضية جديدة حتوي أحددال وعالقد  
جديدة. وهذا الوع من التفكري يعترب مثري قوي و اف  فعَّدال لنمدو اخلاليدا العصدبية؛     

 حيث أنه يقوم بدفعها للتفكري بقوة يف األشياء واألسبا  والنتاي  املرتتبة عليها.
إسرتاتيجية التفكري العكسي)االنقالبي(: تعتمد هذه اإلسدرتاتيجية بالسدري يف املدتعلم     -2

مألوفة لديده مدن خدالل توجيده تفكدريه بدأن يبددأ مدن النتداي  وينتهدي           بطريقة غري 
باألسدبا ، أو يبددأ مدن النهايدة وينتهددي بالبدايدة، وبالدذها  بالتلميدذ إىل مددا وراء        
اخلربات اللغوية املقدَّمة هلا، أو من خالل الطلب من التلميذ بأن يدأتي بأسدئلة حدول    

إجابات ألسئلة تعطى لده،  بهددف    موضوع لغوي معني بدال من أن يطلب منه إجيا 
إ راك العالقات املستمرة بني األحدال واملواقف، وتعد هذه من أهم أمنداط الدتفكري   
اليت ميكن أن تزيد من إ راك التلميذ للعالقات بني عناصر املوقف التعليمي اللغدوي،  

حملتدوى  دا ينمي قدرته على النظرة الشاملة والكلية للموقف، ويدفعه للنظر بعم  يف ا
 التعليمي اللغوي، وفهم العالقات فيما بينه، دا يسهم يف  كينه من إعا ة صياغته.

إسرتاتيجية األنظمة الرمزية املختلفة: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية اسدتخدام األنظمدة      -3
الرمزية اللغوية املختلفة يف مواقف التعلم، بأنظمة رمزية لغوية اتلفة عن تلدك الديت   

، فاملتعلم حينما تنمو قدرتده يف ذلدك ف نده قدا ر علدى اسدتيعا        استخدمت من قبل
 عناصر املوقف ككل، وإ راك العالقة بني أجزايه والتعبري عنها بأسلوبه.

إسرتاتيجية التناظر "التشابه واالختالف": وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تدوفر فدرص    -4
االختالف فيما بينها،  البحث عن العالقات بني األشياء لتحديد أوجه التشابه وأوجه

وهذه العملية حتتاج إىل  ف  العقل إلجراء مزيد من املقارندات بدني مجلدة املعلومدات     
اليت مت استيعابها، فهو يتطلب إبداع عدالي؛ حيدث أنَّ اإلجابدة تتطلدب ابتكدار ر يدة       

 جديدة بني العناصر.
املتعلم يفكدر   إسرتاتيجية حتليل وجهات النظر: إن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل جعل -5

فيما لديه من أفكار ومعتقدات، وتشجعه على التعبري عن تلك األفكدار واملعتقددات   
اليت يؤمن بها، وذلك من حتليل التلميذ لوجهة نظره حتى تتاح له الفرصة يف تعميد   
التفكري فيها بشكل أعم ، ليتأمل مدى صدحتها، ومناسدبتها للموقدف، وعدن مددى      

مناسدبة، أو تعديلدها إذا احتاجدت لدذلك، أو رفضدها إذا      تدعيمها وقبوهلا عن كانت 
 كانت غري مناسبة أو صحيحة.

إسرتاتيجية التكملة: إنَّ إسرتاتيجية التكملة تعتمد علدى جعدل املدتعلم يفكدر بطدر        -6
متعد ة ويف اجتاهات اتلفة، وذلك من خدالل توجيهده إىل تكملدة األشدياء الناقصدة      

صر، أو اكتشاف عالقات جديدة، دا يسداعد علدى   كمحاولة إجيا  العالقات بني العنا
 تشعب تفكري التلميذ وتنمية مهارات التواصل اللغوي لديه.

إسرتاتيجية التحليل الشبكي: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية علدى تددريب املدتعلم مدن        -7
خالل  رح عد  من األسئلة عليه على استيعا  واكتشاف العالقدات بدني املواقدف    

احمليطة بنا وتبسيطها والتعبري عنهدا و ثيلدها، ممدا يسداعد علدى      واألحدال والظواهر 
تنمية تفكري التلميدذ ددا ميكنده مدن تنميده مهدارات التواصدل اللغدوي مد  األفكدار           

 واألحدال واملعلومات دا ميكنه من إنتاج عالقات وارتبا ات وأفكار جديدة.
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الرمزية اللغوية املختلفة يف مواقف التعلم، بأنظمة رمزية لغوية اتلفة عن تلدك الديت   

، فاملتعلم حينما تنمو قدرتده يف ذلدك ف نده قدا ر علدى اسدتيعا        استخدمت من قبل
 عناصر املوقف ككل، وإ راك العالقة بني أجزايه والتعبري عنها بأسلوبه.

إسرتاتيجية التناظر "التشابه واالختالف": وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تدوفر فدرص    -4
االختالف فيما بينها،  البحث عن العالقات بني األشياء لتحديد أوجه التشابه وأوجه

وهذه العملية حتتاج إىل  ف  العقل إلجراء مزيد من املقارندات بدني مجلدة املعلومدات     
اليت مت استيعابها، فهو يتطلب إبداع عدالي؛ حيدث أنَّ اإلجابدة تتطلدب ابتكدار ر يدة       

 جديدة بني العناصر.
املتعلم يفكدر   إسرتاتيجية حتليل وجهات النظر: إن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل جعل -5

فيما لديه من أفكار ومعتقدات، وتشجعه على التعبري عن تلك األفكدار واملعتقددات   
اليت يؤمن بها، وذلك من حتليل التلميذ لوجهة نظره حتى تتاح له الفرصة يف تعميد   
التفكري فيها بشكل أعم ، ليتأمل مدى صدحتها، ومناسدبتها للموقدف، وعدن مددى      

مناسدبة، أو تعديلدها إذا احتاجدت لدذلك، أو رفضدها إذا      تدعيمها وقبوهلا عن كانت 
 كانت غري مناسبة أو صحيحة.

إسرتاتيجية التكملة: إنَّ إسرتاتيجية التكملة تعتمد علدى جعدل املدتعلم يفكدر بطدر        -6
متعد ة ويف اجتاهات اتلفة، وذلك من خدالل توجيهده إىل تكملدة األشدياء الناقصدة      

صر، أو اكتشاف عالقات جديدة، دا يسداعد علدى   كمحاولة إجيا  العالقات بني العنا
 تشعب تفكري التلميذ وتنمية مهارات التواصل اللغوي لديه.

إسرتاتيجية التحليل الشبكي: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية علدى تددريب املدتعلم مدن        -7
خالل  رح عد  من األسئلة عليه على استيعا  واكتشاف العالقدات بدني املواقدف    

احمليطة بنا وتبسيطها والتعبري عنهدا و ثيلدها، ممدا يسداعد علدى      واألحدال والظواهر 
تنمية تفكري التلميدذ ددا ميكنده مدن تنميده مهدارات التواصدل اللغدوي مد  األفكدار           

 واألحدال واملعلومات دا ميكنه من إنتاج عالقات وارتبا ات وأفكار جديدة.
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فقد اهتمت الدراسدات  ونظًرا ألهمية التفكري املتشعب وإسرتاتيجياته يف التدريس 
والبحول بذلك من خدالل إجدراء العديدد مدن الدراسدات الديت تناولدت إسدرتاتيجيات         

( إىل فاعليتهدا يف تنميدة   2002التفكري املتشعب وابرها يف التدريس فقد توصدل عمدران )  
مستويات أ اء تلميذات املرحلة اإلعدا ية واجتاهداتهن حندو مدا ة الرتبيدة األسدرية، كمدا       

( فاعليتهدا  يف تنميدة مهدارات التواصدل الرياضدي لددى تالميدذ        2013ه )توصل شحات
( إىل فاعلية إسدرتاتيجيات  2014املرحلة االبتدايية، وقد توصل إبراهيم وحممو  وسعيد )

التفكري املتشعب يف تنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عدا ات العقدل املندت     
( إىل أنَّ اسدتخدام  2017صدل املنصدوري )  لدى  ال  الصدف األول الثدانوي، كمدا تو   

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب كان هلا فاعلية يف تنمية التحصديل ددا ة الرياضديات، كمدا     
( إىل فاعلية استخدام إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   2018توصلت  راسة السروجي )

لدى تالميدذ املرحلدة    يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية واالجتاه حنو املا ة
( إىل أنَّ التدريس باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري    2018اإلعدا ية، كما توصل حممد )

املتشعب يف تددريس األحيداء كدان ذو تدأبري إجيدابي يف تنميدة مهدارات الدتفكري التدأملي          
والتنظيم الذاتي للتعلم لدى  ال  املرحلة الثانوية، كمدا توصدل خليفده وحممدو  وعبدد      

( يف   راستهما إىل أنَّ استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تدريس 2018اح  )الفت
ما ة علم النفس كان له أبر إجيابي يف تنمية التحصيل الدراسدي والدوعي دفهدوم الدذات     

( إىل أنَّ اسدتخدام  2019لدى  دال  املرحلدة الثانويدة، وأخدرًيا فقدد توصدل البقمدي )       
يب كان لده تدأبري إجيدابي يف تنميدة مهدارات الدتفكري التقداربي        إسرتاتيجيات التفكري التشع

 والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايية.  
ويف جمال اللغة العربية أببتت الدراسات اليت أجريت فعالية إسدرتاتيجيات الدتفكري   

ا أشارت لذك  راسدة  املتشعب حيث كان هلا فاعلية يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية كم
(، وأيًضا يف تنمية املفاهيم البالغية كان هلا ُتري إجيابي كمدا أوضدحت   2009عبد العظيم )

(، كما كان إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليدة يف تنميدة   2012ذلك  راسة احلدييب )
لك مهارات الفهم القرايي لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغات أخرى كما أكدت ذ

( فاعليتهدا يف تنميدة   2017(، كمدا أكددت أيّضدا  راسدة عيسدى )     2015 راسة احلربدي) 
مهارات الفهم القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي، وأظهرت  راسة اخلفداجي  

 ( فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليتها يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.   2018)
ت مجيعهدا بتطبيد  إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف      وقد أوصت هدذه الدراسدا  

تدريس اللغة العربية لتطويره، وجعل املتعلم أكثر إجيابية يف عمليدة تعلمهدا ، ونظدًرا ألن    
كفايات فهم املقروء مرتبطة دهارات الدتفكري، وبالتدالي فهدي تتناسدب مد   بيعدة فهدم        

اسدة بنداء علدى نتداي  الدراسدات      املقروء، جاء اختيار هذه اإلسدرتاتيجيات يف هدذه الدر  
السابقة اليت أظهرت أبًرا إجيابًيا إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف التدريس بشكل عدام،  
ويف تدريس اللغة العربية بشكل خاص، مما جعل احلاجة إىل  راسة فاعليدة إسدرتاتيجيات   

خلدامس  التفكري املتشدعب يف سدبيل تنميدة كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ الصدف ا         
االبتدايي بهدف حماولة لتطوير تدريس القراءة، وقد أفا  الباحث من الدراسدات السدابقة   
يف إعدا  أ وات الدراسة وموا ها البحثية، وقد  يزت الدراسدة احلاليدة عدن الدراسدات     
السابقة باعتما ها بعب إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب وأبرهدا يف تنميدة كفايدات فهدم       

حسدب ا العده أي    -مل جيد الباحدث  -  الصف اخلامس االبتدايي إذ املقروء لدى  ال
  راسة أجريت يف اململكة العربية السعو ية تناولت املوضوع،  

 البحث: مشكلة 

يف ضوء ما سب  عرضه يف مقدمة البحدث مدن  راسدات سدابقة يف ميددان الفهدم       
 الفهدم  ( اليت أكددت وجدو  ضدعف لددى التالميدذ يف     2014القرايي كدراسة األحول )

(، وحسدن  2014القرايي، كما أكدت هدذا الضدعف  راسدات عددة كدراسدة البلدوي )      
(، 2019(، واألمحددددي وبريكيدددت ) 2017(، وأيدددو )2016(، والدددترتي )2015)

(، أتضدن للباحدث أن هنداك ضدعًفا لددى تالميدذ املرحلدة        2019والبقعاوي والنصدار ) 
حظدة الباحدث أبنداء إشدرافه علدى      االبتدايية يف كفايات فهم املقروء، وهدو مايعاضدد مال  

 ال  الرتبية العملية حيث الحد  أنَّ هنداك ضدعًفا لددى  دال  املرحلدة االبتداييدة يف        
كفايات فهم املقروء رغم أهميتها، وقد أرجعت هذه الدراسدات هدذا الضدعف إىل إتبداع     
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( فاعليتهدا يف تنميدة   2017(، كمدا أكددت أيّضدا  راسدة عيسدى )     2015 راسة احلربدي) 
مهارات الفهم القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي، وأظهرت  راسة اخلفداجي  

 ( فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليتها يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.   2018)
ت مجيعهدا بتطبيد  إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف      وقد أوصت هدذه الدراسدا  

تدريس اللغة العربية لتطويره، وجعل املتعلم أكثر إجيابية يف عمليدة تعلمهدا ، ونظدًرا ألن    
كفايات فهم املقروء مرتبطة دهارات الدتفكري، وبالتدالي فهدي تتناسدب مد   بيعدة فهدم        

اسدة بنداء علدى نتداي  الدراسدات      املقروء، جاء اختيار هذه اإلسدرتاتيجيات يف هدذه الدر  
السابقة اليت أظهرت أبًرا إجيابًيا إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف التدريس بشكل عدام،  
ويف تدريس اللغة العربية بشكل خاص، مما جعل احلاجة إىل  راسة فاعليدة إسدرتاتيجيات   

خلدامس  التفكري املتشدعب يف سدبيل تنميدة كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ الصدف ا         
االبتدايي بهدف حماولة لتطوير تدريس القراءة، وقد أفا  الباحث من الدراسدات السدابقة   
يف إعدا  أ وات الدراسة وموا ها البحثية، وقد  يزت الدراسدة احلاليدة عدن الدراسدات     
السابقة باعتما ها بعب إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب وأبرهدا يف تنميدة كفايدات فهدم       

حسدب ا العده أي    -مل جيد الباحدث  -  الصف اخلامس االبتدايي إذ املقروء لدى  ال
  راسة أجريت يف اململكة العربية السعو ية تناولت املوضوع،  

 البحث: مشكلة 

يف ضوء ما سب  عرضه يف مقدمة البحدث مدن  راسدات سدابقة يف ميددان الفهدم       
 الفهدم  ( اليت أكددت وجدو  ضدعف لددى التالميدذ يف     2014القرايي كدراسة األحول )

(، وحسدن  2014القرايي، كما أكدت هدذا الضدعف  راسدات عددة كدراسدة البلدوي )      
(، 2019(، واألمحددددي وبريكيدددت ) 2017(، وأيدددو )2016(، والدددترتي )2015)

(، أتضدن للباحدث أن هنداك ضدعًفا لددى تالميدذ املرحلدة        2019والبقعاوي والنصدار ) 
حظدة الباحدث أبنداء إشدرافه علدى      االبتدايية يف كفايات فهم املقروء، وهدو مايعاضدد مال  

 ال  الرتبية العملية حيث الحد  أنَّ هنداك ضدعًفا لددى  دال  املرحلدة االبتداييدة يف        
كفايات فهم املقروء رغم أهميتها، وقد أرجعت هذه الدراسدات هدذا الضدعف إىل إتبداع     
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 ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غدري جمديدة، وأصدبحت عداي  يف حتقيد  فهدم       
وء الذي هو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه الدراسدات          املقر

باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل رف  مستوى الطال  و كيدنهم  
من امتالك كفايات فهم املقروء، مما يؤكدد احلاجدة إىل اسدتخدام إسدرتاتيجيات تدريسدية      

ملقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتددايي،  حديثة ميكن من خالهلا تنمية كفايات فهم ا
مدا   اإلجابة عن السؤال الرييس التدالي:  وميكن حتديد مشكلة البحث وعالجها من خالل

فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية كفايات فهدم املقدروء   
 لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي؟

 ألسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من السؤال الرييس ا
ما كفايات فهم املقروء املتضمنة يف مقرر لغديت اجلميلدة املقدرر علدى تالميدذ الصدف        -1

 اخلامس االبتدايي؟
ما فاعلية التدريس باستخدام بعب إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة كفايدات    -2

 فهم املقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي؟

 فروض البحث:

 بحث إىل التحق  من الفروا اآلتية:سعى ال
 متوسدطي  ( بدني ≥ α 0.05 اللة ) مستوى عند إحصايية  اللة ذات فرو  توجد ال -1

لكفايدات فهدم املقدروء     القبلدي  التطبيد   يف والضدابطة  التجريبيدة  اجملموعتني  رجات
 ".االبتدايي اخلامس الصف تالميذ لدى جمتمعة

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05وى  اللة )ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مست -2
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 واستيعابها. التفاصيل فهم املقروء يف كفاية استدعاء
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -3

موعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات     رجات اجملموعة التجريبية واجمل
 املقروء. النص مضمون فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -4
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 معانيها. إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات ية أ راكفهم املقروء يف كفا
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -5

 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    
 بنيتها. وف  النصوص فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) ال توجد -6
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 االبتدايي. اخلامس الصف تالميذ فهم املقروء جمتمعة لدى

 :البحث هدف

إسرتاتيجيات م بعب التحق  من فاعلية التدريس باستخدااحلالي إىل  البحثدف يه
 االبتدايي. اخلامسيف تنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف  التفكري املتشعب

  :البحثأهمية 

 يف ضوء ما أسفر عنه من نتاي  يف النقاط التالية: البحثحتد ت أهمية 
يأتي هذا البحث استجابة ملا يطالب به الرتبويون من ضرورة إعا ة النظر يف أسداليب   -1

ي  تدريس اللغة العربية، واعتما  الطراي  واإلسرتاتيجيات الديت تتمركدز حدول    و را
 املتعلم، وتتين له التفاعل اإلجيابي م  احملتوى واملعلم والطال .

فتن اجملال حنو إجراء مزيد من الدراسدات والبحدول املتعلقدة بتعلديم اللغدة العربيدة        -2
وكددذلك اسددتخدام بشددكل عددام، وتنميدده كفايددات فهددم املقددروء بشددكل خدداص،   
 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميه مهارات اللغة األخرى.

تطوير أساليب تدريس مهارات اللغدة العربيدة بصدفة عامدة، ومهدارة القدراءة بصدفة         -3
خاصة، باعتما  إسرتاتيجيات حديثة ك سرتاتيجيات التفكري املتشعب قد تفدتن آفاًقدا   

 .للباحثني يف ميدان تعليم اللغة العربية
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -4
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 معانيها. إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات ية أ راكفهم املقروء يف كفا
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -5

 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    
 بنيتها. وف  النصوص فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) ال توجد -6
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 االبتدايي. اخلامس الصف تالميذ فهم املقروء جمتمعة لدى

 :البحث هدف

إسرتاتيجيات م بعب التحق  من فاعلية التدريس باستخدااحلالي إىل  البحثدف يه
 االبتدايي. اخلامسيف تنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف  التفكري املتشعب

  :البحثأهمية 

 يف ضوء ما أسفر عنه من نتاي  يف النقاط التالية: البحثحتد ت أهمية 
يأتي هذا البحث استجابة ملا يطالب به الرتبويون من ضرورة إعا ة النظر يف أسداليب   -1

ي  تدريس اللغة العربية، واعتما  الطراي  واإلسرتاتيجيات الديت تتمركدز حدول    و را
 املتعلم، وتتين له التفاعل اإلجيابي م  احملتوى واملعلم والطال .

فتن اجملال حنو إجراء مزيد من الدراسدات والبحدول املتعلقدة بتعلديم اللغدة العربيدة        -2
وكددذلك اسددتخدام بشددكل عددام، وتنميدده كفايددات فهددم املقددروء بشددكل خدداص،   
 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميه مهارات اللغة األخرى.

تطوير أساليب تدريس مهارات اللغدة العربيدة بصدفة عامدة، ومهدارة القدراءة بصدفة         -3
خاصة، باعتما  إسرتاتيجيات حديثة ك سرتاتيجيات التفكري املتشعب قد تفدتن آفاًقدا   

 .للباحثني يف ميدان تعليم اللغة العربية
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مساعدة معلمي اللغة العربية يف تأ ية مهدامهم التدريسدية مدن خدالل تقدديم  روس       -4
 تعليمية باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب.

مساعدة تالميذ املرحلة االبتدايية على وجه اخلصوص، وتالميذ التعليم العام بشدكل   -5
 عام، يف التمكن من كفايات فهم املقروء.

 حدود البحث:  

 بحث احلالي حول احلدو  التالية: حور ال
احلدو  البشرية واملكانية: عينة من تالميذ الصف اخلامس االبتدايي، الذين يدرسدون   -1

 يف ابتدايية النعمان بن مقرن ددينة حايل.
هدد،  1441احلدو  الزمانية واملوضوعية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسدي   -2

الثالثة من كتا  لغي اجلميلة للصدف اخلدامس    يف  روس القراءة املضمنة يف الوحدة
 االبتدايي.

 حمددات البحث:

 تتحد نتاي  هذه الدراسة باحملد ات اآلتية:
اختبار كفايات فهم املقروء الذي مت بنا ه لتحقي  أهداف الدراسة، وما حتق  لده مدن    -1

 مؤشرات الصد  والثبات.
رجة ممابلة اجملتم  اخلدارجي  يتحد  تعميم نتاي  الدراسة خارج جمتمعها اإلحصايي بد -2

 جملتم  الدراسة.

 مصطلحات البحث:

 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب: .1

الدتفكري املتشدعب بأّنده "تفكدري      Shan et al (p 9 ,2012)عّرف شان وآخدرون  
خارج الصندو  يقوم به املتعلمون وذلك بهدف الوصول ألفكدار وحلدول جديددة غدري     

 تقليدية"

( بأنَّهدا "إسدرتاتيجيات تتميدز بقددرتها علدى حتفيدز       19، ص 2016وعرفها أمحد )
وتدعيم حدول اتصاالت جديدة يف شبكة األعصا  بداملل، كمدا تسداعد علدى تشدعب      

 تفكري التالميذ من خالل فتن مسارات جديدة للتفكري".
ويعّرف الباحدث إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنهدا         

حتليل -التناظر-األنظمة الرمزية املختلفة-يجيات )التفكري االفرتاضي"جمموعة من اإلسرتات
التفكري العكسي( اليت تسهم يف تنمية كفايدات  -التحليل الشبكي-التكملة-وجهات النظر

 فهم املقروء لدى تلميذ الصف اخلامس االبتدايي و كنه من امتالكها.
 كفايات فهم املقروء: .2

( الكفايات بأّنها "قدرات تسمن بالسلوك 53، ص 2011عّرف الدري ؛ وآخرون )
يف إ ار معني ويتكون حمتواها من معارف وقددرات ومهدارات، وتوجدد عندد الشدخص      
وميكنه إبرازها عند احلاجة، وهي قابلة للنمو، فبقدر ما ميارس الشخص بقدر مدا ترتسدل   

 يم".كفايته، وتتميز الكفاية بالرتكيب واالرتباط دحتوى  راسي والقابلية للتقو
بأنَّه عبارة عدن   Anderson (1993, p 24أما فهم املقروء فقد عرَّفه أندرسون )

"نشاط حركي يربط بني املعلومات املريية املكتوبة واملعلومات املخزنة يف العقل، وإحددال  
مواءمة وممابلة بني هذه املعلومات وتلك، وبشمل هذا النشاط معرفة الغرا من القراءة، 

النص املقروء وحتليله لده، وحتليدل املعداني املتضدمنة يف الدنص املقدروء،       ورأي القارئ يف 
 واالنتهاء من ذلك كله دعرفة الفكرة العامة للموضوع املقروء".

( فهم املقروء بأنَّه "عمليات عقليدة مدا وراء   131، ص 2009(كما عرَّف الصاوي 
ها يف القدراءة، وتقدوم   معرفية، يراقب فيها القارئ نفسه، واإلسدرتاتيجيات الديت يسدتخدم   

عملية الفهم على التمييز والتنظيم واالستنتاج، وإ راك العالقدات، ويتطلدب ذلدك فدك     
 الرموز باالستجابة هلا بصرًيا، وفهم املعاني الضمنية".

ويعرَّف الباحث كفايات فهم املقدروء إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنَّده "قددرة تالميدذ        
واسدتيعابها، وكفايدة    التفاصيل كن من كفاية استدعاءالصف اخلامس االبتدايي على التم
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

( بأنَّهدا "إسدرتاتيجيات تتميدز بقددرتها علدى حتفيدز       19، ص 2016وعرفها أمحد )
وتدعيم حدول اتصاالت جديدة يف شبكة األعصا  بداملل، كمدا تسداعد علدى تشدعب      

 تفكري التالميذ من خالل فتن مسارات جديدة للتفكري".
ويعّرف الباحدث إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنهدا         

حتليل -التناظر-األنظمة الرمزية املختلفة-يجيات )التفكري االفرتاضي"جمموعة من اإلسرتات
التفكري العكسي( اليت تسهم يف تنمية كفايدات  -التحليل الشبكي-التكملة-وجهات النظر

 فهم املقروء لدى تلميذ الصف اخلامس االبتدايي و كنه من امتالكها.
 كفايات فهم املقروء: .2

( الكفايات بأّنها "قدرات تسمن بالسلوك 53، ص 2011عّرف الدري ؛ وآخرون )
يف إ ار معني ويتكون حمتواها من معارف وقددرات ومهدارات، وتوجدد عندد الشدخص      
وميكنه إبرازها عند احلاجة، وهي قابلة للنمو، فبقدر ما ميارس الشخص بقدر مدا ترتسدل   

 يم".كفايته، وتتميز الكفاية بالرتكيب واالرتباط دحتوى  راسي والقابلية للتقو
بأنَّه عبارة عدن   Anderson (1993, p 24أما فهم املقروء فقد عرَّفه أندرسون )

"نشاط حركي يربط بني املعلومات املريية املكتوبة واملعلومات املخزنة يف العقل، وإحددال  
مواءمة وممابلة بني هذه املعلومات وتلك، وبشمل هذا النشاط معرفة الغرا من القراءة، 

النص املقروء وحتليله لده، وحتليدل املعداني املتضدمنة يف الدنص املقدروء،       ورأي القارئ يف 
 واالنتهاء من ذلك كله دعرفة الفكرة العامة للموضوع املقروء".

