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مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي
التعمم باستخدام إستراتيجية تحميل النص.
واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ،باستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة،
وتكونت مجموعة الدراسة من ( )33تمميذا من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم
بمدرسة أمشول اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة ديروط التعميمية بمحافطة أسيوط.
ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة بإعداد األدوات والمواد التالية :قائمة بميارات
القراءة بمغت ( )41ميارة مناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،وكراسة أنشطة
التمميذ ،ودليل المعمم لتدريس المحتوى التعميمي القائم عمى تنمية ميارات القراءة في المغة العربية
في ضوء إستراتيجية تحميل النص لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،واختبار القراءة
الصامتة ،ومقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية.

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أثر استخدام إستراتيجية تحميل النص في تنمية
ميارات القراءة الصامتة والجيرية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،وتبين ذلك
من خالل حساب الفروق بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة الدراسة في اختبار ميارات
القراءة الصامتة ،وعمى مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية ،وجاء
الفرق داال إحصائيا عند مستوى ( )...4لصالح التطبيق البعدي في اختبار القراءة الصامتة،
وفي مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية وكان حجم أثر اإلستراتيجية
كبيرا؛ حيث بمغت قيمة حجم األثر لإلستراتيجية عمى ميارات القراءة الصامتة ( ،)..55وميارات
القراءة الجيرية (.)..54

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام
في المراحل الدراسية المختمفة ،واالىتمام
التعمم خاصة ،واإلفادة من أدوات الدراسة
التوصيات ،كما قدمت الدراسة مجموعة
من نتائج.

إستراتيجية تحميل النص في التدريس لممتعممين
بتنمية ميارات القراءة لدى التالميذ كافة ،وبطيئي
وموادىا وتوظيفيا في العممية التعميمية ،وغيرىا من
من المقترحات المرتبطة بما أسفرت عنو الدراسة

الكممات المفتاحية :إستراتيجية تحميل النص – ميارات القراءة – تالميذ بطيئ التعمم .
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Abstract
The current study aimed to develop Reading Skills Amang Slow
Learners 2st Prep Pupils, and identify the effect of Using Text Analysis
Strategy in developing these skills.
The study followed the experimental approach using a semiexperimental, one-group design, The study sample formed by (33)
students at “Amshool” Preparatory school In “Dyroot Educational
administration, Asssuit Govemornorate”.
The study used the following tools To achieve the Purposes of the
study: A list of Reading skills (14) skills, pupil's activity booklet, a teacher's
guide, and a test of Reading skills, and a scale of reading for Amang
Slow Learners 2st Prep Pupils.

