
 

  

 
  

 

 

فبعليت إستزاتيجيت إلمبعبث السيبق في تنميت مهبراث 

المزاءة السزيعت وكفبءة الذاث المزائيت لدي طالة شعبت 

 اللغت العزبيت بكليت التزبيت

 
 

 

 

 

 

 

  دادـإع
  رليت محمىد أحمد د/م.أ.

 املشاعد ُايًغُ ايعسبً املٓاٖج وطسم تدزيص أستاذ
 ايىادٍ جاَعُ جٓىب بايغسدقُايرتبًُ بهًًُ 

 ىد ـحمبء حسن مــشيمد/ 
 َدزض املٓاٖج وطسم تدزيص ايًغُ ايعسبًُ

  ايىادٍ جاَعُ جٓىب بايغسدقُبهًًُ ايرتبًُ 
 

 
 
 

 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)يوليو   (119)العدد             

 2029  
 

 152 

فبعليت إستزاتيجيت إلمبعبث السيبق في تنميت مهبراث المزاءة السزيعت 

 بيت بكليت التزبيت وكفبءة الذاث المزائيت لدي طالة شعبت اللغت العز

  دادـإع
  دـــىد أحمــت محمــــرلي د/م.أ.

املشاعد  ُايًغُ ايعسبً املٓاٖج وطسم تدزيص أستاذ
 ايىادٍ جاَعُ جٓىب بايغسدقُايرتبًُ بهًًُ 

 ىد ــحمن مــبء حســشيمد/ 
 َدزض املٓاٖج وطسم تدزيص ايًغُ ايعسبًُ

  ايىادٍ جاَعُ جٓىب بايغسدقُبهًًُ ايرتبًُ 

 ث: ـــــــت البحــــــــمدمـم

ًًي بمر بيلًيػػػي اييػػػً ا   يػػػث لل ايػػػل البمر بػػػيت  البعي  ػػػيت يشػػػاؿ  يشػػػال المػػػيلـ اليػػػ ـ لػػػلي
،  للسي ع  للضي ؼ البم ية يبمػلتت اييػ ة، يرػـ لمػل لًػية اػ  ة ابيػ ال يبػي يبلراػ ف بػف هيئؿ

 ػلث البمر بػيت يباػػف أف يب اايػػة أأبػ اؿ،  لاػف يبػػي يبلراػ ف بػف بمػػي ؼ  بمر بػيت  أياػي ،  
 لرلًلـ  ل ًيؽ النجيح يي ال يية.يا ف بفليح 

 لمل الًػ اةة ابلاة ال ئيسػة  اب لػي يػي ال عػ ؿ  رػي البمر بػيت ، ياػي نييػ ة ا نسػيف 
 ري البم ية ،   سػيرل  يػي ليػيلؿ ابياػي   الاًييػيت،  لنبيػة البيػ ؿ  اتلجيهػيت،  ياػي يسػلعي  

الاـ البم يي الايئؿ،   لؾ لية ييليػي اـ العػ ؽ اللًريليػة يػي الًػ اةة ،  ابي ال السيع ة  ري ه ا
 يبملتلاـ الً ائية البمليلة،  لاف ابب  ي ليج إلي قي ئ بيه  يلسـ ييلسػ  ة يػي الًػ اةة  الفاػـ 
 اتسػػليميب، يرػػـ لمػػل الًػػ اةة السػػ يمة ضػػ ًيي بػػف ضػػ  ب اللػػ ؼ أ  باػػي ة يبلرااػػي الػػيم  ل ف 

 أعي ت ض   ة بر ة يف ضاي  ع  اتنفجي  البم يي.اآلخ ،  لاف 
يًػػل راػػ ت الًػػ اةة السػػ يمة بػػ  يلايػػة الًػػ ف المشػػ يف،  نػػلبي انفجػػ ت اػػ  ة البمر بػػيت 
  اجػػ  الًػػ اة يػػي  بػػف البعي  ػػيت أااػػ  ببػػي يسػػلعيم ف اللميبػػؿ بمػػ  يبمػػلؿ الًػػ اةة الميليػػة 

يلة  ػػلل الاربػػيت البًػػ  ةة أ  السػػ  ة لمنػػي الًػػ اةة السػػ يمة  يػػ  ت (63، 7004)لػػ ني يػػ  اف ، 
يػػػي اللًػػػيع الاربػػػيت ل ف ل ًيػػػؽ الفاػػػـ، يػػػيلفاـ  اتسػػػليميب جػػػ ة ت يلجػػػ أ بػػػف باػػػي ات الًػػػ اةة 

 .ة، إف لـ ياف الالؼ ابسيسي بنايالس يم
 لرً اةة الس يمة أا هي  ري لا يف شخعية العيلب   يث لمبؿ  ري لنبية اًة العيلػب 

يةة يػػػي إنجػػي  اب بػػػيؿ، ابػػي لجمػػؿ ق اةلػػػ  أااػػ  إيجيييػػػة يػػي ب اجاػػػة ينفسػػ ،  لجمرػػ  أااػػػ  افػػ
ل ااػػ  ل بػػ  ،  قل لػػ   رػػي ل بػػؿ البسػػئ لية  اب بػػيت  الضػػ  ع، يي ليػػي  أناػػي ل يػػل بػػف يابػػ   او
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 اللػػي لمػػل (،  اراػػي سػػبيت لمػػل بػػف با نػػيت افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة، 762، 7005) عػػية  بػػ  ،
 لؤلي ل ً ا باًبي يي ألاة البايـ الً ائية.يمًلا بف أيميل ال ات الميبة،   

 رػػػي اخليػػػي   يػػػاف الافػػػيةة ال اليػػػة لػػػؤا  Banduraلػػػػ  يًًػػػي لنر يػػػة الػػػلمرـ اتجلبػػػي يي  
الجاػػػل الػػػ ي يي ل نػػػ  ،  البػػػلة اللػػػي سيسػػػلب  ف يياػػػي يػػػي ب اجاػػػة  ل نشػػػعة  بًػػػلا ابشػػػخي  
افػػيةة  اليػػة ي  الػػ يف يلبلمػػ ف ي العػػم ييت اللػػي لػػ اجااـ أانػػية ل ليلاػػي ، يػػاف ابشػػخالمًيػػيت 
ييػػػ ل ف جاػػػ ًلا أااػػػ  بلاة الباػػػيـ ،  يمبرػػػ ف يجػػػل أااػػػ  بػػػف أعػػػ يب افػػػيةة ال اليػػػػة  ،  يليػػػة

البللنيػػػػػة ،  الػػػػػ يف يلجنيػػػػػ ف بػػػػػي يخشػػػػػ ن  ،  يل قفػػػػػ ف  ػػػػػف يػػػػػ ؿ ب يػػػػػل بػػػػػف الجاػػػػػل  ا عػػػػػ ا  
(Adams,1977,287-288&Bandura) 

بػػف با نػػيت بل ايعػػة، للباػػؿ يػػي ف الافػػيةة يػػي   يمػػل بفاػػ ـ افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة ب يًجػػي
ألاة البايـ الً ائية ، إل اؾ ابنشػعة الً ائيػة السػارة  العػمية يشػاؿ  ػيـ ،  اتلجػيل ن ػ  الًػ اةة 

Chapman & Tunmer,1997,280))  ، بف اـ يا ا ايف للى الًي ئ ا لًيل ي ف للي  الًل ة 
بػف جاػػلل  بايي لػػ   ل ايػ ل  نجػػي  هػػ ل البابػػة    رػي ألاة بابػػة ق ائيػػة بمينػة، يػػاف  لػػؾ سػػي يل

للػي قػل ببي يؤا   ري   نل ق اةل  لرنع    لميبر  بماي  لبان  بف الل رػب  رػي العػم ييت ا
 ل اجا  يي أانية الً اةة.

 بف العػم ييت اللػي ي اجااػي العػثب اايػً ا يػي أانػية قػ اةلاـ  جػ ل اربػيت ت يم يػ ف 
 رػػي سػػ  لاـ الً ائيػػة  لسػػمياـ لري ػػث  ػػف بمنيهػػي  او الػػة ال بػػ   بمنيهػػي، يلػػؤا   رػػي ياباػػـ   

ال ي يمل ياي ييلرج ة إلي سػؤاؿ  بيػؿ أ  اتسػلمينة يػيلبمجـ،  هػ  بػي ي يػل بػف ال قػت البسػل  ؽ 
  يًرؿ بف اـ البمر بيت البالسب. يي الً اةة،

ابػي أف  يي يم  اب ييف قػل ت للػ ي  سػيؿ البسػي لة لرلمػ ؼ  رػي الاربػة ال يبضػة، 
يسل  ؽ  قًلي  اهلبيًبي يميًلا  ػف قػ اةة الػن  ، ببػي يػؤا   رػي  الاربة البيابةالي ث  ف بمني 

   .(Montelongo, Hernandez, Heter.& Cuello,2011,429)الس  ة
 لمػػػل إلبي ػػػيت السػػػييؽ  لربي يلػػػ  بػػػف أهػػػـ البمينػػػيت اللػػػي لًػػػ ل العيلػػػب لرلمػػػ ؼ  رػػػي 

ه ل ا لبي يت إلي   لعنؼ إف لـ لاف أهباي  ري ا عثؽ، بميني الاربيت  الجبؿ ال يبضة،
  لػػؾ ،  لاييئيػػة( -سػػييية - ضػػ ية - ريفيػػة - عػػفية -قيبيػػة -باينيػػة -)  بنيػػة ابينيػػة أنػػ اع

اػػػي يػػػي اسػػػلنليج بمنػػػي الاربػػػة بنيػػػي ضػػػ ة بػػػي لػػػ ي ل بػػػف بمر بػػػيت، أ  بمعيػػػيت يباػػػف ا يػػػيلة 
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لشػػخي  الاربػػة ال يبضػػة  رػػي الفػػ   ، بػػف ال يبضػػة، ياػػي أسػػر ب سػػ ي  يسػػي ل الًػػي ئ  رػػي 
 (020 -046، 7007خثؿ الن  ال ي   لت يي  ) يل الرعيؼ  يل الًيل ، 

 البفػػ لاتف إ  يػػث  يسػػ  ةي يػػي ياػػـ الػػن  الً ائػػي باًبػػ الػػؤلي إلبي ػػيت السػػييؽ ل  ً   
ي يمرػػي الًػػي ئ أت ييعػػل يػػي الًػػ اةة ي اًػػي  ػػف بمنػػ سػػييؽ.لػػية لاػػي بمنػػي إت إ ا ألبجػػت يػػي 

يًني ،  لاػػػف ي ػػػي ؿ أف يًػػػ أ ي سػػػ ع بػػػي يباػػػف بسػػػلمبمجػػػـ أ  الًػػػيب ةاربػػػيت  يػػػ  ب ل يػػػة يػػػي ال
 رػػي أللػػة  ،  النرػػ  إلػػي الاربػػيت  الجبػػؿ الب يعػػة ياػػي لر عػػ ؿييلسػػييؽ لبم يػػة بمنػػي الاربػػة

  بػي قيراػي يبػيالسػييؽ يمثقلاػي  يػيالاربة  ل ليع(  يث 006، 0665، البميني ) ل  ي    ااة
لجمػؿ اػؿ اربػة بناػي ،  الاربيت يي السييؽ لل ايع  ل اب يي  ثقيت بلييللة اربيت فب يملهي

، يني ال ريفيػػة لراربػػيت )لبػػيـ  سػػيف، ييلسػػييؽ هػػ  الباػػيف العييمػػي لييػػيف البمػػ اضػػ ة ال ريفػػة
0660 ،066 ،706) 

 بف اـ يسمي الي ػث ال ػيلي إلػي لػل يب عػثب شػمية الر ػة الم ييػة ياريػة الل ييػة  رػي 
لبي يلػػػ  يػػػي الًػػػ اةة    اللػػػي بػػػف شػػػ ناي أف لاسػػػ سػػػي ل  رػػػي ياػػػـ الػػػن  الً ائػػػي لخلاـ السػػػييؽ  او

ت اللي ل اجااـ يي أانية ،  لم ؼ بميني الاربيت ال يبضة ،  ل ليؿ البم قيت  العم يييس  ة
، اببػػ  الػػ ي قػػل ياػػ ف لػػ  أاػػ   اضػػر يػػي لنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة  ل سػػيف افػػيةة الًػػ اةة
 الً ائية للياـ.  ال ات

 :ــثـــــت البحــــــــمشكل

ييلػػػت الًػػػ اةة السػػػ يمة ضػػػ   ة  لبيػػػة يف ضػػػاي الاػػػـ البم يػػػي الايئػػػؿ  ا نلػػػيج الفاػػػ ي 
،  اللػي أشػػي ت ل اسػػيت  ليػػلة ي ت ال يجػػة بر ػة للنبيػػة باي الاػػيالبل ايػل اػػؿ يػػ ـ،  بػف اػػـ أعػػ

رػؼ الب ا ػؿ اللمريبيػة  يبػة، ال اسػة إلي قع  هي لػلى العػثب  اهلبػت يلنبيلاػي لػلياـ يػي بخل
(  لينػػػػي ينػػػػت  يػػػػل ا  7002(،   اف بعرػػػػؽ)7004(، جبػػػػيؿ بعػػػػعفي )7006جبيػػػػؿ شػػػػ يؼ)