( فهم املقروء بأنَّه "عمليات عقليدة مدا وراء   131، ص 2009(كما عرَّف الصاوي 
ها يف القدراءة، وتقدوم   معرفية، يراقب فيها القارئ نفسه، واإلسدرتاتيجيات الديت يسدتخدم   

عملية الفهم على التمييز والتنظيم واالستنتاج، وإ راك العالقدات، ويتطلدب ذلدك فدك     
 الرموز باالستجابة هلا بصرًيا، وفهم املعاني الضمنية".

ويعرَّف الباحث كفايات فهم املقدروء إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنَّده "قددرة تالميدذ        
واسدتيعابها، وكفايدة    التفاصيل كن من كفاية استدعاءالصف اخلامس االبتدايي على التم
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 الوصدول  وإسدرتاتيجيات  اجلديددة  الكلمات املقروء، وكفاية أ راك النص مضمون حتليل
بنيتها، وتقاس مدن خدالل    وف  النصوص معانيها، وكفاية فهم املقروء يف كفاية حتليل إىل

 د لغرا البحث احلالي".إجابة التالميذ على فقرات اختبار كفايات فهم املقروء أع

 :البحثإجراءات 

 :البحثأواًل: منه  
املتمثل بتوزي  أفدرا    - التصميم شبه التجرييب -املنه  التجرييب  الباحثستخدم ا

العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، بم تطبي  إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب؛ الختبدار    
لقياسات القبلية والبعدية وإجراءات فروا البحث، وما يتطلب ذلك من ضبط العينة وا

 التنفيذ.
 :البحث جمتم بانًيا: 

تكون جمتم  البحث من مجي  تالميذ الصدف اخلدامس االبتددايي الدذين يدرسدون      
باملدارس احلكومية النهارية خالل الفصدل الدراسدي الثداني دديندة حايدل التابعدة إل ارة       

 هد.1441التعليم دنطقة حايل للعام الدراسي 
 ًثا: عينة البحث:بال

 ثلت عينة البحث من جمموعتني متكافئتني من تالميذ الصدف اخلدامس االبتددايي    
ددينة حايل، مت اختيارهدا بالطريقدة العشدوايية العنقو يدة متعدد ة املراحدل، حيدث مت يف        
املرحلة األوىل االختيار العشوايي ألحدد مكاتدب التعلديم التابعدة إل ارة التعلديم دنطقدة       

وقد مت االختيار العشدوايي ملكتدب التعلديم بشدمال حايدل، ويف املرحلدة الثانيدة مت        حايل، 
االختيار العشوايي ألحد املدارس االبتدايية التابعة ملكتب التعلديم دكتدب تعلديم  دال     
حايل حيث وق  االختيار العشوايي على مدرسة النعمان بن مقرن االبتدايية ويف املرحلدة  

الختيار العشوايي للفصدول الدراسدية املمثلدة جملمدوعيت البحدث مدن       الثالثة واألخرية مت ا
( 20املدرسة اليت وق  عليها االختيار، وقدد مثدل الفصدل )اخلدامس أ( وعدد  تالميدذه )      

( تلميدًذا  22تلميًذا اجملموعة الضابطة، بينما مثل الصف )اخلدامس  ( وعدد  تالميدذه )   
 اجملموعة التجريبية.

 ا ه:رابًعا: أ وات البحث ومو

 فهم املقروءقايمة كفايات  -1
لتحديد كفايات فهم املقروء املقررة علدى تالميدذ الصدف اخلدامس االبتددايي قدام       
الباحث بتحليل وبيقة منه  تعليم اللغة العربيدة للمرحلدة االبتداييدة واملتوسدطة، حيدث      
حلل املدرة األوىل بدم أعدا  التحليدل بعدد مدرور بالبدة اسدابي ، وقدد خلدص إىل قايمدة            

( كفاية فرعيدة، وبعدد االنتهداء    17( كفايات رييسة، ترتبط بها )4لكفايات تكونت من )با
من عملية التحليل قام الباحث بعرا مدا توصدل إليده علدى عدد  مدن املتخصصدني يف        
املناه  و ر  تدريس اللغة العربية، واملشرفني الرتبويني، وبعب معلمي اللغدة العربدي؛   

اس بآرايهم حول قايمة الكفايات احملد ة، وقدد أكددوا   بلغ عد هم عشرة حمكمني لالستئن
يوضن قايمدة كفايدات فهدم املقدروء الالزمدة لتالميدذ        1سالمة التحليل و قته. وجدول 

سدؤال البحدث الفرعدي    عدن   قد أجا  يكون الباحثوبذلك  الصف اخلامس االبتدايي،
 األول.
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( تلميدًذا  22تلميًذا اجملموعة الضابطة، بينما مثل الصف )اخلدامس  ( وعدد  تالميدذه )   
 اجملموعة التجريبية.

 ا ه:رابًعا: أ وات البحث ومو

 فهم املقروءقايمة كفايات  -1
لتحديد كفايات فهم املقروء املقررة علدى تالميدذ الصدف اخلدامس االبتددايي قدام       
الباحث بتحليل وبيقة منه  تعليم اللغة العربيدة للمرحلدة االبتداييدة واملتوسدطة، حيدث      
حلل املدرة األوىل بدم أعدا  التحليدل بعدد مدرور بالبدة اسدابي ، وقدد خلدص إىل قايمدة            

( كفاية فرعيدة، وبعدد االنتهداء    17( كفايات رييسة، ترتبط بها )4لكفايات تكونت من )با
من عملية التحليل قام الباحث بعرا مدا توصدل إليده علدى عدد  مدن املتخصصدني يف        
املناه  و ر  تدريس اللغة العربية، واملشرفني الرتبويني، وبعب معلمي اللغدة العربدي؛   

اس بآرايهم حول قايمة الكفايات احملد ة، وقدد أكددوا   بلغ عد هم عشرة حمكمني لالستئن
يوضن قايمدة كفايدات فهدم املقدروء الالزمدة لتالميدذ        1سالمة التحليل و قته. وجدول 

سدؤال البحدث الفرعدي    عدن   قد أجا  يكون الباحثوبذلك  الصف اخلامس االبتدايي،
 األول.
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  1جدول 
 اخلامس االبتداييقايمة كفايات فهم املقروء الالزمة لتالميذ الصف 

الكفايات  م
الكفايات  م الكفايات الفرعية املرتبطة بها الرييسة

 الكفايات الفرعية املرتبطة بها الرييسة

1 

كفاية 
استدعاء 
التفاصيل 
واستيعا
 بها

 أن يكون الطالب قا ًرا 
على إعا ة صياغة النص القرايي 

 يف أسطر قليلة

3 

كفاية 
إ راك 
الكلمات 
اجلديدة 
جوإسرتاتي
يات 

الوصول 
 إىل معانيها

أن يكون الطالب قا ًرا على اكتشاف معاني 
الكلمات اجلديدة من خالل التضا  

 والرتا ف والسيا 
أن يكون الطالب قا ًرا على استخدام 
 الكلمة يف سياقات تناسب ضبط بنيتها

 أن يكون الطالب قا ًرا 
على اإلجابة عن أسئلة تفصيلية 

 حول النص

ون الطالب قا ًرا على تصنيف أن يك
 -مفر )الكلمات تصنيفات حنوية و اللية. 

 مجا ( -حيوانات  –مح    –مثنى 
 ان يكون الطالب قا ًرا 

على تذكر املعلومات واحلقاي  
 الوار ة يف النص 

أن يكون الطالب قا ًرا على تعرف معاني 
 اصطالحية تستخدم يف جماالت علمية اتلفة

2 

كفاية 
يل حتل

مضمون 
النص 
 املقروء

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على استخالص األفكار 

 الرييسة والفرعية

4 

كفاية 
حتليل 

النصوص 
 إىل بنيتها

 أن يكون الطالب قا ًرا على حتليل
 بنية نص وصفي

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على اقرتاح عناوين مناسبة

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
لنصوص تنطوي على تعريفات معرفية 

 ومصطلحات
 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على حتديد مغزى النص.

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
 معرفية لنصوص مبنية على املقارنة.

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على  ييز احلقاي  واآلراء 

 يف النص

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
لنصوص تنوي على أجزاء  معرفية

 نص وصفي(.)ورمسات 
أن يكون الطالب قا ًرا على  ييز أجناس 

 احلوار.-القصة  –أ بية اتلفة مثل الشعر 

  ليل املعلم: -2

تطلب تطبي  التجربة إعدا   ليل خاص باملعلم يساعده على تطبي  التجربة، فقدام  
النصوص القرايية يف الوحدة الثالثة من الباحث ب عدا  صورة أولية لدليل املعلم لتدريس 

كتا  لغيت اجلميلة للصف اخلامس االبتدايي " الو ن والء وعطداء" وفًقدا إلسدرتاتيجيات    

التفكري املتشعب، ليكون مرشًدا وموجًها للمعلم لتنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميدذ  
ية مت عرضه على جمموعة الصف اخلامس االبتدايي، وبعد االنتهاء من إعدا  الصورة األول

من املتخصصني يف املناه  و ر  تدريس اللغة العربيدة لتحكيمده والتحقد  مدن صدد       
الدليل وسالمته، وقد أجريت التعديالت اليت أشاروا إليها، وبعد ذلك أصدبن الددليل يف   
صورته النهايية يتكون من مقدمة الدليل، وأهدافه، واخلطدة الزمنيدة لتددريس النصدوص     

ة يف الوحدة الثالثة من كتدا  لغديت اجلميلدة للصدف اخلدامس االبتددايي، وشدرح        القرايي
اتصددر إلسددرتاتيجيات الددتفكري املتشددعب، وخطواتهددا، وأ وار املعلددم واملددتعلم فيهددا،   
ومقرتحات ميكن االسرتشا  بها، واخلطوات اإلجرايية املتبعة لتددريس كدل ندص قرايدي     

تم الددليل دجموعدة مدن النشدا ات املتنوعدة      وف  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، واختد 
 بهدف التقويم. 

 اختبار كفايات املقروء، وقد مت ذلك من خالل: -3
هدف االختبدار إىل قيداس كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ        اهلدف من االختبار:  .أ

 الصف اخلامس االبتدايي.
 مت إعدا  االختبار يف ضوء ما يلي:مصا ر ما ة االختبار:  . 
 ت فهم املقروء اليت مت التوصل إليها.قايمة كفايا -
الدراسات والبحول اليت تناولدت قيداس كفايدات فهدم املقدروء كدراسدة احلربدي         -

( وغريهم من الدراسدات الديت تناولدت كفايدات فهدم      2017)(، وعيسى 2015)
 املقروء.

 األ بيات الرتبوية اليت تناولت كفايات فهم املقروء، وقياس تلك الكفايات. -
احتوى االختبار يف صورته املبديية على صدفحة الغدالف، ومقدمدة     بار:حمتوى االخت .ت

للمحكم، واهلدف من حتكيمه، ومصدا ر إعددا  االختبدار، وتعليمدات للتلميدذ، بدم       
كفايات االختبار يلي كل كفاية السؤال الذي يقيسها، وقد بلغ عدد  أسدئلة االختبدار    

 ( سؤاًل.17)
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التفكري املتشعب، ليكون مرشًدا وموجًها للمعلم لتنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميدذ  
ية مت عرضه على جمموعة الصف اخلامس االبتدايي، وبعد االنتهاء من إعدا  الصورة األول

من املتخصصني يف املناه  و ر  تدريس اللغة العربيدة لتحكيمده والتحقد  مدن صدد       
الدليل وسالمته، وقد أجريت التعديالت اليت أشاروا إليها، وبعد ذلك أصدبن الددليل يف   
صورته النهايية يتكون من مقدمة الدليل، وأهدافه، واخلطدة الزمنيدة لتددريس النصدوص     

ة يف الوحدة الثالثة من كتدا  لغديت اجلميلدة للصدف اخلدامس االبتددايي، وشدرح        القرايي
اتصددر إلسددرتاتيجيات الددتفكري املتشددعب، وخطواتهددا، وأ وار املعلددم واملددتعلم فيهددا،   
ومقرتحات ميكن االسرتشا  بها، واخلطوات اإلجرايية املتبعة لتددريس كدل ندص قرايدي     

تم الددليل دجموعدة مدن النشدا ات املتنوعدة      وف  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، واختد 
 بهدف التقويم. 