Thesis Findings:
The impact of the use of the Text Analysis Strategy in developing Reading
skills Amang Slow Learners 2st Prep Pupils this was illustrated by
calculating the differences between the average of the students grades on
the test of Reading skills as a whole, and on the main skills of it in the
pre-test and post-test, and it in the pre- scale of reading and post- scale
of reading the difference was statistically at the level of (0.01) in favor of
the post -test, the impact of the strategy was considerable; the value of
the strategy's was at(0.88), (0.87).
The study recommended that the Text Analysis Strategy should be
used in teaching for different stages, and that attention should be given to
develop the Reading skills in all the branches of the language in order to
take advantage of the study tools and materials and to employ them in the
educational process, as well as other recommendations, It presented a set
of proposals related to the results.
Key words: Text Analysis Strategy - Reading Skills - Slow Learning
Pupils.
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مقدمة:
لتعميم ميارات المغة العربية لمتالميذ أىمية كبيرة؛ حيث يعد ذلك نافذة يطل منيا التالميذ
عمى بيئتيم ومجتمعيم ،وأداتيم لمتواصل والتفاىم مع اآلخرين وتمقي المعارف ،ووسيمة لتكوين
اتجاىات وأفكار مشتركة بين أفراد المجتمع ،ووسيمة لفيم الشخص لنفسو ،وأداة لمتعبير عما يدور
في نفسو من أفكار وانفعاالت ومشاعر ،ونقل الخبرات والتجارب ،كما أنيا تساعدىم عمى
التحصيل وتمقي المعارف ،واستذكار دروسيم وتنمية معارفيم ،والتعامل مع بعضيم البعض.
ويذكر (محمد فؤاد )346،35. ،3.43،أن القراءة تعد من الميارات األساسية لمغة
العربية ،حيث تتطمب عددا من القدرات العقمية ،والعمميات المعرفية المختمفة ،كما تعد القراءة
األساس في عمميتي التعمم والتعميم ،ومفتاحا من مفاتيح المعرفة وميارة أساسية لمنمو المعرفي،
ومن ىنا تبرز أىمية القراءة بالنسبة لمتالميذ.
وىناك العديد من المشكالت التي تجتاح حياة التمميذ الدراسية وتحول دون تحصيمو الجيد،
ومنيا :مشكمة بطء التعمم ،التي تعبر عن مجموعة من التالميذ غير القادرين عمى مجاراة
اآلخرين تعميما وتحصيال في المواد الدراسية.
ويعرف (مجدي عزيز )343 ،3..5 ،التالميذ بطيئي التعمم بأنيم التالميذ الذين يعانون
من التعثر والتباطؤ في الدراسة ،رغم أنيم قد يكونون أسوياء في معظم جوانب النمو النفسي
والعاطفي والحسي والبدني.
وقد شيد العصر الحالي ثورة في أساليب وطرائق التدريس التي تيتم بالتمميذ وبتنمية مياراتو
وقدراتو ،ومن ىذه اإلستراتيجيات إستراتيجية تحميل النص ،فمن خالليا يمكن لمتمميذ الوقوف
عمى ما في النص من مفردات ومصطمحات وتراكيب لغوية ومبادئ وأفكار رئيسة وفرعية.
وقد ذىبت (أسماء إبراىيم )433 ،3.43،إلى أن إستراتيجية تحميل النص ىي رسالة لغوية
تتضمن فعال لغويا معقدا ،يحاول فييا القارئ أن يقيم عالقة تواصمية بينو وبين النص ،مما
يساعد في التعامل مع المعمومات وفيم المعاني المتبادلة وتنمية عمميات مراقبة الفيم ،لمتنبؤ
بالمعاني داخل النص ،وانشاء تفاعل جيد بين القارئ والنص.

مشكمة البحث:
لقد شعرت الباحثة بالمشكمة من خالل عمميا كمعممة لمغة العربية ،ومالحظتيا لقراءة
التالميذ ،وكذلك بتطبيق اختبار تشخيصي ،وعمل استطالع رأي.
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ومن خالل نتائج الدراسات السابقة ،ونتائج االختبار التشخيصي ،واستطالع رأي بعض
معممي المغة العربية ،يتبين ضعف ميارات القراءة لدى التالميذ بطيئي التعمم ،وقد يعزى
سبب ىذا الضعف إلى استخدام إستراتيجيات تدريس ال تيتم بتنمية ميارات القراءة لدى التالميذ
بطيئي التعمم

سؤال البحث:
يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما فاعمية استخدام إستراتيجية تحميل
النص لتنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم؟

مصطمحات البحث:
إستراتيجية تحميل النص:
يرى (حسن سيد ،ونيى عبد الحميد  )116 ،3.42،أن إستراتيجية تحميل النص ىي
مجموعة من المراحل التي يمر بيا القارئ لموصول إلى اليدف من القراءة ،وذلك عندما يقوم

بقراءة النص ويحاول فيمو واعادة بنائو مرة أخرى مما يؤكد فيمو الجيد لمنص المقروء ،ويعتمد
عمى إيجابية القارئ في التعامل مع النص.

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :مجموعة من اإلجراءات التي تساعد التالميذ بطيئي التعمم
عمى دراسة وتحميل وتبسيط النص ،وتحقيق األىداف المرجوة منو من خالل ثالث مراحل:
مرحمة ما قبل القراءة ،ومرحمة أثناء القراءة ،ثم مرحمة ما بعد القراءة ،حيث يقوموا بكتابة الفكرة
الرئيسة لمدرس أو األفكار الجزئية لو ،أو كتابة عنوان آخر ليذا الدرس أو جمل بسيطة منو ،أو
بعض المفردات التي تعمميا منو ،وبالتالي يتم تقويم ما اكتسبو التمميذ بطيئ التعمم ومدى

تحقق األىداف.