( 7005(،  عػية  بػ  )7004، ل اسػلي أ بػل  يػلل )(،  يي الب  رة الجيبمية خيعػة7004)
، يػػػةسػػػ يمة لػػػلى عػػػثب الب  رػػػة الجيبم الرلػػػيف أشػػػي لي إلػػػي ضػػػمؼ  قعػػػ   باػػػي ات الًػػػ اةة ال

اةة السػػ يمة لػػلى  خع ًعػػي عػػثب شػػمية الر ػػة الم ييػػة،  أاػػللي ضػػ   ة اتهلبػػيـ يلنبيػػة باػػي ات الًػػ  
( اللػػػي أ عػػػت يضػػػ   ة 7004،  يػػػي  ات العػػػلل جػػػيةت ل اسػػػة ب بػػػل  جػػػب )العػػػثب البمربػػػيف

  .ثب البمربيف لخع  الر ة الم ييةاتهلبيـ يًيية الس  ة يي الً اةة للى الع
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ًػػ اةة السػػ يمة بػػف الباػػي ات  ايًػػة العػػرة يافػػيةة الػػ ات الً ائيػػة ، يانػػيؾ  لمػػل باػػي ات ال
 ثقة ا لييعية إيجييية ييف افيةة الػ ات الً ائيػة  اػؿ بػف ابلاة الً ائػي  ياػـ البًػ  ة ،  الرػ اف 
يبػػاثف الشػػًيف ابسيسػػييف لرًػػ اةة السػػ يمة،  هػػ ا بػػي أشػػي ت إليػػ  ل اسػػيت  ليػػلة ، بناػػي ل اسػػة 

Lange (2011)   ، اللػػي أشػػي ت إلػػي  جػػ ل  ثقػػة إيجيييػػة يػػيف الػػ ات الً ائيػػة  ابلاة الً ائػػي
اللػي هػليت إلػي اللمػ ؼ  رػي أاػ  افػيةة الػ ات الً ائيػة  رػي الفاػـ Solheim (2011)  ل اسػة 

بؤشػػ ا الً ائػػي لػػلى  ينػػة بػػف عػػثب العػػؼ الخػػيبة ،  أايلػػت الل اسػػة أف افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة 
 . الً ائيفاـ لري ي بر  رً إيجيييً 

( اللػػي أشػػي ت إلػػي  جػػ ل  ثقػػة ا لييعيػػة ب جيػػة يػػيف 7003 اػػ لؾ ل اسػػة سػػيل ب بػػل )
 . لنبية باي ات الفاـ الً ائي  ل سيف افيةة ال ات الً ائية للى لثبي  الب  رة ا  لالية

 اللي أايلت نليئجاي المثقة ات لييعية الب جيػة يػيف  Fox (2017) &Carroll   ل اسة
 .ً اةةالًل ة  ري ال   ت الً ائيةافيةة ال ا

الاشػؼ  ػف المثقػة يػيف الافػيةة ال اليػة يػي هليت إلي  يًل Hager (2017)ل اسة أبي 
نجػػػي هـالًػػ اةة لػػػلى عػػػثب العػػػؼ الاػػػيني  ا لفػػػيع بسػػػل ى الافػػػيةة الً ائػػػي ،  أراػػػ ت النلػػػيئ    او

 . ا نجي  الً ائي اخليي اتال يف سجر ا ل جيت أ ري يي ال الية للى العثب 
   ـ أهبية افيةة الػ ات الً ائيػة  ا ليي هػي بؤشػً ا إيجييًيػي لػ لاة الً ائػي  ياػـ البًػ  ة ، 

يػي الل اسػيت اللػي اهلبػت يلنبيلاػي لػلى عػثب  -يػي  ػل ل  رػـ اليػي اليف  –إت أف هنيؾ نل ة 
 الب  رة الجيبمية.

بػػف خػػثؿ  برابػػي يػػي بجػػيؿ  ببػػي أاػػل ا  سػػية يبشػػارة الي ػػث بث رػػة اليػػي اليف 
 اللل ية لعثب الب  رة الجيبمية لبي يري ف

ضػػمؼ العػػثب يػػي باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة ،  الػػ ي ليػػيف يػػي يعػػئاـ الً ائػػي   ًبػػي بػػناـ  -0
ي ف اسل  اقاـ بلة أع ؿ يي الً اةة يباناـ بف الفاـ  اتسليميب يع  ة أايػ ،  بػ   لػؾ 

 ا  البمر بػػيت  قرػػة الل ايػػ   اتنليػػيل،  اللمػػ ؼ ياػػين ا يمػػين ف بػػف ضػػمؼ الًػػل ة  رػػي لػػ
ل اؾ الاػلؼ المػيـ، ابػي ليػيف يسػؤاؿ   ري البميني ال يبضة، أ  اسلخ اج الفا ة ال ئيسػة  او
العػػثب  ػػف باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة  ػػلـ بمػػ يلاـ ياػػي ،  ا لًػػيلهـ ي ناػػي باػػي ة يبلرااػػي 

 ل ف  ي هـ. -هية بف ا      جؿ  -اليم  
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رـ العثب  ف     ابي يث اللي يارف ف ياي ، ب   ػلـ   يػلاـ يػي اللػ لل    ؼ بم -7
 ري البالية، أ  الي ث  اتعثع،  ب اجاة عم ية يي لنفي  المليل بف البايـ الً ائيػة ، 
 لمييػػػػ هـ  ػػػػف يمػػػػ  اتلجيهػػػػيت السػػػػريية ن ػػػػ  الًػػػػ اةة ،  اللػػػػي لمػػػػل جبيماػػػػي بؤشػػػػ ات 

  ببػي يػلؿ  رػي قرػة اتهلبػيـ يلنبيػة باػي ات الًػ اةة  تنخفي  افيةة ال ات الً ائيػة لػلياـ
 الس يمة  افيةة ال ات الً ائية لاخؿ الًي يت اللل يسية.

، 0664 لػػ لي لرػػؾ البث رػػيت بلفًػػة بػػ  بػػي أشػػي  إليػػ  أنػػة ال يػػي ي  ب بػػل  ػػلنيف )
ؤهـ ( ي ف بمرـ العثب،   لي أ لئؾ ال يف يلبلم ف ي اية يع ي  يؿ جًلا ، يا ف ألا65-66

% بػػف البلفػػ قيف يػػي الاريػػيت 62ألنػػي ياايػػ  بػػف إباينيػػيلاـ الل اسػػية الايبنػػة ،  أف أااػػ  بػػف 
 الل اسيت المريي لنًعاـ الباي ات الض   ية يي  بريػة الًػ اةة ، يػؿ  يػؤل ف اللاريفػيت الل اسػية 
يل  رػػػي ن ػػػ   لية يػػػي الًػػػ اةة  الالييػػػة ،  السػػػيب الػػػ ئية يػػػي هػػػ ا الػػػنً   ا خفػػػيؽ هػػػ  ا لًػػػ

العػػثب ي نػػ  يل جػػب  رػػياـ أف يًػػ ؤ ا  يل سػػ ا يشػػاؿ يعػػية، لل ًيػػؽ اتسػػليميب  الفاػػـ ، رًبػػي 
 ي ف ه ا ابسر ب ي لث الماة. 

سػػل اليجييت  لياػػة لباػػف العػػثب بػػف   بػػف اػػـ ييل يجػػة بيسػػة إلػػي اسػػلخلاـ أسػػيليب  او
ة  افػػػػيةة ،  لخعػػػػي اسػػػػل ثؿ إباينيػػػػيلاـ الل اسػػػػية ،  لميػػػػناـ  رػػػػي ألاة الباػػػػيـ الً ائيػػػػة يسػػػػ  

 . البم قيت اللي ل اجااـ يي أانية الً اةة ،  ل ًيؽ الفاـ  اتسليميب
 لمػػل إلبي ػػيت السػػييؽ بػػف ا سػػل اليجييت اللػػي أايلػػت يي ريلاػػي يػػي لنبيػػة أنػػ اع الًػػ اةة 

 الػػ ي يمػػل اػػؿ نػػ ع بناػػي بابػػًث -اػػيلً اةة العػػيبلة  ا لال  نيػػة  اللفسػػي ية  الل  قيػػة  -البخلرفػػة
آلخ   ب ليًعي ي  ،  بف اػـ لػ ليع باػي ات لرػؾ ابنػ اع يباػي ات الًػ اةة السػ يمة  ، إف لػـ لاػف ل

( يي ريػة إسػل اليجية إلبي ػيت السػييؽ يػي لنبيػة 7003يًل أايلت ل اسػة  رػي سػمل )أسيًسي لاي ، 
يػػي  بلمربػػي الر ػػة الم ييػػة النػػيعًيف ير ػػيت أ خػػ ىبػػف  باػػي ات الًػػ اةة ا لال  نيػػة لػػلى بجب  ػػة

( اللػػي 7005 اػػ لؾ ل اسػػة بػػ  اف أ بػػل ) ،البسػػل ى البل سػػع يب اػػ  الشػػيا  ايػػل جيبمػػة اب هػػ 
أاػلت نليئجاػػي يي ريػػة نبػػ  ج لل يسػي قػػيئـ  رػػي النر يػػة السػػييقية يػي لنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة اللفسػػي ية 

 .ى البلًلـًيف ي ي هي يي البسل   الً اةة الل  قية للى بجب  ة بف لا سي الر ة الم يية النيع
ابي أايلت إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي ريلاػي يػي لنبيػة ياػـ البًػ  ة  الػ ي يمػل باػي ة 

( 7007 يػػػل الرعيػػػؼ  يػػػل الًػػػيل  ) يًػػػل قػػػلبت ل اسػػػةأسيسػػػية بػػػف باػػػي ات الًػػػ اةة السػػػ يمة ، 
يت عم ييت الفاـ الً ائػي لػلى لثبيػ  العػؼ ال ايػ  اتيلػلائي يػي ضػ ة إلبي ػل ي ثجيً ي ي نيبجً 
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نلػػيئ  إلػػػي يميليػػػة الي نػػيب  البًلػػػ ح يػػػي  ػػثج عػػػم ييت الفاػػػـ الل عػػػرت ،   ج ي  السػػييؽ لسػػػلي ن
اللػػي أشػػي ت إلػػي يي ريػػة  (7000)  يػػل ا ل اسػػة هػػيني لػػلى لثبيػػ  بجب  ػػة الل اسػػة،   الً ائػػي 

 لنبيػػػة الاػػػ  ة الر  يػػػة  باػػػي ات الفاػػػـ الً ائػػػي لػػػلىيػػػي  إلبي ػػػيت السػػػييؽ قيئبػػػة  رػػػيسػػػل اليجية إ
 .لثبي  العؼ الخيبة اتيللائي

 لمػػػل إسػػػل اليجية إلبي ػػػيت السػػػييؽ بػػػف أيضػػػؿ البمينػػػيت  رػػػي ياػػػـ البمػػػيني ال يبضػػػة 
  البجا لة  اللي لمل إ لى بم قيت الً اةة الس يمة ،  سيًيي بف أسييب اليعة الً ائي، يًػل أشػي 

 رػػي اتنعػػثؽ يػػي العػػثب  لسػػي ل  قػػ ائف السػػييؽ( أف لربي ػػيت 032، 0666) ب بػػلإيػػ اهيـ 
،   بف قل ة العيلب  ري ياـ البمني بف السػييؽ  ل ف أف لميًاـ الاربيت  ي  الب ل ية ،الً اةة

 باي لػػػػ  يػػػػي  يػػػػع البمػػػػيني البليي ػػػػلة يػػػػيف الاربػػػػيت  الجبػػػػؿ افيػػػػؿ ييسػػػػليميب الػػػػن  البًػػػػ  ة 
 .  ل عيؿ البميني،  بم ية هلؼ الايلب  يًي بللة السييؽ

 ليػػػل لػػػ اي  إسػػػل اليجية اللػػػي هػػػليت إلػػػي ل  Wilson(2013)ة ل اسػػػ هػػػ ا بػػػي أاللػػػ  
  رػػػي عػػػثبإلبي ػػػيت السػػػييؽ يػػػي ل فيػػػ  الًػػػل ة  رػػػي اسػػػلنييع البمنػػػي ،  قػػػل أج يػػػت الل اسػػػة 

سػل اليجية إلبي ػيت السػييؽ   أفالعؼ الايلث ب  بسل ييت قل ة بلن  ة،   أشي ت النلػيئ  إلػي 
 بف الً ائف يي السييؽ. البمني بييش ة  الًل ة  ري اسلنييع ييل ايً ا إيجييًيي 

 ومما سبق يتضح:
  ل ايػػل الل اسػػيت السػػييًة  رػػي ضػػمؼ عػػثب الب  رػػة الجيبميػػة يػػي باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة

  خع ًعي عثب شمية الر ة الم يية ،  ض   ة لنبيلاي.