 اختبار كفايات املقروء، وقد مت ذلك من خالل: -3
هدف االختبدار إىل قيداس كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ        اهلدف من االختبار:  .أ

 الصف اخلامس االبتدايي.
 مت إعدا  االختبار يف ضوء ما يلي:مصا ر ما ة االختبار:  . 
 ت فهم املقروء اليت مت التوصل إليها.قايمة كفايا -
الدراسات والبحول اليت تناولدت قيداس كفايدات فهدم املقدروء كدراسدة احلربدي         -

( وغريهم من الدراسدات الديت تناولدت كفايدات فهدم      2017)(، وعيسى 2015)
 املقروء.

 األ بيات الرتبوية اليت تناولت كفايات فهم املقروء، وقياس تلك الكفايات. -
احتوى االختبار يف صورته املبديية على صدفحة الغدالف، ومقدمدة     بار:حمتوى االخت .ت

للمحكم، واهلدف من حتكيمه، ومصدا ر إعددا  االختبدار، وتعليمدات للتلميدذ، بدم       
كفايات االختبار يلي كل كفاية السؤال الذي يقيسها، وقد بلغ عدد  أسدئلة االختبدار    

 ( سؤاًل.17)
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 كفايات املقروء؛ اختبار أسئلة لتصحين اعدةق الباحث أعدَّ  ريقة تصحين االختبار: .ل
 وصدفر  صدحيحة،  إجابدة  التلميذ عنها جييب مفر ة لكل واحدة  رجة رصد مت حيث

 حتتمدل  ال االختبدار  أسدئلة  إنَّ حيث االختبار؛ أسئلة ونوع يتف  وهذا اخلطأ، لإلجابة
 ميدذ، التال إجابدات  تقددير  يف املوضدوعية  مدن  مزيدًدا  تضمن ولكي واحدة، إجابة إال

 . رجة عشر سبعة( 17) هي لالختبار العظمى الدرجة ف نَّ وبهذا
 مت التأكد من صد  االختبار بأسلوبني: صد  االختبار: .ج

صددد  احملتددوى: حيددث  ددت مراجعددة حمتددوى االختبددار، والتأكددد مددن مطابقتدده    -1
 للكفايات، واألهداف، ومناسبته لتالميذ الصف اخلامس االبتدايي.

االنتهاء من بناء االختبار يف صورته املبديية مت عرضه علدى   الصد  الظاهري: بعد  -2
، و ر  التدريس اللغة العربية، والقيداس والتقدويم  جمموعة من املتخصصني يف املناه  

وبعب املشرفني الرتبويني، وبعب معلمي الصف اخلامس االبتدايي؛ للتثبت مدن  
احدث كدثرًيا عددَّلت    صدقه ووضوحه، ويف ضوء آراء احملكمني اليت أفدا  منهدا الب  

 صياغة بعب األسئلة، واستبدال بعضها، وبذلك مت التحق  من صد  االختبار.
لضدبط االختبدار قدام البحدث بتطبيقده علدى عينده         التجربة االستطالعية لالختبدار:  .ح

استطالعية؛ حيث اختبدار الباحدث عشدوايًيا أحدد صدفوف اخلدامس االبتددايي مدن         
( 25ل، وقدد تكوندت العيندة االسدتطالعية مدن )     مدرسة مشار االبتدايية ددنية حايد 

تلميًذا من خارج عينة البحث، وقد هدف التطبي  االستطالعي إىل التحق  من ببات 
االختبار، ومعرفة سهولة فقرات االختبار وصعوبته، باإلضدافة إىل التأكدد مدن مددى     

 وضوح بنو  االختبار وتعليماته.
-بددار باسددتخدام معا لددة كددو ر  : مت التحقدد  مددن ببددات االخت ببددات االختبددار -1

، وتعترب هذه املعا لدة مدن أكثدر    Kuder (Richardson 20)-20ريتشار سون 
املعا الت استخداًما لقياس االتسا  الداخلي لفقرات االختبار، وتعمد على مدى 
ارتباط األسئلة م  بعضها البعب  اخل االختبار، واليت تكون  رجدات مفر اتهدا   

يوضدن نسدب    2(، وجددول  Kuder,1937: 151)فر. بانئية؛ أي: واحد أو صد 
 كما يلي: 20معا لة كو ر ريتشار سون

 2جدول 
 لفقرات حماور االختبار ولالختبار ككل 20نسب معا لة كو ر ريشتار سون  

 20نسبة معا لة كو ر ريشتار سون  حماور االختبار م
 0.82 كفاية استدعاء التفاصيل واستيعابها 1
 0.83 مون النص املقروءكفاية حتليل مض 2
 0.88 كفاية إ راك الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات الوصول إىل معانيها 3
 0.88 كفاية حتليل النصوص إىل بنيتها 4

 0.96 قيمة معا لة ببات االختبار للكفايات ككل

أعاله أن نسب ببات االختبار يف مجيد  حمداوره أتدت بنسدب      1ويتضن من جدول 
(، وهي نسب مقبولة مدن الثبدات ددا يددل علدى أن كدل       0.88( و)0.82ترتاوح بني )

مفر ة تسهم يف الثبات الكي لالختبار، كما بلغت النسبة الكلية لثبدات االختبدار وسدب    
 ( وهي نسبة عالية من الثبات.0.96) 20معا لة كو ر ريتشار سون

 صدفر ال بدني  مدا  الصدعوبة  معامدل  قيمة ترتاوححسا  معامل الصعوبة لالختبار:  -2
( صدحين  واحد) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال يعد وعليه الصحين، والواحد
 أنَّ حدني  يف عنده،  اإلجابدة  يف أخطدأوا  التالميدذ  مجيد   إنَّ حيث جًدا؛ صعًبا سؤاًلا
 مجيد   إنَّ حيدث  جدًدا؛  سدهًلا  سؤاًلا يعد( صفر) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال
 معامدل  قيمده  تبلغ الذي السؤال ف نَّ وبالتالي صحيحة، إجابه عنه  أجابوا التالميذ
 أنَّ القيمدة  هدذه  وتعدين  صدعوبته،  توسط حيث من األفضل هو( 0.50) صعوبته

 م،2006عددالم، أبددو)  صددحيحة إجابددة عليدده  أجددابوا العينددة أفددرا  مددن 50%
ما أشارت إليه بعدب الدراسدات واألودال يف جمدال  در        يف ضوءو ،(268ص

هدد(،  1433) والشدهري هدد(،  1430منها  راسة العذيقي )تدريس اللغة العربية و
فقددد عدددَّت  ( 2019، والشددمري )(2017والصدداعدي )(، 2017) والشددمري

واألسئلة اليت يقل  جًدا،( صعبة %80األسئلة اليت يزيد معامل الصعوبة فيها عن )
 %20( سهلة جًدا، وأما األسئلة اليت ترتاوح ما بدني ) %20معامل صعوبتها عن )

قيم معامل الصعوبة لكل سؤال من  3جدول فهي أسئلة مقبولة، ويبني  (%80إىل 
 :كفايات فهم املقروءأسئلة اختبار 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 175المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م174

علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 2جدول 
 لفقرات حماور االختبار ولالختبار ككل 20نسب معا لة كو ر ريشتار سون  

 20نسبة معا لة كو ر ريشتار سون  حماور االختبار م
 0.82 كفاية استدعاء التفاصيل واستيعابها 1
 0.83 مون النص املقروءكفاية حتليل مض 2
 0.88 كفاية إ راك الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات الوصول إىل معانيها 3
 0.88 كفاية حتليل النصوص إىل بنيتها 4

 0.96 قيمة معا لة ببات االختبار للكفايات ككل

أعاله أن نسب ببات االختبار يف مجيد  حمداوره أتدت بنسدب      1ويتضن من جدول 
(، وهي نسب مقبولة مدن الثبدات ددا يددل علدى أن كدل       0.88( و)0.82ترتاوح بني )

مفر ة تسهم يف الثبات الكي لالختبار، كما بلغت النسبة الكلية لثبدات االختبدار وسدب    
 ( وهي نسبة عالية من الثبات.0.96) 20معا لة كو ر ريتشار سون

 صدفر ال بدني  مدا  الصدعوبة  معامدل  قيمة ترتاوححسا  معامل الصعوبة لالختبار:  -2
( صدحين  واحد) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال يعد وعليه الصحين، والواحد
 أنَّ حدني  يف عنده،  اإلجابدة  يف أخطدأوا  التالميدذ  مجيد   إنَّ حيث جًدا؛ صعًبا سؤاًلا
 مجيد   إنَّ حيدث  جدًدا؛  سدهًلا  سؤاًلا يعد( صفر) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال
 معامدل  قيمده  تبلغ الذي السؤال ف نَّ وبالتالي صحيحة، إجابه عنه  أجابوا التالميذ
 أنَّ القيمدة  هدذه  وتعدين  صدعوبته،  توسط حيث من األفضل هو( 0.50) صعوبته

 م،2006عددالم، أبددو)  صددحيحة إجابددة عليدده  أجددابوا العينددة أفددرا  مددن 50%
ما أشارت إليه بعدب الدراسدات واألودال يف جمدال  در        يف ضوءو ،(268ص

هدد(،  1433) والشدهري هدد(،  1430منها  راسة العذيقي )تدريس اللغة العربية و
فقددد عدددَّت  ( 2019، والشددمري )(2017والصدداعدي )(، 2017) والشددمري

واألسئلة اليت يقل  جًدا،( صعبة %80األسئلة اليت يزيد معامل الصعوبة فيها عن )
 %20( سهلة جًدا، وأما األسئلة اليت ترتاوح ما بدني ) %20معامل صعوبتها عن )

قيم معامل الصعوبة لكل سؤال من  3جدول فهي أسئلة مقبولة، ويبني  (%80إىل 
 :كفايات فهم املقروءأسئلة اختبار 
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 3جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت الصعوبة لكل سؤال من أسئلة اختبار  

 نوع الصعوبة معامل الصعوبة السؤال نوع الصعوبة معامل الصعوبة السؤال
 مقبولة 0.80 10 مقبولة 0.72 1
 مقبولة 0.76 11 مقبولة 0.80 2
 مقبولة 0.80 12 مقبولة 0.68 3
 مقبولة 0.80 13 مقبولة 0.80 4
 مقبولة 0.80 14 مقبولة 0.76 5
 مقبولة 0.80 15 مقبولة 0.76 6
 مقبولة 0.80 16 مقبولة 0.80 7
 مقبولة 0.80 17 مقبولة 0.80 8
  مقبولة 0.72 9

تق  ضمن مسدتوى   كفايات فهم املقروءمجي  أسئلة اختبار  أنَّ 3جدول يتضن من 
-0.80الصعوبة املقبول؛ حيث أنَّ قيم معامالت الصدعوبة هلدا مجيًعدا تدرتاوح مدا بدني )      

( وهي القيم اليت أعتمددها الباحدث   0.80 – 0.20(؛ حيث أنها ترتاوح ما بني )0.68
   تدريس اللغة العربية.وف  ما أشارت إليه الدراسات والبحول السابقة يف جمال  ر

( أن معامل التمييز 285 :2000، أبو عالم)ذكر  حسا  معامل التمييز لالختبار: -3
من الطال  الذين  - %27ونسبتهم  -يكون بطرح نسبة عد  أفرا  اجملموعة الدنيا

ونسدبتهم   -أجابوا  إجابة صحيحة عن السؤال من نسبة عد  أفرا  اجملموعة العليدا 
الذين أجابوا  إجابة صحيحة عن هذه املفر ة، وأضداف أبدو   من الطال   - 27%

( أن قيمددة معامددل التمييددز للسددؤال إذا كانددت تسدداوي 289م، ص2000عددالم )
( أو أكرب فهذا يدل على أنَّ  رجة  ييز السؤال جيَّدة، وتعد قيمدة معامدل   0.40)

إن (، أمدا   0.40-0.20التمييز للسؤال مقبولة والبأس بها إن تراوحدت بدني )   
( ف نَّ  ييزها يعدُّ ضعيًفا، يف حني إن 0.20قلَّت قيمة  ييز السؤال أو املفر ة عن )

كان  ييزها صفًرا أو سالًبا فينبغي حذفها أو تعديلدها، وقدد اعتمدد الباحدث هدذه      
قيم معامل  ييز مجيد  أسدئلة     4جدول ويوضن ،القيم يف حتليل معامالت التمييز 

 :وءكفايات فهم املقراختبار 

 4جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار 

  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال
 جيده 0.88 12 جيده¯0.77 1
 جيده 0.88 11 جيده 0.88 2
 جيده 0.88 12 جيده 0.88 3
 جيده 0.88 13 جيده 0.88 4
 جيده 0.88 14 جيده 0.88 5
 جيده 0.88 15 جيده 0.88 6
 جيده 0.88 16 جيده 0.88 7
 جيده 0.88 17 جيده 0.88 8
  جيده 0.77 9