ميارات القراءة:
يرى (فيد خميل زايد ")32 ،3.43 ،عممية عقمية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز
والرسوم التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو ،وفيم المعاني .والربط بين الخبرة السابقة وىذه
المعاني ،واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت".
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :قدرة التالميذ بطيئي التعمم عمى معرفة شكل الحروف

اليجائية ،وتمييز الكممات والجمل ونطقيا نطقا صحيحا ،مع فيم النص المقروء ،وىي تنمي لدى
التالميذ الثروة المغوية.
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التالميذ بطيئو التعمم:
يذىب (سميمان عبد الواحد )63 ،3.43 ،إلى أن التمميذ بطيئ التعمم ىو ذلك التمميذ الذي
تتراوح نسبة ذكائو بين ( )6. – 4.كما تقيسيا اختبارات الذكاء غير المفظية حيث تكون قدراتو
العامة تحت المتوسط ،ويكون مستوى تحصيمو الدراسي أقل من المتوسط ،كما يستغرق وقتا
أطول بمقارنتو بأقرانو ،أي يكون بطيئا في اكتساب الميارات الدراسية أو المعرفية.

وتعرفيم الباحثة إجرائيا بأنيم :التالميذ الذين لدييم ضعف في االستيعاب والتحصيل
وميارات القراءة مقارنة مع أقرانيم في الصف الدراسي ممن ىم في نفس عمرىم ،بسبب انخفاض
معدل الذكاء ،ويصاحب ذلك ضعف في االنتباه وقمة التركيز وعدم وجود دافعية مع وجود بعض
المشكالت السموكية ،مع إمكانية وجود مواىب أو استعدادات لديو في نواحي أخرى مثل القدرة
الميكانيكية والنواحي الفنية ،وقدرتيم عمى تحسين مستواىم الدراسي وميا ارت القراءة والتحصيل
عن طريق مساعدتيم بإستراتيجيات داعمة.

ىدف البحث:
ييدف البحث الحالي إلى :تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي
التعمم باستخدام إستراتيجية تحميل النص.

أىمية البحث:
األىمية النظرية :قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري عن إستراتيجية تحميل النص.
األىمية التطبيقية :قد يفيد البحث الحالي كال من :التالميذ في تنمية بعض ميارات القراءة
لدييم ،والمعممين والموجيين قد يمدىم بإستراتيجيات وأساليب حديثة في التدريس ،وببعض
ميارات القراءة وفي التعرف عمى فئة بطيئي التعمم ،ومخططي ومطوري المناىج :في تقديم قائمة
بميارات القراءة التي يمكن تنميتيا لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،الباحثين:
قد يساعدىم في فتح آفاق بحثية جديدة أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات.

محددات البحث:
مجموعة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم بمدرسة أمشول اإلعدادية

المشتركة ،إدارة ديروط التعميمية ،محافظة أسيوط .وبعض ميارات القراءة الالزمة ليم.
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منيج البحث:
لغرض ىذا البحث سوف يتم استخدام المنيج شبو التجريبي ،وذلك عند إجراء تجربة البحث
وتطبيق أدواتو ،وسوف يتم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة؛ لبيان فاعمية
اإلستراتيجية من خالل التطبيق القبمي والبعدي عمي مجموعة البحث.

مواد البحث وأدواتو:
قائمة ميارات القراءة المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،واختبار القراءة
الصامتة ،مقياس لميارات القراءة الجيرية ،ودليل المعمم ،وكراسة أنشطة التمميذ.