  لسػػ يمة اللػػي اهلبػػت يلنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة ا -يػػي  ػػل ل  رػػـ اليػػي اليف  –نػػل ة الل اسػػيت
  افيةة ال ات الً ائية للى عثب الب  رة الجيبمية.

  ا لبػلت  رػي اسػلخلاـ إسػل اليجية إلبي ػيت  -يي  ػل ل  رػـ اليػي اليف - لـ  ج ل ل اسة
السػػييؽ يػػي لنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة  افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى عػػثب شػػمية الر ػػة 

 الم يية يارية الل يية. 
 : ة البحث فيومن ثم تتحدد مشكم

خفػي  ،  انل ييػة يػي باػي ات الًػ اةة السػ يمةضمؼ عػثب شػمية الر ػة الم ييػة ياريػة ال
 .ؽ اللل ية اللًريلية  ف لنبيلابي،  قع   ع  افيةة ال ات الً ائية للياـ
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 ث:ـــــت البحــــــأسئل

 :األسئمة اآلتيةيحاول البحث الحالي اإلجابة عن 
 لبنيسية لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية ؟بي باي ات الً اةة الس يمة ا -0

 بي أيميل افيةة ال ات الً ائية البنيسية لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية ؟ -7

بػػي يي ريػػة إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ يػػي لنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة لػػلى عػػثب  -6
 شمية الر ة الم يية يارية الل يية؟

يجية إلبي يت السػييؽ يػي لنبيػة افػيةة الػ ات الً ائيػة لػلى عػثب شػمية بي يي رية إسل ال -4
 الر ة الم يية يارية الل يية ؟

 :هـــــدفـب البحــــث

 :هدف البحث الحالي إلى التعرف عمىي
  يي ريػػة إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ يػػي لنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة لػػلى عػػثب شػػمية

 .الر ة الم يية يارية الل يية

  يي رية إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي لنبية افيةة الػ ات الً ائيػة لػلى عػثب شػمية الر ػة
 الم يية يارية الل يية.

 ث:ـــت البحــأهمي

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى أنه قد يفيد: 
 .سيف افيةة ال ات الً ائية للياـ،  ل  ات الً اةة الس يمة الث بة لاـيي لنبية باي :الطالب -0

، وأعضيياه هيئيية التييدريس فييي المرحميية عامييةالمعممييين فييي جميييع المراحييل التعميمييية  -7
يل جي  أنري هـ إلي ض   ة اتهلبيـ يلنبية باي ات الً اةة السػ يمة    الجامعية خاصة:

جية إلبي ػػػيت السػػػييؽ يػػػي افػػػيةة الػػػ ات الً ائيػػػة لػػػلى عثياػػػـ،  أهبيػػػة اسػػػلخلاـ إسػػػل الي
بلالهـ يلليؿ ،   ل ًيؽ  لؾ  .لربمرـ تسلخلاباياو

يل جيػػػ  أنرػػػي هـ إلػػػي إباينيػػػة اتسػػػلفيلة بػػػف  مخططيييي المنييياهر والبيييرامر التعميميييية: -6
إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ  خع الاػػي اللعييًيػػة،  اػػ لؾ قيئبػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة 

 .  نل إ لال البنيه   الي اب  اللمريبية
بالبيف ياػ ا  بًيية افيةة ال ات الً ائية لر ،لًليـ اخليي  يي الً اةة الس يمةي الباحثين: -4

 ،  يلر البجيؿ أبيباـ  ج اة ب يل بف الي  ث  الل اسيت.الش ف
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 :منهـــج البحــــث

اسػلخلـ الي ػث ال ػيلي البػنا  اللج ييػي الًػيئـ  رػي لعػبيـ البجب  ػة ال ا ػلة ،  الػ ي   
 لًيري  اليملي. يملبل  ري بًي نة ل جيت عثب بجب  ة الي ث يي اللعييًيف ا

 ث:ـــدود البحــــح

 :الحدود اآلتيةالحالي عمى  يقتصر البحث
 يم  باي ات الً اةة الس يمة ،  أيميل افيةة ال ات الً ائية . 

 .عثب الف قة ال ايمة  يـ شمية الر ة الم يية يارية الل يية ييل  لقة 

 7005/7006مي لـ لعييؽ الي ث ال يلي يي الفعؿ الل اسي الايني لرميـ الجيب. 

 :أدواث البحث ومىاده

 قيبت اليي اليف يا لال ابل ات  الب ال الليليةف 
 قيئبة باي ات الً اةة الس يمة البنيسية لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية . 

 .اخليي  باي ات الً اةة الس يمة البنيسب لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية 

 الً ائية البنيسب لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية. بًيية افيةة ال ات 

 .أ  اؽ المبؿ 

 .لليؿ البمرـ تسلخلاـ إسل اليجية إلبي يت السييؽ 

 :ــــثب البحـــزضـــف

 :يينالتال الفرضين الحالي التحقق من يحاول البحث
ل جػػػل يػػػ  ؽ  ات لتلػػػة إ عػػػيئية يػػػيف بل سػػػعي ل جػػػيت عػػػثب بجب  ػػػة الي ػػػث يػػػي  -0

 . يمة لعيلر اللعييؽ اليمليلعييًيف الًيري  اليملي تخليي  باي ات الً اةة السال

ل جػػػل يػػػ  ؽ  ات لتلػػػة إ عػػػيئية يػػػيف بل سػػػعي ل جػػػيت عػػػثب بجب  ػػػة الي ػػػث يػػػي  -7
 .ت الً ائية لعيلر اللعييؽ اليملياللعييًيف الًيري  اليملي لبًيية افيةة ال ا

 ث:ــــــبث البحــــــمصطلح

 : ًامإملاعات ايش 
شػي ات البلضػبنة  يػي ف لرػؾ ابللػة  ا يت السييؽ يي الي ث ال يلي ي ناػي لم ؼ إلبي 

، يلمػيف ث ًة لراربيت  الل اايب ال يبضػة،  اللي لرا  يي الاربيت السييًة أ  الالن  البً  ة
 رػػػي ل ليػػػل بمػػػيني لرػػػؾ الاربػػػيت ال يبضػػػة،  بم يػػػة شػػػمية الر ػػػة الم ييػػػة عيلػػػب الف قػػػة ال ايمػػػة 

 لبًع ل بناي.     ا



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)يوليو   (119)العدد             

 2029  
 

 159 

 َٗازات ايكساَْ ايشسيعُ:

الر ػػة الم ييػػة يػػي  شػػميةف ابلاةات اللػػي يبي سػػاي عيلػػب الف قػػة ال ايمػػة ج ائًيػػي ي ناػػي لمػػ ؼ إ  
يلسػي لل  رػي بضػي فة سػ  ل  الً ائيػة بػ  ل ًيػؽ الفاـػ  اتسػليميب،  لًػية إ عػػيئًيي ، أانػية الًػ اةة

 خليي  باي ات الً اةة الس يمة البمل لا ا ال   .ييلل جة اللي ي عؿ  رياي العيلب يي ا

 :اَْ ايرات ايكسآًُنف

 ػػػف قل الػػػ  شػػػمية الر ػػػة الم ييػػػة  لمػػػ ؼ إج ائًيػػػي ي ناػػػيف بملًػػػلات عيلػػػب الف قػػػة ال ايمػػػة   
،  الجيهػػػ  ت اللػػػي ي اجااػػػي يػػػي أانػػػية الًػػػ اةة،    يػػػ  يج انػػػب الًػػػ ة  الضػػػمؼ  العػػػم ييالً ائيػػػة

ييلل جػػة اللػػي ي عػػؿ  رياػػي العيلػػب يػػي بًيػػية افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة  ن  هػػي،  لًػػية إ عػػيئًيي
 البمل لا ا ال   .

 زي: ــــــبر النظــــاإلط

 :ري لمبحث من خالل المحاور اآلتيةتم عرض اإلطار النظ

 أًُٖتٗا، وفًُا يًٌ تفصًٌ يريو: ، خطىاتٗا،: َفٗىَٗا، أْىاعٗاأوال: إملاعات ايشًام

 سياق:مفهوم إلماعات ال -1

الػػػنرـ،  نر يػػػة أيػػػلع الػػػ يل جػػػ   أعػػػ ؿ النر يػػػة السػػػييقية إلػػػي  يػػػل الًػػػيه  الج جػػػيني 
 الرفػر ل ايػؽ  ػف لػ لرؼ، يميػ  ي يػث الجبرػة،  ل ليفاػي يػي ابلفير ل ليب ه  السييؽ أف    أ ضر

  البًػػيـ لرسػػييؽ يػػيم ،  بنيسػػيلاي يمضػػاي الاربػػيت يػػيف ات ليػػيع بػػلى أشػػي  إلػػي البمنػػي،  بػػ 
 .(07، 7003يي  )أ بل إسبي يؿ ،   ا ل ال ي

 اللػػي  ، ات  اللربي ػػيت البلضػػبنة يػػي الػػن ا شػػي لمػػ ؼ إلبي ػػيت السػػييؽ ي ناػػي لرػػؾ 
 .(024 ،7007 يل الًيل ،يل الرعيؼ ًع لة ) لساؿ  ؿ الشف ات الخيعة يبمني الاربة الب

يت أ  لربي ػػال إلػػي أف إلبي ػػيت السػػييؽ لمنػػي Rynette & Kjesbo (2010,1) يشػػي  
 .الاربيت العمية أ   ي  الب ل ية اللي نً أهي  لفسي  بميني بم ية ييأج اة بف البمر بيت لسي ل 

ي ناػػػي لرػػػؾ الًػػػ ائف  ابللػػػة الر  يػػػة  ابلفػػػير ( 70، 7005 يم ياػػػي  يػػػل الػػػ  يـ يل ػػػي )
  اللػػي يباػػف أف لسػػاـ يػػي لخبػػيف بمػػيني الاربػػيت  الميػػي ات، البم  يػػة لػػلى الًػػي ئ يػػي الػػن  

  اللميي ات  ي  البفا بة،  االسيب بف لات جليلة  اسليميب البً  ة بف الن  الر  ي.
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بجب  ػة ا شػي ات  الػلتتت  ويتضح من التعريفات السابقة أن إلماعيات السيياق هيي
 الًػػ ائف البعػػي ية لرػػن   البلضػػػبنة ييػػ  ،  اللػػي لباػػف الًػػػي ئ بػػف االشػػيؼ بمػػيني الاربػػػيت 

 سي لل  ري ياـ بلل تلاي. الل اايب ال يبضة،  ل
 أنواع إلماعات السياق: -2

، يباػػػف مر بػػػيت يػػػي الػػػن أف إلبي ػػػيت السػػػييؽ هػػػي ب Reardon (2011,4)يشػػػي  
ف ،  للباػؿ لرػؾ ا لبي ػيت يػيي  بم  يػة لاخػؿ الػن   اسلنليج بمني اربةاسلخلاباي لربسي لة يي 

 .،  اللي قل يلـ لضبيناي يي الن جينييةية  الجلا ؿ  البث ريت الالاربيت  الع    ال سـ  الييين
أف هنػيؾ   Montelongo, Hernandez, Heter.& Cuello (2011,431) يػ ى

شي ات ييلسييؽ يباف بف خثلاػي االشػيؼ البمػيني ال يب ضػة، بناػيف البل اليػيت،  لة إلبي يت  او
 .ؼ،  اببارة،   ثبيت الل قيـ،  اللم ي ابضلال

قػػػػػل قسػػػػػـ  Sternbergأف  Mckeown& Curtis(2014,91-92)يينبػػػػػي  اػػػػػ ت 
 ف ييبي يريإلبي يت السييؽ إلي ابينية أن اع لبارت 

هي إلبي يت لشي  إلي ال بف الب ليع ييلاربة أ  ال ي لميػ    إلبي يت السييؽ ال بنية ف -0
 .  ن  الاربة،  الل قيت ال ي ل جل يي 

 .ل يبضةاالب ليع ييلاربة  إلبي يت السييؽ الباينية ف لمي  ه ل ا لبي يت  ف البايف-7

إلبي ػػيت السػػييؽ ال عػػفيةف  هػػي ا لبي ػػيت اللػػي لميػػ   ػػف العػػفيت البيليػػة الب ليعػػة -6
 ييلاربة ال يبضة باؿ ف العمـ،  ال ائ ة، الر ف، ال جـ.

إلبي ػػػيت السػػػييؽ ال ريفيػػػةف  هػػػي ا لبي ػػػيت اللػػػي لشػػػي  إلػػػي ال ريفػػػة، أ  الػػػل   الػػػ ي -4
  .ئلؤلي  الاربة يي  هف الًي  

 هػػػي ا لبي ػػػيت اللػػػي لايػػػ  يػػػي  هػػػف الًػػػي ئ ابسػػػييب، أ   :إلبي ػػػيت السػػػييؽ السػػػييية-2
 أ  الش  ع الببانة يي السييؽ لراربة الجليلة. ،الر  ؼ

إلبي ػػيت السػػييؽ المضػػ يةف  هػػي ا لبي ػػيت اللػػي لشػػي  إلػػي الفئػػيت أ  اب ضػػية اللػػي -3
 لنلبي إلياي الاربة ال يبضة.