قيم معامل  ييز كل سؤال من أسدئلة االختبدار، ويتضدن أنَّ     4جدول ُيالح  من 
وحدت قديم معامدل    ؛ ألنها مجيًعا موجبدة، حيدث ترا  جدية يف  يزهاأسئلة االختبار مجيعها 

، وتعطي مؤشًرا جيدًدا علدى أنَّ أسدئلة    جدية( ومجيعها قيم 0.88 – 0.77التمييز بني )
االختبار تقيس ما يقيسه االختبار كاماًل، مما يدل على قبول هذه األسئلة من حيث معامل 

 التمييز. لتمتعها بقدر مقبول من كفايات فهم املقروءالتمييز، وبالتالي اال مئنان إىل أسئلة اختبار 
 التاليدة:  االختبدار  زمدن  حتديدد  معا لدة  باسدتخدام  حسا  زمن تطبي  االختبدار:  -4

 أبدو ) }2 ÷ تلميذ آخر استغرقه الذي الزمن+  تلميذ أول استغرقه الذي الوقت{=
كفايدات   اختبار أسئلة عن االجابة زمن يتحد  وبالتعويب، (307 :1994ناهية، 
 لإلجابدة   قيقدة ( 33) وقددره  زمًندا  األول التلميذ استغر  حيث لي؛ي كما املقروء
 عن لإلجابة  قيقه( 37) وقدره زمًنا األخري التلميذ واستغر  االختبار، أسئلة عن

 زمن متوسط كان ] 35= 2÷  37+  33[السابقة  املعا لة وبتطبي  االختبار أسئلة
 والتأكيدد  التالميدذ،  تهيئة أجل من  قاي ( 5) إضافة ومت  قيقة،( 35) هو االختبار
 االختبدار  زمدن  يصدبن  وبدذلك  االختبدار،  أورا  وتوزي  االختبار، تعليمات على
 . قيقة( 40) هو االختبار يستغرقه الذي الكلي
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 4جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار 

  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال
 جيده 0.88 12 جيده¯0.77 1
 جيده 0.88 11 جيده 0.88 2
 جيده 0.88 12 جيده 0.88 3
 جيده 0.88 13 جيده 0.88 4
 جيده 0.88 14 جيده 0.88 5
 جيده 0.88 15 جيده 0.88 6
 جيده 0.88 16 جيده 0.88 7
 جيده 0.88 17 جيده 0.88 8
  جيده 0.77 9

قيم معامل  ييز كل سؤال من أسدئلة االختبدار، ويتضدن أنَّ     4جدول ُيالح  من 
وحدت قديم معامدل    ؛ ألنها مجيًعا موجبدة، حيدث ترا  جدية يف  يزهاأسئلة االختبار مجيعها 

، وتعطي مؤشًرا جيدًدا علدى أنَّ أسدئلة    جدية( ومجيعها قيم 0.88 – 0.77التمييز بني )
االختبار تقيس ما يقيسه االختبار كاماًل، مما يدل على قبول هذه األسئلة من حيث معامل 

 التمييز. لتمتعها بقدر مقبول من كفايات فهم املقروءالتمييز، وبالتالي اال مئنان إىل أسئلة اختبار 
 التاليدة:  االختبدار  زمدن  حتديدد  معا لدة  باسدتخدام  حسا  زمن تطبي  االختبدار:  -4

 أبدو ) }2 ÷ تلميذ آخر استغرقه الذي الزمن+  تلميذ أول استغرقه الذي الوقت{=
كفايدات   اختبار أسئلة عن االجابة زمن يتحد  وبالتعويب، (307 :1994ناهية، 
 لإلجابدة   قيقدة ( 33) وقددره  زمًندا  األول التلميذ استغر  حيث لي؛ي كما املقروء
 عن لإلجابة  قيقه( 37) وقدره زمًنا األخري التلميذ واستغر  االختبار، أسئلة عن

 زمن متوسط كان ] 35= 2÷  37+  33[السابقة  املعا لة وبتطبي  االختبار أسئلة
 والتأكيدد  التالميدذ،  تهيئة أجل من  قاي ( 5) إضافة ومت  قيقة،( 35) هو االختبار
 االختبدار  زمدن  يصدبن  وبدذلك  االختبدار،  أورا  وتوزي  االختبار، تعليمات على
 . قيقة( 40) هو االختبار يستغرقه الذي الكلي
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 وبباتده،  االختبدار  صدد   حتديدد  بعدد الصورة النهايية الختبار كفايات فهم املقروء:  .خ
 صداحًلا يف  االختبدار  أصدبن  عليماتده؛ ت ووضدوح  أل ايده،  املناسب الزمن من والتأكد
 عليهدا  حيصدل   رجدة  أقصدى  تكدون  وبذلك سؤااًل،( 17) من مكوًنا النهايية صورته
 النهاييدة،  صدورته  يف االختبدار  أصدبن  سدب   مدا  ضوء ويف  رجة،( 17) هي الطالب
 البحثدي  السدؤال  عدن  اإلجابدة  خاللده  مدن  ميكدن  البحث عينة على للتطبي  وصاحًلا
 كفايدات  تنميدة  يف املتشدعب  التفكري إسرتاتيجيات استخدام فاعلية ما :الثاني الفرعي
 ؟االبتدايي اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم
 :البحث تطبي : خامًسا

ُ ب  اختبدار كفايدات فهدم املقدروء علدى  دال  جممدوعيت         التطبي  القبلي للبحث: -
هدددد، وذلددك 1441-6-5البحددث؛ التجريبيددة والضددابطة يف يددوم اخلمدديس املوافدد  

 البحث فرا والختبار للوقوف على مدى تكافؤ اجملموعتني وصحة ضبط املتغريات
 عندد  إحصدايية   اللدة  ذات فدرو   توجدد  ال: "يلي ما على نصَّ الذي األول الصفري
 والضدابطة  التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجات متوسطي ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى

 اخلددامس الصددف تالميددذ لدددى جمتمعددة وءاملقددر فهددم لكفايددات القبلددي التطبيدد  يف
علدى تالميدذ    كفايدات فهدم املقدروء   وبعد تطبي  االختبار القبلي الختبدار  ، "االبتدايي

اجملموعتني التجريبية والضابطة، قدام الباحدث بتصدحين أورا  اختبدارات التالميدذ،      
ومن بم رصد الدرجات، وإ خاهلدا يف ملدف خداص باسدتخدام احلزمدة اإلحصدايية       

(؛ ملعاجلتها إحصايًيا باستخدام اختبار Spssم  اإلحصايي للعلوم االجتماعية )للربنا
 تكددافؤ(؛ لبيددان Independent Samples T-test)ت( للعينددات املسددتقلة ) 

وقدد أسدفرت نتيجدة حسدا  قيمدة )ت( جملمدوعيت        اجملمدوعتني يف القيداس القبلدي،   
كفايدات فهدم   اختبدار  البحث: التجريبية والضابطة عن تكدافؤ جممدوعيت البحدث يف    

قيمدة اختبدار )ت(    5جددول  ، إذ كانت قيمة اختبار)ت( غري  الة، ويوضدن   املقروء
و اللتها للفرو  بني متوسطي  رجات اجملمدوعتني التجريبيدة والضدابطة يف القيداس     

 لكفايات فهم املقروء:االختبار القبلي 

 5جدول 
  متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطةقيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو  بني

 لكفايات فهم املقروءيف االختبار القبلي 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 رجة  قيمة )ت(  املعياري

 احلرية
 قيمة

(sig) 
مستوى 
 الداللة

 
 كفايات فهم املقروء 

التجري
 5.338 13.863 22 بية

غري  0.175 40 1.380-
 1.190 15.550 20 ةالضابط  الة

(، وهي 1380-)لكفايات فهم املقروء  بلغت أنَّ قيمة )ت(  5جدول ويتضن من 
(، مما يعدين أنَّده ال توجدد    0.05غري  الة إحصايًيا؛ إذ هي أكرب من مستوى الداللة ) ةقيم

فرو  بني متوسطي جمموعيت البحث : التجريبية، والضابطة يف االختبدار القبلدي، وتشدري    
، وبالتدالي  لكفايات فهم املقروءإىل تكافؤ جمموعيت البحث يف القياس القبلي  النتيجة هذه

  اللدة  ذات فدرو   توجدد  القبول الفرا الصدفري األول الدذي ندصَّ علدى مدا يلدي:"       
 التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجدات  متوسدطي  ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى عند إحصايية
 اخلدامس  الصدف  تالميدذ  لددى  جمتمعة املقروء فهم تلكفايا القبلي التطبي  يف والضابطة
 ". االبتدايي

وبذلك يكون الباحث قد حتق  من تكافؤ جمموعيت البحث )التجريبيدة والضدابطة(   
 يف التطبي  القبلي الختبار املفاهيم النحوية قبل البدء بتطبي  التجربة البحثية.

س اجملموعدة التجريبيدة   تددري مت  (:والضدابطة  التجريبيدة ) البحدث  جملموعيت التدريس -
االتفا  علدى أن يتدوىل الباحدث     إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، وقد كانباستخدام 

إسرتاتيجيات بنفسه اإلشراف على تالميذ اجملموعة التجريبية اليت ستدرس باستخدام 
، بينما يتم تدريس اجملموعة الضابطة  بالطريقة املعتا ة من قبل معلدم  التفكري املتشعب

مت إجراء جتربة البحدث احلدالي يف   ؛ حيث ة العربية  ون تدَّخل أي معاجلة جتريبيةاللغ
وقدد اسدتغرقت املددة الزمنيدة      ،هدد 07/1441//08هد إىل 08/06/1441الفرتة 
 .أسابي ،  لت هذه الفرتة تطبي  أ وات البحث قبلًيا وبعدًيا أربعةللتطبي  
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 5جدول 
  متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطةقيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو  بني

 لكفايات فهم املقروءيف االختبار القبلي 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 رجة  قيمة )ت(  املعياري

 احلرية
 قيمة

(sig) 
مستوى 
 الداللة

 
 كفايات فهم املقروء 

التجري
 5.338 13.863 22 بية

غري  0.175 40 1.380-
 1.190 15.550 20 ةالضابط  الة

(، وهي 1380-)لكفايات فهم املقروء  بلغت أنَّ قيمة )ت(  5جدول ويتضن من 
(، مما يعدين أنَّده ال توجدد    0.05غري  الة إحصايًيا؛ إذ هي أكرب من مستوى الداللة ) ةقيم

فرو  بني متوسطي جمموعيت البحث : التجريبية، والضابطة يف االختبدار القبلدي، وتشدري    
، وبالتدالي  لكفايات فهم املقروءإىل تكافؤ جمموعيت البحث يف القياس القبلي  النتيجة هذه

  اللدة  ذات فدرو   توجدد  القبول الفرا الصدفري األول الدذي ندصَّ علدى مدا يلدي:"       
 التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجدات  متوسدطي  ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى عند إحصايية
 اخلدامس  الصدف  تالميدذ  لددى  جمتمعة املقروء فهم تلكفايا القبلي التطبي  يف والضابطة
 ". االبتدايي

وبذلك يكون الباحث قد حتق  من تكافؤ جمموعيت البحث )التجريبيدة والضدابطة(   
 يف التطبي  القبلي الختبار املفاهيم النحوية قبل البدء بتطبي  التجربة البحثية.

س اجملموعدة التجريبيدة   تددري مت  (:والضدابطة  التجريبيدة ) البحدث  جملموعيت التدريس -
االتفا  علدى أن يتدوىل الباحدث     إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، وقد كانباستخدام 

إسرتاتيجيات بنفسه اإلشراف على تالميذ اجملموعة التجريبية اليت ستدرس باستخدام 
، بينما يتم تدريس اجملموعة الضابطة  بالطريقة املعتا ة من قبل معلدم  التفكري املتشعب

مت إجراء جتربة البحدث احلدالي يف   ؛ حيث ة العربية  ون تدَّخل أي معاجلة جتريبيةاللغ
وقدد اسدتغرقت املددة الزمنيدة      ،هدد 07/1441//08هد إىل 08/06/1441الفرتة 
 .أسابي ،  لت هذه الفرتة تطبي  أ وات البحث قبلًيا وبعدًيا أربعةللتطبي  
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اجملموعتني التجريبية والضدابطة، مت  بعد االنتهاء من تدريس التطبي  البعدي للبحث:  -
هد بهددف  03/07/1441تطبي  االختبار البعدي على جمموعيت البحث يوم األحد 

التددريس باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة       التعرَّف على فاعلية 
وقدد مت تطبيد  االختبدار     كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي،

وبعدد االنتهداء مدن    ، ي  بًقا لإلجراءات املشار إليها عند إجراء القياس القبلدي البعد
لقياس منوها  كفايات فهم املقروءتطبي  القياس البعدي قام الباحث بتصحين اختبار 

لدددى التالميددذ، ورصددد البيانددات ومعاجلتهددا إحصددايًيا باسددتخدام برنددام  احلددزم    
تخالص نتاي  البحث للتحق  من صدحة  ( السSpssاإلحصايية للعلوم االجتماعية )

 .فروضه
 سا ًسا: متغريات البحث:

 املتغري املستقل: و ثل يف التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب. -1
 املتغري التاب : و ثل يف كفايات فهم املقروء. -2

 األساليب اإلحصايية املستخدمة:سابًعا: 

األساليب اإلحصايية، وذلك عرب  لتحقي  هدف البحث استخدم الباحث عدً ا من
 وذلك على النحو التالي: "Spss"احلزمة اإلحصايية للعلوم االجتماعية 

 االختبار. لفقراتمعامل الصعوبة  -1
 االختبار. لفقراتمعامل التمييز  -2
 معا لة حسا  الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار. -3
عرَّف على قيمة وذلك للت20 (Kuder Richardson)  ر يتشار ونمعا لة كدور  -4

 .كفايات فهم املقروءببات اختبار 
وذلك للمقارنة بني  رجات جمموعيت  Arithmetic meanاملتوسط احلسابي)م(  -5

 البحث يف االختبار القبلي والبعدي.