إجراءات البحث:
لإلجابة عن سؤال البحث ,قامت الباحثة باتباع اآلتي:
 االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت ميارات القراءة.
 إعداد قائمة بميارات القراءة الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم في صورتيا

األولية .وعرضيا عمى المحكمين لضبطيا ،واجراء التعديالت عمييا .والتوصل إلى الصورة
النيائية ليا.
 تحديد مجموعة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم.
 إعداد اختبار في ميارات القراءة الصامتة ومقياس لميارات القراءة الجيرية في صورتيما
األولية .وعرضيما عمى المحكمين لضبطيما ،واجراء التعديالت عمييما .والتوصل إلى الصورة
النيائية ليما ،ثم تطبيقيما عمى مجموعة البحث تطبيقا قبميا.
 تدريس مقرر الصف الثاني اإلعدادي باستخدام إستراتيجية تحميل النص لمجموعة البحث.
 تطبيق االختبار والمقياس عمى مجموعة البحث تطبيقا بعديا.
 إجراء المعالجات اإلحصائية لنتائج القياسين القبمي والبعدي ،وتفسيرىا.
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج.

اإلطار النظري
المحور األول :إستراتيجية تحميل النص:
لقد زاد االىتمام في العصر الحديث باإلستراتيجيات التدريسية التي يمكن من خالليا زيادة

مخرجات التعميم وتحسين نوعيتو ،وتحيق األىداف ،ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ ،وجعميم
ىم محور العممية التعميمية.

67

اجمللذ  - 63العذد الثبهي  -أغسطس 0202م

استخدام إستراتيجية تحميل النص

أ.د /حسن عمران حسن

د /عبد الوىاب ىاشم سيد

أ /أسماء عاطف أحمد محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن اإلستراتيجيات الحديثة إستراتيجية تحميل النص ،وىي إستراتيجية حديثة تعتمد
عمى تدريس النص من خالل تالث مراحل ىي :مرحمة ما قبل القراءة :وىي مرحمة
االستعداد أو التجييز لألىداف السموكية واألنشطة ،ومرحمة أثناء القراءة والتفاعل معيا،
ثم مرحمة ما بعد القراءة :والتي تعني بتقويم نواتج التعمم من معارف وميارات وسموكيات.
(رجاء أحمد محمد عيد)433 ،3..2،
وتعرف إستراتيجية تحميل النص بأنيا مجموعة إجراءات تعميمية تعممية تقوم عمى تنظيم
نصوص مستنبطة من المادة التعميمية المراد تعميميا ،بحيث تكون النصوص قصيرة ودقيقة،
خالية من األلفاظ الصعبة ،وتكون مرتبة سيكموجيا ومنطقيا في ضوء األىداف الموضوعة.
(أحمد عزت جبر ،وناصر أحمد الخوالدة)4 ،3..5،

مراحل إستراتيجية تحميل النص:
وقد أوضحت ( رجاء أحمد محمد عيد )432،433 ،3..2،أن مراحل إستراتيجية تحميل
النص ثالث ىي:
المرحمة األولى :ما قبل القراءة :يقوم المعمم بتنشيط بنية القارئ المعرفية السابقة عن النص
والمؤلف لربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة وذلك من خالل القراءة السريعة لمعنوان
واألسئمة الموجية.
المرحمة الثانية :في أثناء القراءة :وتيدف ىذه المرحمة إلى التجييز الفوري لممعمومات وفييا
تتم عممية اكتشاف النص وادراك العالقات والتحميل واالستنتاج من خالل القراءة.
المرحمة الثالثة :ما بعد القراءة :وفييا تتم عممية المناقشة والمتابعة والتقويم لتحقيق
الفيم واالحتفاظ.

المحور الثاني :القراءة ومياراتيا:
تعد القراءة من أكبر النعم التي أنعميا اهلل عمى خمقو ،وقد كانت أول لفظ نزل من عند اهلل
سبحانو وتعالى عمى نبيو الكريم قال اهلل عز وجل " :اق أر باسم ربك الذي خمق " (.العمق،)4 ،
وقد تناوليا التربويون بالدراسة والبحث نظ ار ألىميتيا في حياة الفرد والمجتمع ،فيي من أىم
وس ائل االتصال بين الناس ،التي تساعدىم عمى التواصل والتعرف إلى الحقائق والمفاىيم وتنمية
معموماتيم ،وتعد القراءة من أىم الوسائل الكتساب المعرفة وتوسيع الثروة المغوية وزيادة عدد
المفردات المغوية لمفرد وزيادة الحصيمة المعرفية لمغة ،وتحسين التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي
عند األفراد.
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والقراءة من الفنون األساسية لمغة ،يقول (كمود مارسيل)" :إن القراءة ىي الخطوة الرئيسة
اليامة في تعميم المغات الحية؛ وليذا ينبغي أن تكون األساس الذي يبنى عميو سائر فروع النشاط
المغوي من حديث واستماع وكتابة "( .فيد خميل زايد)34 ،3.43 ،
لقد أصبح مفيوم القراءة اليوم بمثابة منظومة متكاممة ،أبعادىا تشمل عمميات النطق،
والفيم ،والنقد والتحميل ،وحل المشكالت ،واالستمتاع والترويح عن النفس ،وبيذا تصبح