 هػػي لميػػ   ػػف بػػلى الًيبػػة اللػػي لباراػػي الاربػػة ال يبضػػة، أ  ف إلبي ػػيت السػػييؽ الًيبيػػة-4
 .بلى اآلاي  البل لية  ري را   لرؾ الاربة البجا لة
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 هي إلبي يت لشي  إلػي البمنػي النػيل   ػف بل اليػيت الاربػة  إلبي يت السييؽ اللاييئيةف-5
   . أ  بضيلهي

يػػػث إنػػػ  بػػػف أااػػػ   لبي ػػػيت السػػػييؽ ،   Sternberg قػػػل أخػػػ  الي ػػػث ال ػػػيلي يلعػػػنيؼ  
 . اللعنيفيت شب لية  لفعيث

 خطوات تطبيق إستراتيجية إلماعات السياق:  -3

بػػف  ا لبي ػػيت اللػػي لربي ػػيت الالسػػييؽ هػػ  بعػػل  إلػػي أف  ) Palma  (2013أشػػي 
يػي الًػي ئ لرًػيب ة اسػلخلاـ ،  ت يني ػي  بمني اربة  يػ  بم  يػة ش ناي أف لسي ل  ري ل ليل

  اأ  ايلػ    رػي اقلػ اح اا ف قيل ً ييجب أف  يلت بف  لؾ، يربة  ي  بم  يةا جل ييايياؿ ب ة 
ًًي لرخع ات الليلية فالسييؽ بف خثؿاربة البمني   ،   لؾ  ي
 . ل ليل الاربة ال يبضة -0

ل ًػػؽ ببػػي إ ا اػػيف هنػػيؾ بػػ الؼ يػػي الجبرػػة يبانػػ  لًػػليـ نفػػة البمنػػي لراربػػة  يػػ  ال -7
 البم  ية.

 .ية أ  السرييةل قيبلاي ا يجييي لل -6

اللػي قػل لشػ ح  اللنػيق يػي ل ليػل  يػي ات الليػييف أ   لربسي لةـ ه ل ا شي ات ااسلخل -4
 الاربة  ي  البم  ية.

 أف البلنيق  قل يرا  قيؿ أ  يمل ه ل ا شي ات. ات ليي يي  ال ض  -2

 : إلماعات السياق في النص القرائي سبع خطوات الستخدام  Glass  (2017) واقترح
 يياي يلـ  لًسيـ ابج اة البخلرفة لراربة ، لرلم ؼ  رػي الاربػة ابسيسػية  :كممةالاه أجز  -0

 لبم ية بي لمني . -)الاربة الج  ية أ  الاربة الج  ية( ، الييلئيت ،  الث ًيت 

  يياي يلـ الي ث  ف لم يؼ أ  ش ح يي الجبرة. :التعريف / التفسير -7

بػػة البجا لػػة يباػػف أف لاػػ ف للػػيًث  رػػي  جػػ ل الاربػػيت الب جػػ لة يجػػ ا  الار :المييرادف -6
 ب الؼ لاي.

 يا ة  ف البمني. الًي ئلًليـ أبارة  ري الاربة البجا لة يباف أف يمعي  :المثال -4

يباػػػػف لمػػػػ ي  البمر بػػػػيت البمياسػػػػة  ػػػػ ؿ الاربػػػػة البجا لػػػػة  المتنيييياقض/ النقيييييض: -2
 ، يخلرؼ  ف. لؾ،  ري  اة  ري النًي ييلاربيت  الميي ات باؿ 

 لسي ل بًي نيت الاربة يي ل ليل بمنيهي. :قياسال -3



  طًُاْ حشٔد/  ،زقًُ ذلُىد د/ّ.أ.
 

 142 

اي ث  ف الينية الن  ية لربلعييًػيت اللػي يباػف أف لػ ي  لم يفًػي أ   :المتطابقات/ البدل -4
 ب الًيي أ  بايًت.

 ف بي يت السييؽ  يؽ الخع ات اآللية قل اسلخلـ الي ث ال يلي إسل اليجية إل  
 . يبضةل ليل الاربيت  الل اايب الق اةة الن     -0
 . يؽ  الر ا ؽ لراربة ال يبضة،   ثقلاي يايل ليل الس ا -7
 .اـ يي ل ليل بمني الاربة ال يبضةل ليل اللتتت  ا لبي يت السييقية اللي لس -6
ل ضػػر   لنػػ  ييسػػليلال  ب ػػؿ الاربػػة ال يبضػػةلخبػيف البمنػػي العػػ ير لراربػػة،  الل ًػػؽ ب -4

 .البمني البنعًي البًي ؿ  لؤالل
بف الاػػلؼ بناػػي اسػػلخلاـ  ل ريػػؼ بػػي يػػ ل   هنيػػة سػػ يمة  امبريػػة لخعػػ اتالًيػػيـ ياػػ ل ا -2

شػي ات يي ا لسػ  ة اللمػ ؼ  رػي بمػيني الاربػيت ال يبضػة  لن  الً ائي بف إلبي ػيت  او
  اللتتت البلضبنة يي ه ا الن . -اللي لميؽ  برية الً اةة  الفاـ  -

 المقروء:األهمية التربوية إللماعات السياق في تدريس النص  -4

، اللػػي ت  ثقػػػة ييناػػػيت لمػػل نعػػػ   الر ػػة  شػػػًلا بػػف الاربػػػيت، أ  الجبػػؿ البلجػػػي  ة 
بػػف المنيعػػ   يبل ايًعػػ ييياػػي السػػييؽ نسػػيجً يباػػؿ  لاػػف بجب  ػػة بػػف الاربػػيت  الجبػػؿ البلفي رػػة، 

البلمللة     لؾ لبي يلضبن  السييؽ بف إلبي يت  لربي يت لاخرية يباف أف لسي ل يي اللم ؼ 
 ل ليػل بمنيهػي، ييلًػي ئ الػ ي يسػلخلـ إلبي ػيت السػييؽ ياػ ف  الل اايب ال يبضػة ري الاربيت  

ف  ،ا لبي ػػيتا لبػػيؿ لم يػػ  العػػ ير  رػػي اربػػة جليػػلة أااػػ  بػػف ا لبػػيؿ لم ياػػي يػػل ف هػػ ل   او
اينػػت الاربػػة ت يباػػف ل ليػػل بمنيهػػي ل ليػػًلا لقيًًػػي إت يمػػل ال جػػ ع لرسػػييؽ الػػ ي ي ػػيع ياػػي يػػي 

) يػل الرعيػؼ  يػل  رة، ياف الجبرة أيًضي ت يباف ل ليػل بمنيهػي إت يمػل ال جػ ع لرسػييؽ ارػ الجب
 (.026-027، 7007الًيل  ،

إلػػي أهبيػػة إلبي ػػيت السػػييؽ يػػي لػػل ية  Innaci &Sam(41-40 ,2017 يشػػي  )
 فلسي ل العثب  ري  يثالً اةة 

 .لا يف لخبيف بنعًي لبميني الاربيت  ي  البم  ية  ا ية يي  برية الً اةة.  اتسلب  
 .يؾ الشف ات اللي يباف بف خثلاي ياـ السييؽ  .لس ي  بملؿ الً اةة 
 .االسيب بف لات جليلة  

 العػثبالً اةة يسي ل  يي بف اـ يباف الً ؿ ي ف اسلخلاـ إسل اليجية إلبي يت السييؽ 
ات  اللربي ػػػيت اسػػػلخلاـ ا شػػػي  بػػػف خػػػثؿ ،  ييسػػػ  يابػػػ اشػػػؼ ال بػػػ   يػػػيلن  البًػػػ  ة  يػػػي
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ال يبضة، ببػي يسػاـ يػي  الل اايب لخبيف بميني الاربيت البلضبنة ييلن ،  اللي لسي ل  ري 
نجػػي  الباػػيـ   ل سػػيف ابلاة الً ائػػي،، البًػػ  ة يػػي ياػػـ ب لػػ ى الػػن  البنًضػػيلًريػػؿ ال قػػت   او
 هـ يلػ ات  ايػ،  ي لفرػ ف يللجمػؿ العػثب يلفػي ر ف بػ  الػن  يايجيييػة   يػث الً ائية يفي رية

 .ةةالً اية يي ال ال لاـببي ي سف بف افية، بسلبلميف يبي يً أ ف، أع ؿ أانية الً اةة

ًًا ايكساَْ ايشسيعُ:  ، أًُٖتٗا، وفًُا يًٌ تفصًٌ يريو:َفٗىَٗا، َٗازاتٗا ثاْ
 مفهوم القراءة السريعة :  -1

، يػػؿ هػػي الًػػ اةة يًػػع ت لًلعػػ  الًػػ اةة السػػ يمة الفميلػػة  رػػي أناػػي الًػػ اةة يشػػاؿ أسػػ ع
، 7005 ، الفاػػـ  اتسػػل جيع ) ػػي ؼ الشػػيا ، يبػػ ج يػػيف الباػػي ات البلييللػػة لرل ايػػ يشػػاؿ أ اػػي

ًػػ أ يسػػ  ة أايػػ  ببػػي اػػيف ( يػػث لمنػػي الًػػ اةة السػػ يمة أف ياػػ ف الًػػي ئ قػػيلً ا  رػػي أف ي40-47
 لاػي يًػ أ الًػي ئ ، بػي قػ أ، يرف يا ف  لؾ  ا بمني إ  لػـ ياػف قػيلً ا  رػي ياػـ أ   فػر  ري  يًع

 ،الب يػػل ببػػي قػػ أ لرل )جػػ ية لي لػػي ،  يلػػ ا   أف يًػػ أ يسػػ  ة،  يفاػػـ بػػي يًػػ أيفي ريػػة يل ػػلـ  ريػػ
7000 ،74.) 

( أف الًػػ اةة السػػ يمة لمنػي ال يػػيلة يػ ؽ الًػػل  المػػيلي 706، 7004 يػ ا  أ بػػل  يػلل )
  بػػػف هػػػ ل ال يػػػيلة يػػػي لبانػػػلرًػػػ اةة، النػػػيل   ػػػف االسػػػيب الًػػػي ئ لبجب  ػػػة بػػػف الباػػػي ات، اللػػػي 

 ، ب  ياـ البمني  بمييشل  يي نفة البلة ال بنية اللي يسل  قاي الًي ئ الميلي.الً اةة
،  لاػف لمنػي  اػـ البمر بػيت البًػ  ةة ل ف ياباػي ل ا ياف الً اةة الس يمة ت لمني  ييلة 

 .يميب ييلة بملتت الس  ة يي الً اةة ب  ات لفير ييلفاـ  اتسل
 :القراءة السريعةأهمية  -2

، يايؼ  يية يي  ع  اتنفجي  البمر بيليأعي ت الً اةة الس يمة إ لى ض   ييت ال
أسػػر ي  البملػػيل يػػي  ، إف لػػـ يلخػػؿ  ػػفاػػـ الايئػػؿ بػػف البمر بػػيت  البم يػػةلرًػػي ئ اسػػليميب هػػ ا ال

 .ل ي ات المع   لب ااية بي ؿ لنبية باي ال  لرً اةة يس  ة،   الً اةة ييعة
أف الًػػ اة السػػ يمة لػػـ لمػػل  (04-06، 7002ا العػػلل يؤاػػل ب بػػل  يػػل ال نػػي ) يػػي هػػ 

 ف اتسلب ا  يي اللف ؽ  ، يؿ أعي ت ض   ة  ع ية  او لى الباي ات ابسيسية لريي ايفل ًيي
 ف اللبي ،  يث إناي لباف الًي ئ بف

 ثع.البث ًة الس يمة لاؿ بي يل   ييلميلـ ي قعي افيةة ببانة يي الً اةة  اتع -0
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 السيع ة  ري  جـ اب  اؽ  بعيل  البم ية  لسخي هي لخلبة أهلاي   سميلل . -7

 الف   الس ي  لربمر بيت  اسليميل بي ت ي يلل  الل اي   ري بي ي ليج إلي . -6

 . إلبيج  برييت الفاـ  النًل  اللًييـ لربمر بيت يي ب  رة  ا لة -4

لػػ  بػػف خػػثؿ اتسػػلًييؿ السػػ ي   الجيػػل اللفي ػػؿ بػػ  ال اقػػ   اللنيػػؤ ييلبسػػلًيؿ  اتسػػلملال  -2
 . لاؿ بي يل     ل 

 ( إلي أهبية الً اةة الس يمة يي ا نايف77-70، 7003 يشي  ييل  شيف ل  ج يج  ي بيلشؿ)   
% بػػف الًػػل ة المًريػػة 62-60ع يًػػة يميلػػة جػػًلا للباػػيف النػػية بػػف اسػػل ثؿ أااػػ  بػػف  -0

 ا  أاا  ، ييس ع  ينشع لفاي ل. ي  البسلخلبة ، يمنلبي يً أ الف ل يس  ة ، ي  

لًرػػؿ بػػف ا  يػػية ، يػػيلً اةة يسػػ  ة أايػػ  ل سػػف الفاػػـ ، بػػ  لًريػػؿ ال قػػت   ببػػي يًرػػؿ   -7
  . الل ل ات  اآلآلـ الجسبية ، باؿ ف العلاع  آتـ ال قية