وذلك للتعرف مدى التباين أو التشتت  Standard Deviationاالحنراف املعياري  -6
مد عليه كثري من اإلحصاءات مثل املوجو  بني  رجات جمموعيت البحث، وتعت
 اختبار)ت( وغريه من االختبارات األخرى.

وذلك لتحديد  Independent Samples T-testاختبار )ت( للعينتني املستقلتني  -7
 اللة الفرو  بني متوسطات  رجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 

 املفاهيم النحوية يف االختبارات القبلي والبعدي.
التدريس باستخدام وذلك لتحديد حجم تأبري  Effective sizeحجم األبر  -8

 (. η2عن  ري  مرب  إيتا) كفايات فهم املقوءيف تنمية  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

يتحدد  إذا كدان    η2( إىل أنَّ حجم األبر لقيمدة  259م، ص 2017ويشري نوري )
 كبرًيا أو متوسًطا أو صغرًيا كما يأتي:

 فُيعد حجم التأبري ضئياًل. 0.05إىل  η2   =0.01ت قيمة إذا كان -أ
 فُيعد حجم التأبري متوسًطا. 0.13إىل  η2   =0.06إذا كانت قيمة  - 
 وأكرب فُيعد حجم التأبري كبريا. η2   =0.14إذا كانت قيمة  -ت

 وتفسرياتها: البحثنتائج 

 التدددريس باسددتخدامإنَّ الغدرا مددن البحددث احلدالي هددو الكشددف عدن فاعليددة    
 اخلدامس لدى تالميذ الصف  يف تنمية كفايات فهم املقروء إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 –التصدميم شدبه التجدرييب    -االبتدايي، ولتحقي  ذلك استخدم البحث املنه  التجدرييب  
 لدى التالميذ، كفايات فهم املقروءيف تنمية استخدام إسرتاتيجيات التفكري لتعرَّف فاعلية 

ها إحصايًيا باسدتخدام برندام  احلزمدة اإلحصدايية للعلدوم االجتماعيدة       وقد عوجلت بيانت
(Spss للعينتني املستقلتني، وحسا  حجم )(، وبناًء عليه فقد استخدم البحث اختبار)ت

للبحث  الثانيوقد نصَّ السؤال الفرعي  ،األبر)مرب  إيتا(، الختبار فروا البحث مجيعها
يف تنميدة   تخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   التددريس باسد  "ما فاعليدة   على ما يلي:

  االبتدايي؟" اخلامسلدى تالميذ الصف كفايات فهم املقروء 
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

وذلك للتعرف مدى التباين أو التشتت  Standard Deviationاالحنراف املعياري  -6
مد عليه كثري من اإلحصاءات مثل املوجو  بني  رجات جمموعيت البحث، وتعت
 اختبار)ت( وغريه من االختبارات األخرى.

وذلك لتحديد  Independent Samples T-testاختبار )ت( للعينتني املستقلتني  -7
 اللة الفرو  بني متوسطات  رجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 

 املفاهيم النحوية يف االختبارات القبلي والبعدي.
التدريس باستخدام وذلك لتحديد حجم تأبري  Effective sizeحجم األبر  -8

 (. η2عن  ري  مرب  إيتا) كفايات فهم املقوءيف تنمية  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

يتحدد  إذا كدان    η2( إىل أنَّ حجم األبر لقيمدة  259م، ص 2017ويشري نوري )
 كبرًيا أو متوسًطا أو صغرًيا كما يأتي:

 فُيعد حجم التأبري ضئياًل. 0.05إىل  η2   =0.01ت قيمة إذا كان -أ
 فُيعد حجم التأبري متوسًطا. 0.13إىل  η2   =0.06إذا كانت قيمة  - 
 وأكرب فُيعد حجم التأبري كبريا. η2   =0.14إذا كانت قيمة  -ت

 وتفسرياتها: البحثنتائج 

 التدددريس باسددتخدامإنَّ الغدرا مددن البحددث احلدالي هددو الكشددف عدن فاعليددة    
 اخلدامس لدى تالميذ الصف  يف تنمية كفايات فهم املقروء إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 –التصدميم شدبه التجدرييب    -االبتدايي، ولتحقي  ذلك استخدم البحث املنه  التجدرييب  
 لدى التالميذ، كفايات فهم املقروءيف تنمية استخدام إسرتاتيجيات التفكري لتعرَّف فاعلية 

ها إحصايًيا باسدتخدام برندام  احلزمدة اإلحصدايية للعلدوم االجتماعيدة       وقد عوجلت بيانت
(Spss للعينتني املستقلتني، وحسا  حجم )(، وبناًء عليه فقد استخدم البحث اختبار)ت

للبحث  الثانيوقد نصَّ السؤال الفرعي  ،األبر)مرب  إيتا(، الختبار فروا البحث مجيعها
يف تنميدة   تخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   التددريس باسد  "ما فاعليدة   على ما يلي:

  االبتدايي؟" اخلامسلدى تالميذ الصف كفايات فهم املقروء 
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وجداءت  ، اختدربت فدروا البحدث    الثداني ولإلجابة عن سؤال البحث الفرعدي  
 :النحو التالي على 6النتيجة كما يوضحها جدول 

 6جدول 
 بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة قيم اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو 

 لكفايات فهم املقروء البعدييف االختبار 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت( 

 رجة 
 احلرية

 قيمة
(sig) 

 مستوى
 الداللة

مرب  
إيتا 

(η2 ) 
الكفايات املتعلقة 
بكفاية استدعاء 
التفاصيل 
 واستيعابها

 0.716 2.681 22 ةالتجريبي
 0.126  الة 0.021 40 2.403

 0.852 2.100 20 الضابطة
الكفايات املتعلقة 
بكفاية حتليل 
مضمون النص 

 املقروء

 0.639 3.863 22 التجريبية
 0.315  الة 0.000 40 4.293

 1.080 2.700 20 الضابطة
الكفايات املتعلقة 
بكفاية إ راك 

الكلمات اجلديدة 
رتاتيجيات وإس

 معانيها الوصول إىل

 0.702 4.727 22 التجريبية
 0.113  الة 0.029 40 2.260

 1.552 3.900 20 الضابطة

الكفايات املتعلقة 
بكفاية حتليل 
النصوص وف  

 بنيتها

 0.294 4.909 22 التجريبية
2.556 40 

 0.140  الة 0.014 
 0.882 4.400 20 الضابطة

كفايات فهم 
قروء األرب  امل

 جمتمعة 

 1.842 16.181 22 التجريبية 
 0.253  الة 0.001 40 3.685

 3.416 13.100 20 الضابطة

 لكفايدات فهدم املقدروء   أن قيمدة اختبدار )ت(    6جددول  تبني النتيجة املوضحة يف 
( تقريًبدا وهدي قيمدة  الدة     2.403بلغدت )  واستيعابها التفاصيل استدعاء بكفاية املتعلقة

( نظددًرا ألن قيمددة مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت 0.05حصددايًيا عنددد مسددتوى )إ
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.021)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   واسدتيعابها  التفاصديل  ءاسدتدعا  لكفايات فهم املقروء املتعلقة بكفايدة 

ال الدذي يدنصَّ علدى أنَّده: "    الثداني  التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعدي الختبار 
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة       واستيعابها التفاصيل كفاية استدعاء

لكفايدات  ( أن قيمة اختبدار )ت(  5) النتيجة املوضحة يف اجلدول كما يتبني منإحصايًيا. 
ي ( تقريًبدا وهد  4.293بلغدت )  املقدروء  النص مضمون حتليل بكفاية املتعلقة فهم املقروء

( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللة املقرتنة بها بلغت 0.05قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.000)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   املقدروء  الدنص  مضدمون  حتليدل  بكفايدة لكفايات فهم املقروء املتعلقة 

ال الذي يدنصَّ علدى أنَّده : "   الثالث التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )
دي الختبار كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البع

"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة         املقروء النص مضمون حتليل كفاية
لكفايات ( أن قيمة اختبار )ت( 5) النتيجة املوضحة يف اجلدول ويتبني أيًضا من إحصايًيا.

 معانيهدا  إىل وصدول ال وإسدرتاتيجيات  اجلديدة الكلمات إ راك بكفاية املتعلقة فهم املقروء
( نظدًرا ألن قيمدة   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عندد مسدتوى )  2.260بلغت )

( وهددي أقددل مددن مسددتوى الداللددة    0.029مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت )   
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني متوسدطي  رجدات        0.05املطلو )

 إ راك لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  يل البعدي جمموعيت البحث الكلية يف التحص
؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقدا  معانيها إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات

ال توجدد فدرو  ذات   الذي ينصَّ على أنَّده : " الراب  هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
ني متوسطي  رجات اجملموعة التجريبية ( ب≥ α 0.05 اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

 إ راك واجملموعة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار كفايدات فهدم املقدروء يف كفايدة        
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

ال الدذي يدنصَّ علدى أنَّده: "    الثداني  التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعدي الختبار 
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة       واستيعابها التفاصيل كفاية استدعاء

لكفايدات  ( أن قيمة اختبدار )ت(  5) النتيجة املوضحة يف اجلدول كما يتبني منإحصايًيا. 
ي ( تقريًبدا وهد  4.293بلغدت )  املقدروء  النص مضمون حتليل بكفاية املتعلقة فهم املقروء

( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللة املقرتنة بها بلغت 0.05قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.000)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   املقدروء  الدنص  مضدمون  حتليدل  بكفايدة لكفايات فهم املقروء املتعلقة 

ال الذي يدنصَّ علدى أنَّده : "   الثالث التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )
دي الختبار كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البع

"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة         املقروء النص مضمون حتليل كفاية
لكفايات ( أن قيمة اختبار )ت( 5) النتيجة املوضحة يف اجلدول ويتبني أيًضا من إحصايًيا.

 معانيهدا  إىل وصدول ال وإسدرتاتيجيات  اجلديدة الكلمات إ راك بكفاية املتعلقة فهم املقروء
( نظدًرا ألن قيمدة   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عندد مسدتوى )  2.260بلغت )

( وهددي أقددل مددن مسددتوى الداللددة    0.029مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت )   
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني متوسدطي  رجدات        0.05املطلو )

 إ راك لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  يل البعدي جمموعيت البحث الكلية يف التحص
؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقدا  معانيها إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات

ال توجدد فدرو  ذات   الذي ينصَّ على أنَّده : " الراب  هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
ني متوسطي  رجات اجملموعة التجريبية ( ب≥ α 0.05 اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

 إ راك واجملموعة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار كفايدات فهدم املقدروء يف كفايدة        
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"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد      معانيهدا  إىل الوصدول  وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات
( أن قيمدة  5النتيجدة املوضدحة يف اجلددول)    ويظهر أيًضا مدن  وجو  فرو   الة إحصايًيا.

بلغدت   بنيتهدا  وفد   النصدوص  حتليدل  بكفايدة  املتعلقدة  لكفايات فهم املقروءاختبار )ت( 
( نظًرا ألن قيمدة مسدتوى   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )2.556)

(؛ ممدا  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو )0.014الداللة املقرتنة بها بلغت )
ذات  اللة إحصايية بني متوسطي  رجات جمموعيت البحدث الكليدة يف    يعين وجو  فرو 
؛  بنيتهدا  وفد   النصدوص  حتليدل  لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  التحصيل البعدي 

الدذي  اخلدامس  ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفدرا الصدفري    لصات اجملموعة التجريبية،
( بني ≥ α 0.05حصايية عند مستوى  اللة )ال توجد فرو  ذات  اللة إينصَّ على أنَّه :"

متوسطي  رجات اجملموعدة التجريبيدة واجملموعدة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار        
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد    بنيتها وف  النصوص حتليل كفايات فهم املقروء يف كفاية
لكفايات ختبار )ت( ( أن قيمة ا5اجلدول) وأخرًيا فيتضن من وجو  فرو   الة إحصايًيا.