القراءة أداة لربط اإلنسان بالعالم في تغيره وتطويره وفي مشكالتو وقضاياه ووسائل تسميتو.
(مختار عبد الخالق عبد الاله)22 ،3..5،

وحيث أن تعمم القراءة ىو أساس لجميع أنواع التعمم .فقد اىتمت األنظمة التعميمية في
العالم عمى إعطائو أىمية كبيرة ،وعمى ضرورة وضع الحمول المناسبة لمن يعانون من مشكالت
في تعمم القراءة في ىذه المرحمة( .إبراىيم بن أحمد مسمم الحارثي)33 ،3.43 ،
فالقراءة عممية تحويمية يناقش فييا القارئ المعنى وآليات المقروء لفيمو أو تفسيره ،أثناء
القراءة إذ ال يتجو المعنى من الصفحة إلى القارئ ،وبدال من ذلك تتضمن القراءة مناقشة القارئ

لمنص عن طريق عوامل متعددة ،مثل معرفة القارئ المتعمقة بالموضوع ،وغرض القارئ من
القراءة ،لغة المجتمع الذي يعود إليو القارئ ،وثقافة وتوقعات القارئ من القراءة من منطمق
الخبرات السابقة( .راتب قاسم عاشور ،ومحمد فخري مقدادي)34 ،3.43 ،3..6 ،3..2،

مراحل القراءة:
وذكر (راتب قاسم عاشور ،ومحمد فخري مقدادي)42 ،3.43،34 ،3..6 ،3..2،
أن القارئ يمر أثناء القراءة بخمس مراحل ىي :اإلعداد والتحضير ،والقراءة ،االستجابة،

االستكشاف والتوسع.

 . 4اإلعداد والتحضير ،وفييا :يختار القارئ الكتاب ،وينشط الخمفية المعرفية ،ويحدد غرضا
لقراءتو ،ويخطط لمقيام بعممية القراءة.
 .3القراءة ،وفييا :يق أر التالميذ ما اختير لمقراءة مستخدمين معرفتيم بالكممات ،مستخدمين
اإلستراتيجيات والميارات والمفردات التي يمتمكونيا أثناء القراءة.
 .3االستجابة ،وفييا :يستجيب القراء لق ارراتيم ويستمرون في مناقشة المعنى لكي يعمقوا فيميم.
 .1االكتشاف ،خالل ىذه المرحمة ،يعود التالمي إلى النص لالكتشاف.

 . 2التوسع ،وىذه المرحمة تعني أن أن يمضي التالميذ في التعمق في الميمات السابقة المتعمقة
بفيم المقروء وما وراء ىذا الفيم.
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المحور الثالث :بطء التعمم:

يعتبر بطء التعمم مظير من مظاىر المعاناة التي يتعرض ليا التالميذ في مجال الدراسة
وىو يشبو في مظيره كل من صعوبات التعمم والتأخر الدراسي ،لذلك كان ىناك خمط كبير لدى
الكثيرين فيما يتعمق بتحديد المشكمة بغية تقديم الخدمات التربوية الالزمة.
يطمق تعبير بطيئ التعمم عمى كل تمميذ يجد صعوبة في تعمم األشياء العقمية ،وليس من
الضروري أن يكون بطيئ التعمم متخمفا في سائر أنواع النشاط ،فقد يحرز تقدما في نواح أخرى
كالتكيف االجتماعي ،أو القدرة الميكانيكية ،أو التذوق الفني ،بالرغم من عدم تمكنو من القراءة
المطموبة والعمميات الحسابية( .توما جورج خوري) 3..3،21 ،
إن
معيارين
الدراسي
،3.44