لمبػؿ  رػػي ل سػػيف ابػيؿ الفاػػ  ،  يػػث لمبػػؿ  رػي ل عيػػة أايػػ  قػل  بباػػف بػػف البػػيلة  -6
 . اي  قل  بف ابياي   يشاؿ بلايبؿ ي قؿ  قت ، ب  ل ا  أ

 مهارات القراءة السريعة :  -3

لمللت ابليييت  الل اسيت اللي لني لت باي ات الً اةة الس يمة إت أناي للفػؽ ييبػي ييناػي 
نبي للضػبف أيًضػي باػي ات الفاػـ الس يمة ت لًلع   ري الس  ة يًع ري أف باي ات الً اةة  ،  او
سػػػة لرًػػػ اةة السػػػ يمة ( بػػػف باػػي ات  ئي66، 7000  لل جػػ ية لي لػػػي ) اتسػػليميب،  بناػػػي بػػػي أ

 فلضبنت بي يري
 اآللييت.  ال ؤية  الفاـ. 
 ال فر.   .ال يلة الميعفية 

 ( باي ات الً اةة الس يمة ييبي يريف056-044، 7000ابي  لل ب بل ب ب ل )
 اسلخلاـ بنرـ الً اةة )ال  اة اللسعي ية ( -0
 . نية الً اةةاللخر  بف الل اج  يي أا -7
 اتبلعي  اليع ي لراربيت ) ل سمة نعيؽ الميف (. -6
 . الل ا     2ال ؤية  الفاـ بًييؿ الس  ة.       -4

 (  لة باي ات لرً اةة الس يمة بنايف766-765، 7004ابي  ا  أ بل  يلل ) 
 . ات لفير ييلل اي  أانية الً اةة بلة  بنية أع ؿ -0
 بلي يً أ؟اللم ؼ  ري بي يً أ،  لبف يً أ،    -7
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بايف إيعي   لل أاي  بف الاربيت -6  . انلريـ   اة المينيف  او
ل اؾ بميني الاربيت -4  .  ييلة الفاـ  اتسليميب ،  او
 ا لبيـ ييبياي  ال ئيسة لبي يً أ. -2
 . اتلل اـ يينلاية الً اةة يي ال قت ال ي ي للل لنفس  -3
 . اللن ي  يي   ايت اليل أانية الً اةة -4
 خ ائع  هنية لبي يً أ.اللب ة  ري لا يف  -5
 . س  ة اسلنييع البمني الً يب -6
 . اسلنييع بلل تت المني يف ببي يفيل يي ل ق  البمني -00

 ال قيئبػػػػة باػػػػي ات اسػػػػلفيل الي ػػػػث ال ػػػػيلي بػػػػف ابلييػػػػيت  الل اسػػػػيت السػػػػييًة يػػػػي إ ػػػػل
 . الً اةة الس يمة

 يًٌ تفصًٌ يريو: وفًُا، نفاَْ ايرات ايكسآًُ : َفٗىَٗا، أبعادٖا، أًُٖتٗا ثايًجا:
 مفهوم كفاءة الذات القرائية: -1

لم ؼ الافيةة ال الية ي ناي بملًلات ابشخي   ف قل الاـ لل ًيؽ بسل ييت ب للة بف 
 ((Bandura,1994,2ابلاة 

أ   اػػػيا يبػػػيف البلفيئػػػؿ ييلػػػ ات يػػػي افيةلافػػػيةة الػػػ ات ي ناػػػي  Akhtar(2008) لمػػػ ؼ 
 نليئ  إيجييية. ل ًيؽ  ،البابة ينجيح إنجي ي   

( ي ناػػي بػػلى إل اؾ 23، 7005أبػػي افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة يًػػل   ياػػي  يػػل البػػنمـ أ بػػل)
 اللثبي  لبي  ري  بف ج انب ق ة أ  ضمؼ يي إل اؾ بميني ال ب    الاربيت،  ياباي.

، أ  انعيي ػػػػيت الًػػػػي ئ  بػػػػي ( ي ناػػػػي ف بملًػػػػلات046 ،7000 يم ياػػػػي بػػػػيه  شػػػػمييف )
بايني يبلرا  بف قل ات يػ  يج انػب ضػمف   ق لػ  يػي ،    ت يي اللميبؿ ب  النع   الً ائية او

 ،  بشي  ل لجيهاي،   اب  ال الي  ري نفس   نل ق اةة ب ض ع بي.الً اةة
ف ات لًػػيل البػػل ؾ لػػلى ( ي ناػػي404، 7000 نػػلة الب يسػػنة )ابػػي يم ياػػي أ بػػل  رػػ اف   

 الًي ئ يي قل ل   ري ألاة البابيت الً ائية.
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 ػػف قل الػػ  الً ائيػػة   ابػػ   ( ي ناػػي بملًػػلات الًػػي ئ66، 7003م ياػػي سػػر ى  سػػف ) ل
العػػم ية اللػػي ،  لًػػلي ل لبػػلى  رياػػي،  الجيهػػ  ن ػػ  الًػػ اةة،  بػػلى إ سيسػػ  ي الػػ   اًلػػ  ينفسػػ 

 .ي اجااي يي الً اةة
 ػػف قل الػػ    يػػي ضػػ ة بػػي سػػيؽ يباػػف لم يػػؼ افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة ي ناػػي بملًػػلات العيلػػب

 ،  الجيه  ن  هي.ت اللي ي اجااي يي أانية الً اةة،    ي  يج انب الً ة  الضمؼ  العم ييلً ائيةا
 أهمية تنمية كفاءة الذات القرائية :  -2

م  ياػػي أف بملًػػلات الافػػيةة ال اليػػة ل ػػلل الايفيػػة اللػػي يشػػ  Bandura(1994,2)يػػ ا 
 .ابي ال  يفا  ف  يلع ي ف،  ي ف  ف أنفساـ

يػػػي ل ليػػػل يػػػ   باًبػػػي ل ً ا لػػػؤلي الافػػػيةة ال اليػػػة  إلػػػي أف arAkht (2008) لشػػػي 
 . رنجيحل  يًيـ يم   ربية النفة الافيةة ال الية أ ري بف الب هية يي  عف يؿ لنجيح ا

 بف اـ لؤا  افيةة ال ات الً ائية  ري ايفيػة ألاة الباػيـ الً ائيػة ، ييلعيلػب الػ ي يملًػل 
ل ة  رػػػي اسػػػلب ا ية اللفي ػػػؿ يشػػػاؿ إيجػػػييي بػػػ  الػػػن  ،   رػػػي أنػػػ  قػػػي ئ نػػػيجر ياػػػ ف لليػػػ  الًػػػ

النًي  العيلب ال ي يملًل أن  قي ئ ضميؼ بف الب لبؿ أت يا ف للي  الخي ة الاييية يي ع ؽ 
  (Henk&Melnick,1995,741 ). النجيح يي المبرية الً ائية

لرػػػؼ الب ا ػػػؿ  بهبيػػػة افػػػيةة الػػػ ات الً ائيػػػة  بػػػلت  ػػػلة ل اسػػػيت إلػػػي لنبيلاػػػي لػػػلى بخ
اسػػلخلاـ برفػػيت ( اللػػي هػػليت إلػػي لمػػ ؼ يي ريػػة 7004هػػلى بعػػعفي )المب يػػة بناػػيف ل اسػػة 

عػػثب الجيبمػػة  أاػػػ ل  رػػي ابلاة الر ػػ ي بجب  ػػة بػػف ا نجػػي  يػػي لنبيػػة الافػػيةة الً ائيػػػة لػػلى 
 ة الً ائيػػػةبرفػػيت ا نجػػي  يػػي لنبيػػة الافػػية،  أايلػػت الل اسػػة يي ريػػة  بفاػػـ  الػػ ات الً ائيػػة لػػلياـ

 .  ابا  ا يجييي لاي  ري بفاـ  ال ات الً ائية للى عثب الجيبمة

( اللي هليت إلي لم ؼ يي رية إسل اليجية بًل  ة قيئبة  رػي 7007 ل اسة  يـ أ بل )
الػػلمرـ البػػنرـ  الًيػػي للنبيػػة باػػي ات الفاػػـ الً ائػػي   يػػ  افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى عػػثب العػػؼ 

بخلرفػػي أسػػر ب الػػلمرـ المبيػػؽ  السػػع ي،  أ ضػػ ت النلػػيئ  يي ريػػة ا سػػل اليجية اب ؿ الاػػين ي 
البًل  ػػة يػػي لنبيػػة باػػي ات الفاػػـ الً ائػػي   يػػ  افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى عػػثب العػػؼ اب ؿ 

 . الاين ي   ي أسر ب اللمرـ المبيؽ
شػػليت ( يًػػل هػػليت إلػػي لمػػ ؼ أاػػ  إسػػل اليجية لػػ لؼ اب7003أبػػي ل اسػػة سػػر ى  سػػف )

 يػػػػي لنبيػػػػة باػػػػي ات الًػػػػ اةة ا يلا يػػػػة  يي ريػػػػة الػػػػ ات الً ائيػػػػة لػػػػلى لثبيػػػػ  الب  رػػػػة ا  لاليػػػػة،
 أايلػػت نليئجاػػي يي ريػػة إسػػل اليجية لػػ لؼ ابشػػليت يػػي لنبيػػة يي ريػػة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى لثبيػػ  

 بجب  ة الل اسة.
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 اليجية اللفايػ  سػليي ريػة إإلي الاشؼ  ػف  تهلياللي ( 7003 ا لؾ ل اسة سيل  ري)
لػػػػلى لثبيػػػػ  العػػػػؼ الاػػػػيني الً ائيػػػػة ي يػػػػي لنبيػػػػة باػػػػي ات الفاػػػػـ الً ائػػػػي  يي ريػػػػة الػػػػ ات جا ًيػػػػ

ي يػي لنبيػة باػي ات الفاػـ جا ًيػ سل اليجية اللفاي إ جيةت نليئ  الي ث بؤالة يي رية ، ا  لالي
 بجب  ة الي ث.الً ائي  يي رية ال ات الً ائية للى لثبي  

ف اخلرفت ا لل اسيت السػييًة يػي الب  رػة المب يػة البسػلالية ،  العػ ؽ  اتسػل اليجييت  او
البسػػػلخلبة، إت أناػػػي للفػػػؽ ييبػػػي ييناػػػي  رػػػي ضػػػ   ة اتهلبػػػيـ يلنبيػػػة افػػػيةة الػػػ ات الً ائيػػػة لػػػلى 

 ببي سيؽ لرا  أهبية افيةة ال ات الً ائية اللي لمل ق ة العثب يي بخلرؼ الب ا ؿ اللمريبية، 
ب لشم ل يًل ل   ري ألاة البايـ الً ائية  لخعي العم ييت اللي ل اجاػ  ،  بػف اػـ ب ف ة لرعيل

 لليم  لي ؿ ب يل بف الجال  البايي ة  نجي  البايـ البارؼ ياي. 
 أبعاد كفاءة الذات القرائية : -3

إلػػي أف افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة نػػيل   Chapman & Tunmer (1995,167) أشػػي 
ثاػػػة أيمػػػيل  ئيسػػػة للباػػػؿ يػػػيف الافػػػيةة يػػػي الًػػػ اةة، العػػػم ية يػػػي الًػػػ اةة، لرمثقػػػيت اللاخريػػػة لا

  اتلجيل ن   الً اةة ، ينل ج ل لاي اثا ف يمًلا ي  ًيي بع ً ي يي ع  ة أسئرة بنايف 
 الكفاءة في القراءة:   -1

  هؿ لملًل أنؾ لً أ يشاؿ جيل؟ 

 لً اةة ؟ هؿ لسلعي  اللم ؼ  ري بميني الاربيت العمية يي أانية ا 

 هؿ لسلعي  ل ا  الاربيت ؟ 

 الصعوبة في القراءة : -2

  هؿ لجل عم ية يي الً اةة لاخؿ الفعؿ ؟ 

  هؿ لخعل اايً ا يي أانية الً اةة ؟ 

 هؿ ل ليج إلي الب يل بف البسي لة يي أانية الً اةة ؟ 

 االتجاه نحو القراءة : -3

 هؿ ل ب ابلميب الر  ية يي الفعؿ ؟ 

 ق اةة الالب ؟  هؿ لجل بلمة يي 

 هؿ ل ب الً اةة يي البن ؿ ؟ 
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( أيمػػػيل الػػ ات الً ائيػػػة يػػػي خبسػػػة أيمػػػيل 060 -054، 7000 أ ضػػر  بػػػيه  شػػػمييف )
  ئيسة ينل ج ل لاي سلة  ابين ف يمًلا ي  ًيي ، بنايف

 : حساس بالذات في أثناء القراءةاإل -4

  أني قي ئ جيل . 

  أني ابيضؿ يي الً اةة . 

 ف ق اةلي.لمربت الااي  ب 

 :الميل نحو القراءة -5

  أ ب ق اةة ب ال بلمللة . 