( تقريًبدا وهدي قيمدة  الدة إحصدايًيا عندد مسدتوى        3.685بلغدت ) جمتمعدة   فهم املقروء
( وهدي أقدل مدن    0.001( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللدة املقرتندة بهدا بلغدت )    0.05)

(؛ ممدا يعدين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني        0.05) مستوى الداللدة املطلدو   
لكفايدات فهدم املقدروء    البحث الكلية يف التحصديل البعددي   متوسطي  رجات جمموعيت 

السدا س  ؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري جمتمعة
( بني ≥ α 0.05) ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة"الذي ينصَّ على أنَّه: 

ة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار     متوسطي  رجات اجملموعدة التجريبيدة واجملموعد   
"، ويقبل الفرا البدديل  االبتدايي اخلامس الصف تالميذ كفايات فهم املقروء جمتمعة لدى
 املؤكد وجو  فرو   الة إحصايًيا.

للتدريس باستخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري   أنَّ حجم األبر  6جدول كما يتبني من 
،كان  جمتمعة لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايياملتشعب يف تنمية كفايات فهم املقروء 

( مما يعدين  0.14(، وهي قيمة عالية أكرب من )0.235كبرًيا حيث بلغت قيمة مرب  إيتا )

جمتمعدة،   كفايدات فهدم املقدروء     - تنميدة  -( من التباين الكلي للمتغري التاب  % 23أنَّ )
 وهدذا (، سرتاتيجيات التفكري املتشعبالتدريس باستخدام إري املستقل )يعو  إىل تأبري املتغ

 الضدابطة  اجملموعدة  تالميذ أ اء عن التجريبية اجملموعة تالميذ أ اء مستوى حتسَّن إىل ُيشري
جمتمعة بعد  راستهم هلا باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري     كفايات فهم املقروء اختبار يف

 املتشعب.
التدددريس باسددتخدام   وميكددن للباحددث تفسددري هددذه النتيجددة وإرجاعهددا إىل أنَّ  

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب قد ساهم يف تنشيط القدرات العقلية للتالميذ، وثهم علدى  
التفكري بأنواعده، ومدن بدم زا  لدديهم الفضدول للقدراءة واملشداركة يف احلدوار ومناقشدة          

وفدره  املوضوعات املقروءة، كما أنَّ التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب دا 
من بيئة تعلم آمنة وبرية اتاحت للتلميذ الفرا ملمارسة التفكري، والتمييدز، واالسدتنتاج،   
والتقييم، قد ساعدت ايًضا  التلميذ يف التدريب على التفكري املرن غري التقليدي، وتوليدد  
العديد من األفكار واحللول، كذلك املشاركة الفعَّالة يف احلدوار واملناقشدة، والتعدبري عدن     
رأيه، وافكاره وتربيرها، كذلك االعتمدا  علدى الدنفس ، واسدتقراء اخلدواص املشدرتكة ،       
واستنتاج القواعد والعالقات اللغوية بني األفكدار يف النصدوص املقدروءة، وتتفد  نتيجدة      
البحث احلالي م  النتاي  الديت توصدلت هلدا الدراسدات الديت اسدتخدمت إسدرتاتيجيات        

(، و راسدة  2015ارات الفهدم القرايدي كدراسدة احلربدي )    التفكري املتشعب يف تنمية مهد 
(، وكذلك اتفقت م  الدراسات اليت أببتدت فاعليتهدا يف  تنميدة املهدارات     2017عيسى )

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب 2018اللغوية األخرى كدراسة بصل )
( الديت  2018( واخلفاجي )2009يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، و راسة عبد العظيم )

أببتت فاعليتها يف تنمي مهارات التعبري الكتابي اإلبداعي، وكدذلك مد   راسدة احلددييب     
( اليت 2019( اليت أببتت فاعليتها يف تنمية املفاهيم البالغية ، وم   راسة سيف )2012)

 ة مد  نتيجدة  أببتت فاعليتها يف تنمية بعب مفاهيم اإلبداع األ بي، وكذلك اتفقت النتيج
الدراسات اليت  أببتدت فاعليتهدا يف تنميدة بعدب املهدارات يف املدوا  الدراسدية األخدرى         

( اليت توصلت إىل فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2013كدراسة شحاته )
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

جمتمعدة،   كفايدات فهدم املقدروء     - تنميدة  -( من التباين الكلي للمتغري التاب  % 23أنَّ )
 وهدذا (، سرتاتيجيات التفكري املتشعبالتدريس باستخدام إري املستقل )يعو  إىل تأبري املتغ

 الضدابطة  اجملموعدة  تالميذ أ اء عن التجريبية اجملموعة تالميذ أ اء مستوى حتسَّن إىل ُيشري
جمتمعة بعد  راستهم هلا باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري     كفايات فهم املقروء اختبار يف

 املتشعب.
التدددريس باسددتخدام   وميكددن للباحددث تفسددري هددذه النتيجددة وإرجاعهددا إىل أنَّ  

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب قد ساهم يف تنشيط القدرات العقلية للتالميذ، وثهم علدى  
التفكري بأنواعده، ومدن بدم زا  لدديهم الفضدول للقدراءة واملشداركة يف احلدوار ومناقشدة          

وفدره  املوضوعات املقروءة، كما أنَّ التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب دا 
من بيئة تعلم آمنة وبرية اتاحت للتلميذ الفرا ملمارسة التفكري، والتمييدز، واالسدتنتاج،   
والتقييم، قد ساعدت ايًضا  التلميذ يف التدريب على التفكري املرن غري التقليدي، وتوليدد  
العديد من األفكار واحللول، كذلك املشاركة الفعَّالة يف احلدوار واملناقشدة، والتعدبري عدن     
رأيه، وافكاره وتربيرها، كذلك االعتمدا  علدى الدنفس ، واسدتقراء اخلدواص املشدرتكة ،       
واستنتاج القواعد والعالقات اللغوية بني األفكدار يف النصدوص املقدروءة، وتتفد  نتيجدة      
البحث احلالي م  النتاي  الديت توصدلت هلدا الدراسدات الديت اسدتخدمت إسدرتاتيجيات        

(، و راسدة  2015ارات الفهدم القرايدي كدراسدة احلربدي )    التفكري املتشعب يف تنمية مهد 
(، وكذلك اتفقت م  الدراسات اليت أببتدت فاعليتهدا يف  تنميدة املهدارات     2017عيسى )

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب 2018اللغوية األخرى كدراسة بصل )
( الديت  2018( واخلفاجي )2009يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، و راسة عبد العظيم )

أببتت فاعليتها يف تنمي مهارات التعبري الكتابي اإلبداعي، وكدذلك مد   راسدة احلددييب     
( اليت 2019( اليت أببتت فاعليتها يف تنمية املفاهيم البالغية ، وم   راسة سيف )2012)

 ة مد  نتيجدة  أببتت فاعليتها يف تنمية بعب مفاهيم اإلبداع األ بي، وكذلك اتفقت النتيج
الدراسات اليت  أببتدت فاعليتهدا يف تنميدة بعدب املهدارات يف املدوا  الدراسدية األخدرى         

( اليت توصلت إىل فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2013كدراسة شحاته )
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( الديت أببتدت   2018مهارات التواصل الرياضي، و راسة خليفة وحممو  وعبدد الفتداح )  
جيات التفكري املتشعب يف تنمية التحصيل الدراسي والوعي دفهوم الدذات  فاعلية إسرتاتي

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات 2017لدى  ال  املرحلة الثانوية، و راسة املنصوري )
التفكري املتشدعب يف تنميدة التحصديل الدراسدي يف مدا ة الرياضديات، و راسدة البقمدي         

 املتشعب يف تنميدة مهدارات الدتفكري التقداربي     ( اليت أببتت إسرتاتيجيات التفكري2019)
 والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايية.

 يلي: مبا الباحثيف ضوء نتائج هذا البحث يوصي  التوصيات:
توجيه نظر القايمني على إعدا  وتطوير مناه  التعليم بشكل عام، والتعليم االبتدايي  -1

ضمني إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف بنداء منداه       بشكل خاص على ضرورة ت
 اللغة العربية، ويف تصميم األنشطة اللغوية على وجه اخلصوص.

التأكيد على معلمدي اللغدة العربيدة يف مراحدل التعلديم العدام، والسديما يف املرحلدة          -2
االبتدايية باالهتمام بكفايات فهم املقروء وسبل تنميتهدا لددى التالميدذ، مدن خدالل      

ستخدام اإلسرتاتيجيات احلديثة، وتوفري النشا ات التعليمية اليت تعزز إكسابها لدى ا
 التالميذ.

تدريب معلمي اللغة العربية على كيفية استخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف     -3
 تدريس مهارات اللغة العربية، وتوظيفها يف تنظيم التالميذ لتعلمهم. 

 :منها املقرتحة، الدراسات بعب احلالي البحث نتاي  من يستخلص الباحث :املقرتحات

فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة املهدارات اللغويدة األخدرى      -1
 لدى تالميذ املرحلة االبتدايية.

فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة مهدارات الدتفكري العليدا يف      -2
 ميذ املرحلة املتوسطة.مقرر لغيت اخلالدة لدى تال

برنام  تدرييب قايم على إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة كفايدات  دال         -3
 املرحلة الثانوية التواصلية.

 عـــــاملراج

 املراجع العربية:
   ( .فاعليددة برنددام  قددايم علددى  2014إبددراهيم، أمحددد؛ حممددو ، عبددد الددرزا ؛ سددعيد، فا مددة .)

شعب لتنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عا ات العقل املندت   إسرتاتيجيات التفكري املت
-165(، 4) 30لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، كلية الرتبية، 

116. 
 ( .أبر توظيف إسرتاتيجية البيدت الددايري يف تنميدة    2019أبو الدهب، أبو الدهب البدري علي .)

واالجتاه حنو تعليم اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. اجمللة الدولية للعلوم الرتبوية الفهم القرايي 
 .162-211(، 23والنفسية، )

  مكتبة الفالح للنشدر   . الكويت:(. مدخل إىل مناه  البحث الرتبوي2006رجاء حممو  ) عالم،أبو
 والتوزي 

  ( .فعاليدة برندام  قدايم ع   2016أمحد، مساح عبد احلميدد .)     لدى إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب
وخرايط التفكري يف تنمية التحصيل والتفكري البصري يف الرياضيات لطال  املرحلة الثانويدة، جملدة   

 .90-6(، 8)19تربويات الرياضيات، مصر، 
 ( .تقويم األنشطة اللغوية يف كتا  لغديت اخلالددة للصدف    2019األمحدي، حنان؛ بريكيت، أكرم .)

ط يف ضوء مهارات الفهم القرايي.  راسات عربيدة يف الرتبيدة وعلدم الدنفس، رابطدة      الثالث املتوس
 .412-389(، 114الرتبويون العر ، )

 ( .فاعلية بعب إسرتاتيجيات التدريس يف تنمية الفهم القرايدي لددى   2014األحول، أمحد سعيد .)
جملدة اإلرشدا  النفسدي،      ال  الصف األول الثانوي يف منطقة اجلوف باململكة العربية السدعو ية. 

 .285-352(،37)مصر، 
 ( .تقويم مستوى تالمذة الصف الثاني االبتددايي يف الفهدم القرايدي.    2019األوسي، حسن فهد .)

-352(، 44جملة الفنون واأل   وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، كلية اإلمارات للعلوم الرتبويدة، ) 
364 . 

 ( .أبر توظيف إس2017أيو ، نداء نزار .)  رتاتيجيات التعلم النشط يف ضوء برنام(SBTD يف )
. ]رسالة ماجستري غري منشدورة   [تنمية مهارات الفهم القرايي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.

 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 عـــــاملراج

 املراجع العربية:
   ( .فاعليددة برنددام  قددايم علددى  2014إبددراهيم، أمحددد؛ حممددو ، عبددد الددرزا ؛ سددعيد، فا مددة .)

شعب لتنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عا ات العقل املندت   إسرتاتيجيات التفكري املت
-165(، 4) 30لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، كلية الرتبية، 

116. 
 ( .أبر توظيف إسرتاتيجية البيدت الددايري يف تنميدة    2019أبو الدهب، أبو الدهب البدري علي .)

واالجتاه حنو تعليم اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. اجمللة الدولية للعلوم الرتبوية الفهم القرايي 
 .162-211(، 23والنفسية، )

  مكتبة الفالح للنشدر   . الكويت:(. مدخل إىل مناه  البحث الرتبوي2006رجاء حممو  ) عالم،أبو
 والتوزي 

  ( .فعاليدة برندام  قدايم ع   2016أمحد، مساح عبد احلميدد .)     لدى إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب
وخرايط التفكري يف تنمية التحصيل والتفكري البصري يف الرياضيات لطال  املرحلة الثانويدة، جملدة   

 .90-6(، 8)19تربويات الرياضيات، مصر، 
 ( .تقويم األنشطة اللغوية يف كتا  لغديت اخلالددة للصدف    2019األمحدي، حنان؛ بريكيت، أكرم .)