بطء التعمم ىو حالة إنخفاض في مستوى الذكاء بمقدار إنحراف واحد إلى إنحرافين
عن متوسط الذكاء يسبب لصاحبو مشكالت في التعمم وانخفاض في مستوى التحصيل
ونقص في القدرة عمى التفاعل االجتماعي( .عبد الفتاح عبد المجيد الشريف،
)455

إن مصطمح بطء التعميم ( )Slow Learningيطمق عمى الطفل الذي يكون غير قادر
عمى مجاراة اآلخرين تعميميا أو تحصيميا في موضوع دراسي ،وىذا يعود ألسباب ظاىرة أو كامنة
بحاجة إلى عممية تشخيص( .نبيل عبد اليادي وآخرون)3. ،3... ،
يحدث بطء التعمم نتيجة أسباب عدة منيا( :عبد الفتاح عبد المجيد الشريف،3.44 ،
 )456بطء في النمو العقمي ألسباب وراثية أو جينية أو إضطرابات في بيئة الحمل .أو عجز
في اإلدراك البصري الحركي .أو نشأة الطفل في بيئة ال تنمي قدراتو العقمية وال مياراتو
االجتماعية .أو قصور في الخدمات التعميمية.

أدوات البحث ومواده ,واجراءات تطبيقو

يوضح ىذا الجزء اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة عند إعداد أدوات الدراسة وموادىا
وخطوات تطبيقيا ،وتمثمت في :قائمة ميارات القراءة المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
بطيئي التعمم ،و دليل المعمم ،وكراسة أنشطة ،واختبار القراءة الصامتة ,ومقياس تقدير مستوى
األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية ،كما يعرض ىذا الجزء اإلجراءات التجريبية.
وتم حساب الصدق التمييزي لالختبار عن طريق حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى
واإلرباعي األدنى لدرجات الطالب في االختبار( أعمى  %32وأقل  ،)%32وتم حساب داللة
الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب اختبار " "zمان ويتني لداللة الفروق
بين رتب متوسطي درجات الطالب في المجموعتين العميا والدنيا ،وجدول ( )4يوضح ذلك.
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جدول()7
متوسط ومجموع الرتب وقيمة  Zومستوى الداللة لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات
الطالب في االختبار
االرباعيات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

االرباعي األدنى

5

2.2.

11...

االرباعي األعمى

5

43.3.

4...5.

يتضح من جدول( )4أن قيمة
الصدق التمييزي لالختبار.

قيمة Z

مستوى الداللة

3.35-

...4

 zدالة عند مستوى داللة ...4مما يؤكد ارتفاع

استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام
لثبات االختبارات ،وبمغت قيمة معامل ثبات االختبار  ، ..533وىي قيمة مرتفعة تدل عمى
ثبات االختبار.

نتائج البحث
. 4لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات تالميذ الصف الثاني االعدادي في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
القراءة الصامتة " .تم استخدام اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة من خالل
البرنامج اإلحصائي  .Spssوكانت النتيجة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في التطبيقين القبمي والبعدي لمجموع أبعاد اختبار
القراءة الصامتة ،وذلك عند مستوى داللة  ،...4لصالح متوسط درجات التالميذ في
التطبيق البعدي.

.3لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات تالميذ الصف الثاني االعدادي في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس
تقدير مستوى القراءة الجيرية " .تم استخدام اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة
من خالل البرنامج اإلحصائي  .Spssوكانت النتيجة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في التطبيقين القبمي والبعدي لمجموع أبعاد
مقياس القراءة الجيرية ،وذلك عند مستوى داللة  ،...4لصالح متوسط درجات التالميذ في
التطبيق البعدي.
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وتوصل البحث إلى :أثر استخدام إستراتيجية تحميل النص في تنمية ميارات القراءة
الصامتة والجيرية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بطيئي التعمم ،وتبين ذلك من خالل
حساب الفروق بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة الدراسة في اختبار ميارات القراءة
الصامتة ،وعمى مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية ،وجاء الفرق