 أ ب ش اة الالب . 
   .أشي ؾ  بثئي يي ق اةة الب ال العمية 

 اإلحساس بالصعوبة القرائية: -6

 أشم  ييلبرؿ  نل الً اةة . 

  أخعل اايً ا  نل الً اةة . 

  أيشؿ يي اسلنييع البمني بف خثؿ السييؽ . 
  المتعة القرائية: -7

 أق أ لاليب  أليية بخلرفيف . 

 .أسلبل  يً اةة الشم   النا  بًمي 

  أ لل المنيع  الينيئية لرمبؿ ابليي . 
 التفاعل اإلستراتيجي مع النص القرائي:  -8

 .أخعع لً اةة الب ض ع 

 .أض  خع ًعي أسفؿ ابياي  ابسيسية 

  .أل ف بث ريلي  ف الن  البً  ة  
( أيمػػيل افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة يػػي ابيمػػيل ال ئيسػػة 044، 7007يػػي  ػػيف  ػػللت  يػػـ أ بػػل ) 

لً ائػي، اللفي ػؿ بػ  الػن  البًػ  ة، الليليةف ا  سية ييل ات يي أانية الً اةة، البايي ة لإلنجػي  ا
 .اتلجيل ن   الً اةة
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 قل قيبت اليي اليف يل ليل أيميل افيةة ال ات الً ائية يي الي ث ال يلي يػي أ يمػة أيمػيل 
 ة ينل ج ل لاي اثا ف يمًلا ي  ًيي بنايف ئيس

 الكفاءة في القراءة: -1

 أق أ يي جبي  البجيتت . 

 أل قؼ  ف الً اةة  نل لبيـ البمني . 

 .أ يل عيي ة البً  ة ي سر يي 

 اإلحساس بالذات في أثناء القراءة: -2

 .أ لًل أنني قي ئ جيل 

 .أسلعي  لًييـ ألائي الً ائي 

 ئيأق أ يشاؿ أيضؿ بف  بث . 

 الصعوبة في القراءة: -3

 .أجل عم ية يي الل اي  أانية الً اةة 

 أنسي لفيعيؿ الب ض ع يمل الً اةة 

 .أجل عم ية يي اسلنييع البمني بف خثؿ السييؽ 

 االتجاه نحو القراءة: -4

 أشم  ييلبرؿ أانية الً اةة . 
 .أ ب أف أقضي  قت الف اغ يي الً اةة 

 الاليب االية أشم  ييلسميلة  نلبي يلـ بن ي . 

 ة السريعة وكفاهة الذات القرائيةإلماعات السياق ودورها في تنمية مهارات القراه: 
يمل ياـ البًػ  ة باػي ة أسيسػية بػف باػي ات الًػ اةة السػ يمة، يػؿ الاػلؼ ابسيسػي بناػي، 
  لًػؼ الاربػيت العػمية  الل اايػػب ال يبضػة بم قًػي  بمػػ قث أبػيـ العيلػب ل ػػ ؿ يينػ   يػيف يابػػ 
لرػػن  الً ائػػػي ، يلًرػػػؿ بػػػف افيةلػػػ   سػػػ  ل  الً ائيػػػة،  لػػ ا ي لػػػيج إلػػػي ع يًػػػة ي يػػػؿ ياػػػي ا ياػػػيـ 

 ي يمل ي لرؾ الاربيت  الل اايب. ال ب   ال 
لل ليػػل البمنػػي الػػلتلي البمنػػي البمجبػػي  يػػ  اػػيؼ  اتسػػلمينة يػػيلبمجـ لرلمػػ ؼ  رػػي 

تلػػ  أااػػ  بػػف  جاػػة يي لػػيج إلػػي  لػػؾ أف البمنػػي البمجبػػي بلمػػلل ي لبػػؿ يػػي بمرػـ  ي  لراربػة
السػػػييؽ ي ػػػلل البمنػػػي   ، يػػػ  الاربػػػة  ػػػيف لػػػلخؿ يػػػي اتسػػػلمبيؿنػػػ ع بػػػف اللخعػػػي  الػػػ ي للعر

 ، يػػػا ا لخرػػػت الاربػػػة يػػػػي السػػػييؽ يًػػػل  ػػػؿ إشػػػايؿ عػػػػفة المبػػػ ـ اللػػػي يػػػي البمنػػػػي يخععػػػ 
 .(070، 7000،  اشلبؿ الرفر  ري بمنيل ابخ  ) لبيـ  سيف ،البمجبي
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ايبػػؿ بػػف يًػػ ات بل ايعػػة ، يرًػػي الضػػ ة ت  رػػي بمػػيني الاربػػيت البفػػ لة ييلسػػييؽ ينػػية 
 -ي سػب يػؿ  رػي بمنػي   ييػة الفًػ ة ي ابراػي ،  اايػً ا بػي ي يػ  الب ػيع الػ ي ل جػل ييػ  الميػػي ة 

شي ات  بػف البمنػي الػ ي اػيف ييػل   اضػً ي، أ  ي سػم  أ  يمللػ  )إيػ اهيـ يل ػي ،  –بف ق ائف  او
0655 ،700-707.) 

ييؽ أا  ييلغ يي لمييف الب ال بف الرفر ، يًل ي ل الرفر ال ا ل يػي أااػ  بػف ب ضػ   لرس
 ل  يي اؿ ب ض  بمني يخلرؼ  ف بمنيل يي الب ض  اآلخ ،  ال ي يميف  ري بم ية بميني  

يباث اربة "ض ب ( 40، 7006البخلرفة يي لرؾ الب اض  ه  سييؽ الاثـ )يف الليف يخ لة ، 
)بجبػ  الر ػة  يًػل لػ لي يبمنػي، بميني،  لاف ي لل السييؽ البمني الب ال لة    "الض ب" لايأ" 

 ف(264-263، 7004(، )بجب  الر ة الم يية،646-645، 0656الم يية، 

  ن ف ُيينُل  ػػ ُف  السػمي  ا سػ اع يػي السػػي ُ ػ في  ُف يفػي ابن ابػي يػي ق لػ  لمػػيلي خ ُ آُخػ   ُف ُيضن
ؿف الر    (70)الب بؿ ف ﴾  بفف ُيضن

 ُيػػػػةف إف ن ُجيةُهػػػػي  اػػػػ   باػػػػؿ ل ًُ ن ػػػػُ يُب الن ـن ُبػػػػُاًث ُأعن ػػػػ فبن ُلا ػػػػ رلييػػػػيف ن ػػػػ  ق لػػػػ  لمػػػػيلي خ ُ اضن
ُسر  ُف ﴾  (06)ية ف  النب  ن

  ، نفيُف ُ ُلًلا رية النـ  ـن يفي النُاانؼف سف  (00)الااؼف ﴾ ن   ق ل  لميلي خ ُيُضُ ينُني ُ ُرٰي آُ انفاف
  ا بنم    ج   ري إ ري يل الر  يًيؿ ض ب الًيضي  ال ج ، بسيؾ ا  

   ؽ  ري رف ي خ  أب يثف  ري الاـ   ف العي   الخرًة يًيؿ ض 

 يًيؿ ض ب  ري  ال عي ، أي  يع   ضيؽ  ري  ا  يعة  ، 

 ييًيؿ ض ب الريؿ يرثب أقيؿ  خيـ ، .  

 يًيؿ ض يت المً ب يثف أي لل ل الرلغ ، 
 يًيؿ ض ب ل  ب  ًلا أي  للل   ين  لل ، . 
     يث يًيؿ ض ب الل هـعيم سا  ، . 

 يث يًيؿ ض ب الله  ييناـي ؽ  يي ل  ، . 

  ف قلر  ييلسيؼ ض ب /  قيل  ض بالًلؿ ييلسيؼ يًيؿف  ًُ  .  ن
 بلنية ض   ا فالعنؼ يًيؿ 

  لت يي   ا لبي يت اللالػة   ي هي الااي  بف البميني اللي ت ي للهي إت السييؽ ال ي 
ات  ا لبي ػػيت اللػػي لػػ ل يػػي الػػن  بمنػػي الاربػػة ال يبضػػة ل ليػػًلا يل ػػلل الًػػ ائف  ا شػػي  ،  ريػػ 
بمنػي،  لسػي لل  رػي الًػ اةة ، يليس   ري العيلب ياػـ الً ي بًع ًلا ل ف  ي ل بف البميني اض

، اببػػ  الػػ ي قػػل يػػؤلي يػػل  ل إلػػي لم يػػ  إ سػػية العيلػػب ي الػػ  أانػػية الًػػ اةة،  لخعيػػ  يسػػ  ة
 .ل سيف افيةل  ال الية يي الً اةةلرعم ييت اللي ل اجا ،  بف اـ 
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 :إجــــزاءاث البحـــث

 :هات البحث وفًقا لمخطوات التاليةتمت إجرا

 :  إعداد أداتـٌ ايبحح وَىاده
 اد قائمة مهارات القراءة السريعة:إعد -1

 : أ( الهـدف من القائمة

ة ال ايمػة شػمية يالـ الي ث ال يلي  يلنبية باي ات الً اةة الس يمة البنيسية لعثب الف قػ
 .سلرـ  إ لال قيئبة يا ل الباي اتالر ة الم يية يارية الل يية، ببي ا

 مصادر إعداد القائمة: (ب

لبت اتسػلمينة يػيم  ابلييػيت  الل اسػيت السػييًة يػي بجػيؿ الًػ اةة السػ يمة     ػلال 
لم ييػػة، باػػؿ ف ب بػػل قيئبػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة البنيسػػية لعػػثب الف قػػة ال ايمػػة شػػمية الر ػػة ا

( ، 7000جػػػػ ية لي لػػػػي )(، 7004( ، لػػػػ ني يػػػػ  اف )7004( ، ييلػػػػ  ا بػػػػب )7004 جػػػػب )
 (.7004أ بل  يلل )( ، 7000ب بل ب ب ل )

 وصف القائمة في صورتها المبدئية :  (ج
لػػـ الًيػػيـ يا ػػلال قيئبػػة بيلئيػػة لباػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة البنيسػػية لعػػثب الف قػػة ال ايمػػة 

 لـ   ضاي  ري بجب  ة بف ،،  اللي لضبنت أ ي   ش ة باي ةر ة الم يية يارية الل ييةمية الش
    لػؾ لرلمػ ؼ  رػي آ ائاػـ بجػيؿ البنػيه   عػ ؽ اللػل يةيف يػي عػخعلالب الب ابػيف السيلة

،  سػػثبة العػػيي ة ف قػػة ال ايمػػة شػػمية الر ػػة الم ييػػة ػػ ؿ بػػلى بنيسػػية لرػػؾ الباػػي ات لعػػثب ال
 .  ي  ن  بنيسيً يضيية بي إ أ  لمليؿ   ؼ أ   الر  ية لاي، 

،  أخ  الي ث يػيآل اة اللػي أ  لهػي السػيلة الباي ات اةهـ يي قيئبة آ قل أيلى الب اب ف 
،  قػل لػػـ ا لبػيل الباػػي ات ة أ  اللمػػليؿ لػيم  الباػػي اتالب ابػ ف بػػف  يػث ال ػػ ؼ أ  ا ضػيي

،  يػ لؾ أعػي ت قيئبػة ة الب ابػيف%  يػ اا  بػف بجبػ ع آ ا50اللي  ي ت  رػي نسػية ب ايًػة 
 ف لبارت ييبي يريباي ات الً اةة الس يمة يي ع  لاي النايئية بشلبرة  ري سي  باي ات 

                                           

( )( 0بر ؽ. ) 
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 (1جـــدوٍ )
 ايكآُُ ايٓٗآًُ ملٗازات ايكساَْ ايشسيعُ املٓاسبُ يطالب طعبُ ايًغُ ايعسبًُ بهًًُ ايرتبًُ

 ايٓشب املٔىيُ َٗازات ايكساَْ ايشسيعُ ّ
 100% .  ()ى/د 250ايكساَْ بشسعُ ال تكٌ عٔ  1

 %86 . االْتباه وايرتنًز يف أثٓاْ ايكساَْ 2

 %100 ايتعسف عًِ َعين ايهًُُ ايغاَضُ َٔ خالٍ ايشًام. 3

 %100 استٓباط ايفهسَ ايسًٓشُ يًٓص. 4

 %86 ترنس بعض املعًىَات ايىازدَ بايٓص. 5

 %86 ايشًام. استًعاب املعاٌْ ايضًُُٓ املظتكُ َٔ 6

 %100 اتشاع املدّ ايبصسٍ يًكساَْ 7

 فجيية  ف السؤاؿ اب ؿ  ال ي نع  ي لؾ يا ف قل لبت ا 
 بي باي ات الً اةة الس يمة البنيسية لعثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية؟

 اختبار مهارات القراءة السريعة :  -2

 ار:ـــــــدف االختبـــــــهأ( 

  لراشػػؼ  ػػف بسػػل ى خليػػي  يػػي باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمةلي ػػث إ ػػلال العرػػب ب ضػػ ع ا
 . اةة الس يمةألاة عثب الف قة ال ايمة شمية الر ة الم يية لباي ات الً