ط يف ضوء مهارات الفهم القرايي.  راسات عربيدة يف الرتبيدة وعلدم الدنفس، رابطدة      الثالث املتوس
 .412-389(، 114الرتبويون العر ، )

 ( .فاعلية بعب إسرتاتيجيات التدريس يف تنمية الفهم القرايدي لددى   2014األحول، أمحد سعيد .)
جملدة اإلرشدا  النفسدي،      ال  الصف األول الثانوي يف منطقة اجلوف باململكة العربية السدعو ية. 

 .285-352(،37)مصر، 
 ( .تقويم مستوى تالمذة الصف الثاني االبتددايي يف الفهدم القرايدي.    2019األوسي، حسن فهد .)

-352(، 44جملة الفنون واأل   وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، كلية اإلمارات للعلوم الرتبويدة، ) 
364 . 

 ( .أبر توظيف إس2017أيو ، نداء نزار .)  رتاتيجيات التعلم النشط يف ضوء برنام(SBTD يف )
. ]رسالة ماجستري غري منشدورة   [تنمية مهارات الفهم القرايي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.

 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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 ( .فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات    2018بصل، سلوى حسن .)
لدى تالميذ املرحلة اإلعدا ية. جملدة القدراءة واملعرفدة، جامعدة عدني  دس، كليدة         القراءة الناقدة

 .271-221(، 206الرتبية، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، )
 ( .تنمية مهارات الفهم القرايي باستخدام إسدرتاتيجية  2019البقعاوي، سليمان؛ النصار، صات .)

 .35-56(،3) 35جامعة أسيوط، كلية الرتبية،  التدريس التبا لي. جملة كلية الرتبية.
 ( .أبر إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب علدى تنميدة مهدارات الدتفكري       2019البقمي، غا ة مسفر .)

التقاربي والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايي. جملة كلية الرتبيدة، جامعدة   
 .432-401(، 7)35أسيوط، كلية الرتبية، 

 ( .أبر توظيف القصص الرقمية يف تنمية مهارات الفهم القرايدي لددى   2016الترتي، حممد سليم .)
 . اجلامعة اإلسالمية بغزة.]رسالة ماجستري غري منشورة  [ ال  الصف الثالث األساسي.

 ( .فاعلية إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة املفداهيم     2012احلدييب، علي بن عبد احملسن .)
-الغية واالجتاه حنو البالغة لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغدات أخدرى. جامعدة أفريقيدا    الب

 .1-104(.14)معهد اللغة العربية. 
 ( .أبر  م  إسرتاتيجيات اجلددول الدذاتي يف تنميدة مهدارات     2019احلديد، رهام؛ الدليمي،  ه .)

رسدالة   [ساسي يف مبحدث اللغدة العربيدة.   فهم املقروء والتفكري التشعييب لطالبات الصف الساب  ال
 . جامعة العلوم اإلسالمية العاملية.] كتوراة منشورة 

 ( .فاعلية إسرتاتيجية التفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات الفهدم     2015احلربي، خالد بن هديبان .)
بيدة، جامعدة   القرايي لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. جملة كلية الرتبية، كليدة الرت 

 .159-195(، 4)31أسيوط.
 ( .فاعلية استخدام إسرتاتيجية التدريس التبدا لي يف تنميدة املهدارات    2015حسن، حسن عمران .)

 .337-386(، 1)26اللغوية لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية جبامعة أسيوط، 
 ( .برنام  قايم على إسرتاتيجية ال2018اخلفاجي، عدنان .)   تفكري املتشعب لتنمية مهدارات التعدبري

موضدوعات  -املؤ ر العلمدي الثدامن عشدر    ] .وث علمي [الكتابي اإلبداعي يف مدارس املتميزين.
اجلمعيدة   -كتب القراءة وتدريسها يف مراحل التعلمدي املختلفدة علدى املسدتويني القدومي والعداملي      

 املصرية للقراءة واملعرفة، مصر.
 ، (. فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري 2018سعا ؛ عبد الفتاح، سعدية. ) خليفة، جها ؛ حممو

املتشعب يف تدريس ما ة علم النفس يف تنمية التحصديل الدراسدي والدوعي دفهدوم الدذات لددى       
 ال  املرحلة الثانوية. جملة البحث العلمي يف الرتبية، جامعة عني  دس، كليدة البندات لد  ا      

 .567-605(،10)19والعلوم والرتبية، 

 ( .2011الدري ، حممد؛ احلنصاي، مجال؛ املوسوي، علي؛ عمار، سام؛ حسن، علي؛ محو ، حممد .)
 معجم مصطلحات املناه  و ر  التدريس. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(.

 ( .إسرتاتيجيات الفهم القرايي: التحول من تصدنيف اإلسدرت  2018الزهراء، عاشور .) اتيجيات إىل
تعليميها على مستوى قسم اللغة. جملة العلوم اإلنسانية، جامعدة العربدي بدن مهيددي، أم البدواقي،      

(10 ،)596-582. 
    ( .فاعليدة اسدتخدام إسدرتاتيجيات    15-14، يوليدو،  2018السروجي، أمسداء؛ شدحاته، حممدد .)

واالجتاه حنو املا ة لددى تالميدذ   التفكري املتشعب يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية 
تطدوير تعلديم وتعلدم    -املؤ ر العلمي السنوي السدا س عشدر   ] .وث علمي  [ املرحلة اإلعدا ية.

 اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات. العريش، مصر. -الرياضيات لتحقي  بقافة اجلو ة
 ( .فاعلية برنام  قايم على مددخل  2019سيف، أمحد بن حممد حسني .)    الدتفكري املتشدعب لتنميدة

بعب مفاهيم اإلبداع األ بي لدى  ال  اللغة العربية بكلية العلوم وآل ا  بعقلدة الصدقور. جملدة    
 .343-399(،1)19كلية الرتبية، جامعة كفر الشيل، كلية الرتبية

 ( .املرج  يف تعليم اللغدة العربيدة وتعلمهدا. مكتبدة الددار      2012شحاته، حسن؛ السمان، مروان .)
 لعربية للكتا .ا
 ( .فاعلية برنام  مقرتح قايم على بعدب إسدرتاتيجيات الدتفكري    2013شحاته، حممد عبد املنعم .)

املتشعب يف تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميدذ املرحلدة االبتداييدة.  راسدات عربيدة يف      
 .12-55(.3)39الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العر ، 

 ،(. فاعلية برنام  قايم على النظرية التوسعية ومعطيات علم 2017لعزيز بن حممد. )عبد ا الشمري
رسالة  [اللغة النصي يف تنمية الكفايات التواصلية لدى  ال  املستوى الراب  الثانوي ددينة حايل.

 ، جامعة أم القرى.] كتوراة غري منشورة 
 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني2019الشمري، علي بن عيسى .)    قايم على التلعيب يف تنميدة املفداهيم

، ]رسدالة  كتدوراة غدري منشدورة      [النحوية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف السا س االبتددايي. 
 جامعة أم القرى.

 ،تنمية يف القراءة نشا ات استخدام على قايم برنام  فاعلية(. هد1433. )ها ي بن حممد الشهري 
رسالة  كتوراة غدري   [االبتدايي. السا س الصف تالميذ لدى وهاحن واالجتاه القرايي الفهم مهارات
 ، جامعة أم القرى.]منشورة 

 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني قايم علدى القدراءة املوجهدة يف تنميدة     2017الصاعدي، عمر عبد اهلل .)
اة غدري  رسالة  كتدور  [مهارات القراءة الناقدة والكفاءة الذاتية لدى  ال  املستوى الثاني الثانوي.

 ، جامعة أم القرى.]منشورة 
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 ( .2011الدري ، حممد؛ احلنصاي، مجال؛ املوسوي، علي؛ عمار، سام؛ حسن، علي؛ محو ، حممد .)
 معجم مصطلحات املناه  و ر  التدريس. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(.

 ( .إسرتاتيجيات الفهم القرايي: التحول من تصدنيف اإلسدرت  2018الزهراء، عاشور .) اتيجيات إىل
تعليميها على مستوى قسم اللغة. جملة العلوم اإلنسانية، جامعدة العربدي بدن مهيددي، أم البدواقي،      

(10 ،)596-582. 
    ( .فاعليدة اسدتخدام إسدرتاتيجيات    15-14، يوليدو،  2018السروجي، أمسداء؛ شدحاته، حممدد .)

واالجتاه حنو املا ة لددى تالميدذ   التفكري املتشعب يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية 
تطدوير تعلديم وتعلدم    -املؤ ر العلمي السنوي السدا س عشدر   ] .وث علمي  [ املرحلة اإلعدا ية.

 اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات. العريش، مصر. -الرياضيات لتحقي  بقافة اجلو ة
 ( .فاعلية برنام  قايم على مددخل  2019سيف، أمحد بن حممد حسني .)    الدتفكري املتشدعب لتنميدة

بعب مفاهيم اإلبداع األ بي لدى  ال  اللغة العربية بكلية العلوم وآل ا  بعقلدة الصدقور. جملدة    
 .343-399(،1)19كلية الرتبية، جامعة كفر الشيل، كلية الرتبية

 ( .املرج  يف تعليم اللغدة العربيدة وتعلمهدا. مكتبدة الددار      2012شحاته، حسن؛ السمان، مروان .)
 لعربية للكتا .ا
 ( .فاعلية برنام  مقرتح قايم على بعدب إسدرتاتيجيات الدتفكري    2013شحاته، حممد عبد املنعم .)

املتشعب يف تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميدذ املرحلدة االبتداييدة.  راسدات عربيدة يف      
 .12-55(.3)39الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العر ، 

 ،(. فاعلية برنام  قايم على النظرية التوسعية ومعطيات علم 2017لعزيز بن حممد. )عبد ا الشمري
رسالة  [اللغة النصي يف تنمية الكفايات التواصلية لدى  ال  املستوى الراب  الثانوي ددينة حايل.

 ، جامعة أم القرى.] كتوراة غري منشورة 
 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني2019الشمري، علي بن عيسى .)    قايم على التلعيب يف تنميدة املفداهيم

، ]رسدالة  كتدوراة غدري منشدورة      [النحوية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف السا س االبتددايي. 
 جامعة أم القرى.

 ،تنمية يف القراءة نشا ات استخدام على قايم برنام  فاعلية(. هد1433. )ها ي بن حممد الشهري 
رسالة  كتوراة غدري   [االبتدايي. السا س الصف تالميذ لدى وهاحن واالجتاه القرايي الفهم مهارات
 ، جامعة أم القرى.]منشورة 

 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني قايم علدى القدراءة املوجهدة يف تنميدة     2017الصاعدي، عمر عبد اهلل .)
اة غدري  رسالة  كتدور  [مهارات القراءة الناقدة والكفاءة الذاتية لدى  ال  املستوى الثاني الثانوي.

 ، جامعة أم القرى.]منشورة 
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 ( .صعوبات الفهم القرايي املعرفية.  ار الفكر العربي2009الصاوي، أمساعيل .) 
 ( .فاعلية برنام  قايم على إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2019عبد العظيم، ريم أمحد .)

االعدا يدة. جملدة القدراءة     مهارات الكتابة اإلبداعية وبعدب عدا ات العقدل لددى تالميدذ املرحلدة      
 .32-112(، 94واملعرفة، جامعة عني  س، كلية الرتبية، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، )

 ،مهدارات  بعدب  تنميدة  يف الدذاتي  التسدا ل  إسدرتاتيجية  فعالية(. هد1430. )حممد ياسني العذيقي 
، جامعدة أم  ] منشدورة  رسدالة ماجسدتري غدري    [الثدانوي.  األول الصدف   ال  لدى القرايي الفهم
 القرى.

 ( .الفهم عن القراءة:  بيعته عملياتده وتدذليل صدعابه. املكتدب     1999عصر، حسين عبد البارئ .)
 العربي احلديث.

 ( .حنو بناء معاصر ملهارات اللغة وتصدنيف جماالتهدا يف املرحلدة    2005العقيلي، عبد احملسن سامل .)
 .78-146(، 49)الرتبية، جامعة عني  س،  االبتدايية. جملة القراءة واملعرفة. كلية

 ( .فاعلية التدريس باستخدام بعب إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية 2002عمران، تغريد .)
 ] .ودث علمدي   [مستويات أ اء تلميذات املرحلة اإلعدا ية واجتاهاتهن حنو ما ة الرتبيدة األسدرية.  

اجلمعية املصرية للمناه  و در    - ضوء مفهوم األ اءمناه  التعليم يف-املؤ ر العلمي الراب  عشر
 التدريس. جامعة عني  س، عني  س، مصر.

 ( .أبر إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات الفهدم       2017عيسى، وجدان رمضان .)
 . اجلامعة اإلسالمية بغزة.]رسالة ماجستري  [القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي. 

 (. فعالية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشدعب يف تددريس األحيداء    2018، حنان حممو . )حممد
لتنمية مهارات التفكري التأملي والتنظيم الذاتي للتعلم لدى  ال  املرحلدة الثانويدة. جملدة البحدث     
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