داال إحصائيا عند مستوى ( )...4لصالح التطبيق البعدي في اختبار القراءة الصامتة ،وفي
مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات القراءة الجيرية وكان حجم أثر اإلستراتيجية
كبيرا؛ حيث بمغت قيمة حجم األثر لإلستراتيجية عمى ميارات القراءة الصامتة ( ،)..55وميارات
القراءة الجيرية (.)..54

ثانيا :توصيات البحث:
 .1االىتمام بتنمية ميارات القراءة لدى المتعممين في المراحل الدراسية المختمفة.
 .0االىتمام بتحديد ميارات القراءة المناسبة لمتالميذ بطيئي التعمم.

 .3توظيف إستراتيجية تحميل النص في تنمية ميارات القراءة لدى التالميذ في جميع المراحل
التعميمية.

ثالثا :مقترحات البحث:
 .4دراسات مماثمة لتعرف فاعمية إستراتيجية تحميل النص مع عينات أخري من التالميذ ،وفي
مراحل دراسية أخرى.
 .3دراسة أثر إستراتيجية تحميل النص عمى تنمية ميارات الكتابة لدى المتعممين.
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المراجع:
 أحمد عزت جبر( :)3..5أثر استخدام إستراتيجية تحميل النص في التحصيل وميارات
التفكير الناقد لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مبحث التربية
اإلسالمية في األردن ,رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،
الجامعة األردنية ،عمان ،األردن ،ص ص .436 :4
 أسماء إبراىيم عمي شريف ( :)3.43فاعمية إستراتيجية تحميل النص لتنمية عمميات
وميارات مراقبة الفيم لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية
السعودية ،مجمة القراءة والمعرفة ,الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،
كمية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر ،العدد  ،444ص ص
.424:434
 حسن سيد شحاتو ونيى عبد الحميد غريب ( :)3.42إستراتيجية تحميل النص ,مجمة كمية
التربية ،جامعة عين شمس ،مصر ،العدد  ،36المجمد  ،1ص ص
.133 :113
 رجاء أحمد محمد عيد وعاطف محمد سعيد( :)3..2فاعمية إستراتيجية التدريس من خالل
النص عمى تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمقرر الدراسات
االجتماعية ،ع  ،4.3دراسات في المناىج وطرق التدريس –مصر ،ص
ص.431- 433
 مختار عبد الخالق عبد الاله ( :)3..5تدريس القراءة في عصر العولمة "إستراتيجيات
وأساليب جديدة" ،الطبعة األولى ،العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.
 فيد خميل زايد ( :)3.43أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة ،الطبعة
العربية ،عمان :دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.
 راتب قاسم عاشور ،ومحمد فخري مقدادي ( :)3.43 ،3..6 ،3..2الميارات القرائية
والكتابية...طرائق تدريسيا واستراتيجياتيا ،دار المسيرة ،عمان ،األردن،
الطبعة األولى  ،3..2الطبعة الثانية  ،3..6الطبعة الثالثة .3.43
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 إبراىيم بن أحمد مسمم الحارثي (  :)3.43نحو إصالح طرق تدريس المغة العربية القراءة
االستراتيجية ،القراءة الحاذقة ،تعميم الميارات المغوية ،المنيج المبني عمى
المعايير ،دار المقاصد لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 توما جورج خوري ( :)3..3الطفل الموىوب والطفل بطيئ التعمم ،الطبعة األولى ،مجد
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.
 نبيل عبد اليادي وآخرون ( :)3...بطء التعمم وصعوباتو ،ط ،4دار وائل لمنشر ،عمان،
األردن.
 عبد الفتاح عبد المجيد الشريف ( :)3.44التربية الخاصة وبرامجيا العالجية ،ط ،4القاىرة:
مكتبة األنجمو المصرية.
 مجدي عزيز إبراىيم( :)3..5تدريس الرياضيات لذوي صعوبات التعمم المتأخرين دراسيا
وبطيئي التعمم ،ط، 4القاىرة :عالم الكتب.
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