 :( مصادر إعداد االختبارب

اسلمينت اليي اليف يػي ينػية بفػ لات اتخليػي  يػيم  ابلييػيت  الل اسػيت السػييًة  ػ ؿ 
، لػ ني (0664أنػة ال يػي ي  ب بػل  ػلنيف ) : باػؿ، السػ يمة ًػ اةةلعبيـ اخليػي ات باػي ات ال

، (7000 بػػػل ب بػػػ ل )( ، ب7000جػػػ ية لي لػػػي )(، 7006جبيػػػؿ شػػػ يؼ ) (،7004يػػػ  اف )
 (.7005(،  عية  ب  )7004أ بل  يلل )

                                           

( )ت  الل اسيت السييًة بف أف بملؿ س  ة  قل ا لبلت اليي اليف  ري ه ل النسية ينية  ري بي أشي ت إلي  ابلييي
 (7004(،)ل ني ي  اف ، 7004ؾ/ل ) ييل  ا بب ،620-720العيلب الجيبمي يي الً اةة  لل ا ح بي ييف 
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 وصف االختبار: (ج

،  قػل نػل عػيي لاي أف لاػ ف بػ ج ة   اضػ ةلضبف اتخليػي  عػف ة لمريبػيت    ػي  
، يمػػػ  الل جياػػػيت  اللمريبػػػيت لرعػػػثبيل ضػػػير الاػػػلؼ بػػػف اتخليػػػي ،  اشػػػلبرت  رػػػي يػػػلأت 

، لا ف اخليي  باي ات الًػ اةة السػ يمة بػف عػ  ليف بلاػييئليف يرػغ  ػلل ابسػئرة يػي اػؿ عػ  ة 
ااني  ش  سػؤاًت لن  ت بي ييف ابسػئرة الب ضػ  ية  ابسػئرة البًيليػة الًعػي ة ،  الجػل ؿ اللػيلي 

 يت اخليي  باي ات الً اةة الس يمة.ي ضر ب اعف
 ( 2جـدوٍ )

 جدوٍ َىاصفات اختباز َٗازات ايكساَْ ايشسيعُ

 زقِ ايشـــــــؤاٍ
 املٗازات املكًشُ

 ايصىزَ )ب( ايصىزَ )أ(
 ى/د 250ايكساَْ بشسعُ ال تكٌ عٔ  -1 . مت قًاسٗا حبشاب ايشسعُ ايكسآًُ يهٌ طايب

 . يف أثٓاْ ايكساَْاالْتباه وايرتنًز  -2 12، 11 12، 11
 ايتعسف عًِ َعين ايهًُُ ايغاَضُ َٔ خالٍ ايشًام. -3 9، 1 9، 1
 استٓباط ايفهسَ ايسًٓشُ يًٓص. -4 10، 2 10، 2

 ترنس بعض املعًىَات ايىازدَ بايٓص. -5 4، 3 4، 3
 استًعاب املعاٌْ ايضًُُٓ املظتكُ َٔ ايشًام. -6 6، 5 6، 5

 اتشاع املدّ ايبصسٍ يًكساَْ -7 8، 7 8، 7

 طريقة تصحيح االختبار: ( د

الل جة  ،  ي لؾ ير تل جليف  نعؼ لاؿ سؤاؿ لـ لخعي  سؤاليف لاؿ باي ة ،  قل 
لرسػت باػي ات ابخيػ ة، أبػي الباػي ة اب لػي" الًػ اةة يسػ  ة ت لًػؿ  ( ل جة60المربي لثخليي  )

 ف لربميللة اآللية ب  ري  لة  يًًيؾ/ل " ، لـ قييساي ي سيب الس  ة الً ائية لاؿ عيل720 ف 
                البً  ةة  لل الاربيت           

  لل الاربيت يي اللقيًة =________________ 
 ال قت البسل  ؽ                                 

 ف" السيع البلى اليع ي " ايلليلي  قل لـ ل  ي  ل جيت باي ة

 الرػ يف يًيسػيف ييف لرػن  الً ائػي، لخعي  ل جليف  نعؼ لإلجيية  ف السؤاليف الليل 
 ، لرل ال بف أف الس  ة الً ائية اينت بع  ية ييلفاـ.الفاـ  اتسليميب
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 لخعي  ل جليف  نعؼ لرًل ة  ري ق اةة الن  ايبث يي ال قت الب ػلل() رػي أف  ،
، ًعػػيف بػػف نسػػية ب لػػ ى الػػن  البًػػ  ة% ن70يػػلـ إنًػػي  نعػػؼ ل جػػة  رػػي اػػؿ 

 ميللة اآلليةف ال ي لـ  سيي  ييلب

 ة لل الاربيت البً  ة                                          
 = 000_______________    × نسبة المحتوى المقروه من النص 

 الملل الاري لاربيت الن                                         
  :هـ( صدق االختبار

يػػي  *()جب  ػػة بػف السػيلة الب ابػيفلرل اػل بػف عػلؽ اتخليػي ، يًػػل لػـ   ضػ   رػي ب
 يلاة آ ائاـ   ؿ بلى بنيسػية أسػئرة اتخليػي  لًيػية الباػي ات   بجيؿ البنيه   ع ؽ اللل ية

البسلالية،   ضػ ح لمريبػيت اتخليػي ،  سػثبة العػيي ة الر  يػة ،  لاػييؤ عػ  لي اتخليػي  ، 
ابسػػئرة ،  لاػػييؤ يػػي ،  بنيسػػية  قػػل جػػيةت آ اة السػػيلة الب ابػػيف بؤاػػلة  ضػػ ح لمريبػػيت اتخل

، ب  ا شي ة إلي إ يلة عيي ة يم  ابسػئرة،  لػـ إجػ اة اللمػليثت البعر يػة ع  لي اتخليي 
 .(*)لي خ  اتخليي  ع  ل  النايئية

                                           

( لػػػـ  سػػػيب  بػػػف قػػػ اةة الػػػن  يػػػيل ج ع لربمػػػييي  اللػػػي  ضػػػملاي ابلييػػػيت  الل اسػػػيت السػػػييًة ، باػػػؿف لػػػ ني )
لػػي أشػػي ت إلػػي أف بمػػلؿ سػػ  ة الًػػ اةة لرعيلػػب الجػػيبمي بػػف ،  ال(7004ييلػػ  ا بػػب )(، 7004يػػ  اف)
ؾ/ل،     لػػػؾ يػػػي الل اسػػػيت  الي ػػػ ث ابجنييػػػة،  نرػػػً ا تخػػػلثؼ عييمػػػة الر ػػػة الم ييػػػة  ػػػف  720-620

الر ػػيت ابجنييػػة بػػف  يػػث عػػم ية البفػػ لات،  ا لبيلاػػي بااػػ  بػػف بمنػػي  ل   السػػييؽ يػػي اللمػػ ؼ  رػػي 
ل ائاػػػي  رػػػي المليػػػل بػػػف ابسػػػيليب اليث يػػػة  ا لبيلهػػػي  رػػػي  رػػػـ  الن ػػػ  البمنػػػي،  عػػػ ؿ البفػػػ لات ،  ا 

 العػػ ؼ  اليث ػػة   ي هػػي بػػف المرػػـ  ، ياػػ ا يلعرػػب لاػػي بًيػػية  بمػػلؿ لرسػػ  ة خػػي  ياػػي،  لمػػلـ  جػػ ل 
 ػػللت بميػػيً ا لرسػػ  ة يػػي الًػػ اةة ييلر ػػة الم ييػػة ، ا لبػػلت  –يػػي  ػػل ل  رػػـ اليػػي اليف  –ل اسػػيت سػػييًة 

ؾ/ل( ،  ا ليػػػي ل أسيًسػػػي 720 اسػػػلنللي إلػػػي ال ػػػل ابلنػػػي بػػػف بمػػػلؿ الًػػػ اةة لرعيلػػػب الجػػػيبمي ) اليي الػػػيف
 ل سيب ال بف الثـ  لً اةة النع   البًيلة ي بف،  لـ  لؾ ييسلخلاـ البميللة اآللية ف

  30 × لل اربيت الن  الً ائي                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل ليل ال بف الثـ  لً اةة

                                              720 
(*) ( 0بر ؽ ) 

 

(*) ( 7بر ؽ)  
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 حساب زمن االختبار:و( 

ل سيب  بف اتخليي ، لـ لعييػؽ اخليػي  باػي ات الًػ اةة السػ يمة اسػلعث ًيي  رػي بجب  ػة 
عػػثب الف قػػة ال ايمػػة أسيسػػي شػػمية الر ػػة الم ييػػة،  لػـػ  سػػيب  بػػف اتخليػػي  ي سػػيب بل سػػع  بػػف

 ( لقيًة لً يًيي.72ال بف ال ي اسل  ق  العثب يي ا جيية  ف اتخليي ، يايف البل سع )
 حساب ثبات االختبار:  ز( 

ايػػػيت  قػػػل لػػـػ الل ًػػػؽ بػػػف ، ليب إ عػػػيئية ل سػػػيب ايػػػيت اتخليػػػي هنػػػيؾ  ػػػلة عػػػ ؽ  أسػػػي
 سػػيب بميبػػؿ ، يػػلـ  ًػػؽ بػػف بػػلى لعػػييؽ عػػ  لي اتخليػػي لرل ؛العػػ   البلاييئػػة يع يًػػةاتخليػػي  

، 0.52 اػيف بميبػؿ الايػيت  ،بػ ع الارػي لاػؿ بػف عػ  لي اتخليػي البج ل جيتا لييع يي س ف ييف 
 .يلي يمل اتخليي  قييًث لرلعييؽ،  ييللجيلة ينسية اييت لبي أف اتخليي  ي ببي يمني

 مقياس كفاءة الذات القرائية :-3

ًًي لرخع ات اآللية ف  لـ إ لال بًيية افيةة ال ات الً ائية  ي
 :أ( هدف المقياس

هػػلؼ بًيػػية افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة إلػػي ل ليػػل ل جػػة افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى عػػثب 
 الف قة ال ايمة شمية الر ة الم يية يارية الل يية.

 مصادر إعداد المقياس: ب( 

اسػػػػلمينت اليي الػػػػيف يػػػػي إ ػػػػلال بًيػػػػية افػػػػيةة الػػػػ ات الً ائيػػػػة يبجب  ػػػػة بػػػػف الي ػػػػ ث 
أ بػل المرػ اف   نػلة الب يسػنة ،  Chapman & Tunmer(1995)  الل اسػيت السػييًة ، باػؿف

يبيف  سنيف )7003( ، سر ى  سف )7007( ،  يـ أ بل )7000) (، 7004(،  ري ب ب ل  او
Chapman& Tunmer (2018) . 

 : المقياس ( وصفج

، نػػػػل عػػػػيي لاي أف لاػػػػ ف بػػػػ ج ة   اضػػػػ ةلضػػػػبف البًيػػػػية عػػػػف ة لمريبػػػػيت    ػػػػي  
،  ع يًػػة قػػل يػػلأت يل ضػػير الاػػلؼ بػػف البًيػػية،   لجيبميػػة بثئبػػة لبسػػل ى عػػثب الب  رػػة ا

 ا جيية  ن .
 – لػػػػػػػػـ ل ليػػػػػػػػل أيمػػػػػػػػيل البًيػػػػػػػػية يػػػػػػػػي أ يمػػػػػػػػة أيمػػػػػػػػيل هػػػػػػػػيف )الافػػػػػػػػيةة يػػػػػػػػي الًػػػػػػػػ اةة  

، اتلجػػػػػػيل ن ػػػػػػ  الًػػػػػػ اةة( –العػػػػػػم ية يػػػػػػي الًػػػػػػ اةة   –ة الًػػػػػػ اةة ا  سػػػػػػية ييلػػػػػػ ات يػػػػػػي أانػػػػػػي
 الجػػػػػػل ؿ اآللػػػػػػي ي ضػػػػػػر الميػػػػػػي ات الب جيػػػػػػة ،  عػػػػػػيي ة اثاػػػػػػيف  يػػػػػػي ة شػػػػػػبرت اييػػػػػػة ابيمػػػػػػيل

   السيلية يي بًيية افيةة ال ات الً ائيةف
 (3جدوٍ )
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 ايعبازات اإلجيابًُ وايشًبًُ ملكًاض نفاَْ ايرات ايكسآًُ
 ّ أبعاد َكًاض نفاَْ ايرات ايكسآًُ أزقاّ ايعبازات اإلجيابًُ يعبازات ايشًبًُأزقاّ ا ايعدد ايهًٌ

 1 ايهفاَْ يف ايكساَْ 27، 20، 18، 12، 8، 1 16، 3 8

 2 اإلحشاض بايرات يف أثٓاْ ايكساَْ 30، 28،  25، 6،19 9، 2 7

 3 ايصعىبُ يف ايكساَْ 23، 21، 5 28، 17، 14، 10 7

 4 االجتاه حنى ايكساَْ 26، 22، 15، 13، 4 24، 11، 7 8

  اإلمجايٌ 19 11 30
 :د( تصحيح المقياس

، أ ييًنػػي، ،  يلًيػػي ت  ات اتسػػلجيييت الخبػػةف لائًبػػيلػػـ إ ػػلال البًيػػية  رػػي ع يًػػة لياػػ
،  قػػل لػػـ ل  يػػ  ( لاػػؿ  يػػي ة يجيػػب  ناػػي العيلػػب2-0،  قػػل لػػـ ل ليػػل الػػل جيت بػػف )نػػيلً ا، أيػػًلا

 ف ات الب جية  السيلية ابي يريميي  الل جيت  ري ال
 أ ييًنػػي - يلًيػػي -( لثسػػلجيييت ) لائًبػػي 0-7-6-4-2ف ) يػػي  يلػػة الميػػي ات الب جيػػة- 

 . أيًلا (  ري الل ليب –نيلً ا 

 أ ييًنػػي – يلًيػػي  -( لثسػػلجيييت ) لائًبػػي 2-4-6-7-0ف ) يػػي  يلػػة الميػػي ات السػػيلية- 
 أيًلا (  ري الل ليب. -نيلً ا 

 اس:ــــدق المقيــــصهـ( 

 :صدق المحكمين -1
 ًػػب اتنلاػػية بػػف إ ػػلال البًيػػية يػػي عػػ  ل  اب ليػػة ، لػػـ   ضػػ   رػػي بجب  ػػة بػػف 

البلخععػػػػيف يػػػػي بجػػػػيؿ  رػػػػـ الػػػػنفة  العػػػػ ة النفسػػػػية  البنػػػػيه   عػػػػ ؽ  ()السػػػػيلة الب ابػػػػيف
الف قػة  اللل ية،   لؾ يالؼ الل ال بف عػث يل  اػ لاة لًيػية افػيةة الػ ات الً ائيػة لػلى عػثب

يلاة آ ائاـ يي البًيية بف  يثف  ال ايمة شمية الر ة الم يية يارية الل يية،  او
 .بثةبة لمريبيت البًيية   ض  اي 

 بلى انلبية الميي ات لاؿ يمل بف أيميل البًيية . 

 لقة عيي ة الميي ات ،  بنيسيلاي لبسل ى عثب بجب  ة الي ث . 

 :كما يميمقترحات السادة المحكمين وجاهت آراه و 

                                           
(م)( 1لحك) 
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بثةبة لمريبيت البًيية   ض  اي ،  انلبػية الميػي ات ل يمػيل البنل جػة ل لاػي،  أشػي  
يم  الب ابيف إلي لمليؿ عػيي ة يمػ  الميػي ات ،  قػل لػـ إجػ اة اللمػليثت اللػي أشػي  إلياػي 

 .السيلة الب اب ف
 :صدق االتساق الداخمي لممقياس -2

ل جة اؿ ؽ  سيب بميبثت ات لييع ييف لـ  سيب اتلسيؽ اللاخري لربًيية  ف ع ي
،  بميبػػؿ اليمػػل الػػ ي لنلبػػي إليػػ  ب ػػ  ًيي بناػػي ل جػػة الميػػي ة البًيػػية  ل جػػة   يػػي اتبػػف   يػػي ة

ات لييع ييف ل جة اؿ يمل بف أيمػيل البًيػية  الل جػة الاريػة ب ػ  ًيي بناػي ل جػة اليمػل،  جػيةت 
 النليئ  ابي ي ض اي الجل ليف الليلييفف

 (4جدوٍ )
 نفاَْ ايرات ايكسآًُدزجُ نٌ عبازَ َٔ عبازات َكًاض  َعاَالت االزتباط بني

 ذلروًفا َٓٗا دزجُ ايعبازَ ودزجُ األبعاد املهىُْ هلا 
 ايسابعايبعد  ايجايحايبعد  ايجاِْايبعد  ايبعد األوٍ

زقِ 
 ايعبازَ

َعاٌَ 
 االزتباط

زقِ 
 ايعبازَ

َعاٌَ 
 االزتباط

زقِ 
 ايعبازَ

َعاٌَ 
 باطاالزت

زقِ 
 ايعبازَ

َعاٌَ 
 االزتباط

1 0.525* 2 0.818** 5 0.586** 4 0.709** 
3 0.586** 6 0.844** 10 0.794** 7 0.529* 
8 0.575** 9 0.855** 14 0.639** 11 0.756** 

12 0.480* 19 0.765** 17 0.688** 13 0.750** 
16 0.692** 25 0.896** 21 0.764** 15 0.503* 
18 0.529* 28 0.565** 23 0.649** 22 0.655** 
20 0.624** 30 0.685** 28 0.575** 24 0.736** 
27 0.610**     26 0.611** 

، بػػػػي  ػػػػلا  0.00يلضػػػػر بػػػػف الجػػػػل ؿ السػػػػييؽ أف جبيػػػػ  الميػػػػي ات لالػػػػة  نػػػػل بسػػػػل ى 
، ببي يمني أف البًيػية يلبلػ  يل جػة  0.02( لالة  نل بسل ى 05 -02-07-4-0الميي ات )
 يلة.علؽ ج

 (5جدوٍ )
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 نفاَْ ايرات ايكسآًَُكًاض  أبعادَٔ  بعدَعاَالت االزتباط بني دزجُ نٌ 
 ذلروًفا َٓٗا دزجُ ايبعد وايدزجُ ايهًًُ يًُكًاض 

 ايسابع ايجايح ايجاٌْ األوٍ ايبعد
 **0.64 *0.53 **0.66 **0.72 َعاٌَ االزتباط

( بي ػػلا 0.00لػػة  نػػل بسػػل ى )أيمػػيل البًيػػية لايلضػػر بػػف الجػػل ؿ السػػييؽ أف جبيػػ    
 ، ببي يمني أف البًيية يلبل  يل جة علؽ جيلة.( 0.02اليمل الايلث لاؿ  نل بسل ى )

 زمن المقياس: و( 

لل ليل ال بف الثـ  لإلجيية  ف البًيية، لـ لعييؽ بًيية افيةة الػ ات الً ائيػة لعييًًػي 
شمية الر ة الم يية ،  لـ  سيب  بف اسلعث ًيي  ري بجب  ة بف عثب الف قة ال ايمة أسيسي 

البًيػػية ي سػػيب بل سػػع الػػ بف الػػ ي اسػػل  ق  العػػثب يػػي ا جييػػة  ػػف البًيػػية،  الػػ ي يرػػغ 
 ( لقيًة.70)
 حساب ثبات المقياس:( ز

  لػػػؾ ، لػػػـ اسػػػلخلاـ ع يًػػػة اللج ئػػػة النعػػػفية  بًيػػػية افػػػيةة الػػػ ات الً ائيػػػةل سػػػيب ايػػػيت 
( ، 0.54ة ،  ي سيب بميبؿ الاييت لييف أن  )لرلج ئة النعفيي ا ف   ييسلخلاـ بميللة سيي بيف 

 .البًيية يلبل  يل جة اييت جيلة ،  ي لؾ أعير البًيية قييث لرلعييؽأف ببي يمني 

  ي لؾ يا ف قل لبت ا جيية  ف السؤاؿ الايني  ال ي نع  ف  
 م يية يارية الل يية؟بي أيميل بًيية افيةة ال ات الً ائية البنيسب لعثب شمية الر ة ال 

 إعداد أوزام ايعٌُ:    -4
 الهدف من أوراق العمل :أ( 

لخلاـ إسػػػػل اليجية هػػػػليت أ  اؽ المبػػػػؿ إلػػػػي لػػػػل يب عػػػػثب بجب  ػػػػة الي ػػػػث  رػػػػي اسػػػػ  
 .  سيف افيةة ال ات الً ائية للياـ  للنبية باي ات الً اةة الس يمة  لإلبي يت السييؽ

 محتوى أوراق العمل: ب( 

 ،  اللي ا ل ت  ريفي ض ة إسل اليجية إلبي يت السييؽ  اؽ المبؿ يلـ إ لال أ

                                           

( ) ( 6بر ؽ. ) 
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 ليجية إلبي يت السييؽ،  خع ات لعييًايني ة  ف إسل ا. 
 لػػػي ب لسػػ  يلاـ الً ائيػػػة يػػي اػػػؿ لًػػية  للسػػػجيؿ العػػثجػػل ؿ لعػػ   السػػػ  ة الً ائيػػة   

 .يا ف العثب  ري   ي يبلى لًلباـ
 بية  اتجلبي ية  اللينيػة  السػي ابليية  المر بجب  ة بًيتت لن  ت يي بجيتلاي ييف ،

 ،  ابسئرة  ابنشعة البعي ية لاي.ائية  الًع  الًعي ة بجب  ة بف النع   الً  

 إعداد ديًٌ املعًِ:   -5
 :أ( هدف دليل المعمم

هػػلؼ هػػ ا الػػلليؿ إلػػي لًػػليـ بجب  ػػة بػػف ا  شػػيلات  الل جياػػيت لبسػػي لة البمرػػـ يػػي 
ة إلبي يت السييؽ   للنبية باي ات الًػ اةة السػ يمة  افػيةة الػ ات الً ائيػة لػلى اسلخلاـ إسل اليجي

 عثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية.
 لضبف لليؿ البمرـ بي يريف، ب( محتوى دليل المعمم

 بًلبة لرلليؿ. 

 افيةة ال ات الً ائية.ني ة  ف الً اةة الس يمة  ، 

 أن اع إلبي يت السييؽ.، لم يؼ إسل اليجية إلبي يت السييؽ  

 .خع ات لعييؽ ا سل اليجية 
  ،البًػػػػيتت  النعػػػػ   الً ائيػػػػة البلضػػػػبنة يػػػػ   اؽ المبػػػػؿ، يي ضػػػػيية  جييػػػػيت ابسػػػػئرة

  ع ؽ لنفي  ابنشعة البلضبنة ياي. 

 ضبط أوراق العمل ودليل المعمم : 
، لػـ لي ػثـ لرلعييؽ  رػي عػثب بجب  ػة الرل ًؽ بف بنيسية أ  اؽ المبؿ  لليؿ البمر

يػي بجػيؿ البنػيه   عػ ؽ لػل ية الر ػة الم ييػة  ()  ضابي  ري بجب  ة بف السػيلة الب ابػيف
لرلمػػ ؼ  رػػي آ ائاػػـ يػػي بػػلى  ضػػ ح خعػػ ات اسػػلخلاـ إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ،  بنيسػػية 

نيسػػػػػية ابسػػػػػئرة ،  ببخلػػػػػي ة لبسػػػػػل ى عػػػػػثب بجب  ػػػػػة الي ػػػػػثالبًػػػػػيتت  النعػػػػػ   الً ائيػػػػػة ال
 لليػؿ  ()،  ع ة عيي لاي،  قل أق  السيلة الب اب ف عػث ية أ  اؽ المبػؿلً ائية ابنشعة ا

 . بنيسيلابي لرلعييؽ ()البمرـ

                                           

() ( 0بر ؽ. ) 
() ( 4بر ؽ. ) 
() ( 2بر ؽ. ) 
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 :  تطبًل جتسبُ ايبحح -6
 الهدف من تجربة البحث:أ( 

هليت لج ية الي ث إلي اللم ؼ  ري يي رية إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي لنبية يم    
 مة  افيةة ال ات الً ائية للى عثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية.باي ات الً اةة الس ي

 :ختيار مجموعة البحثاب( 
لـ اخليي  عثب الف قة ال ايمة  يـ شمية الر ة الم يية يارية الل يية ييل  لقة،  ال ي يرغ 

يعػير  ػلل ( عػثب   نرػً ا لل يػياـ البسػلب ، ل5( عيلًيي  عيلية ،  قل لـ اسػليميل )75 للهـ )
 ( عيلًيي  عيلية.70أي ال بجب  ة الي ث )

 :ت البحثالتطبيق القبمي ألدوا (ج
لـ لعييؽ الع  ة اب لي تخليي  باي ات الً اةة الس يمة ،  بًيية افيةة ال ات الً ائية 

ًًي قيرًيي ،   لؾ ي ـ السيت الب ايؽ   .7006بي ة  60 ري بجب  ة الي ث لعيي
 : بحث( التدريس لمجموعة الد

 75،  انلاػي يػـ  اب ػل الب ايػؽ  7006بػي ة  60يلأ لنفي  لج ية الي ث يـ  اب ػل الب ايػؽ 
، أي اسػػل  ؽ اللعييػػؽ شػػاً ا لً يًيػػي ، ي اقػػ  لًػػيةيف أسػػي  ًيي  ػػلا الرًػػية اللبايػػلي لرلم يػػؼ 7006أي يػػؿ 

   لج ية الي ثفيي سل اليجية  خع الاي،  الجل ؿ الليلي ي ضر الخعة ال بنية لرلل ية  لنفي
 (6جدوٍ )

 اخلطُ ايزًَُٓ يًتدزيص وتٓفًر جتسبُ ايبحح
 ايًىّ وايتازيخ ايًكاْ

 2019/ 31/3األحد  ايتًُٗدٍ
 2/4/2019ايجالثاْ  األوٍ

 7/4/2019األحد  ايجاٌْ
 9/4/2019ايجالثاْ  ايجايح
 14/4/2019األحد  ايسابع

 16/4/209ايجالثاْ  اخلاَص
 21/4/2019األحد  ايشادض
 23/4/2019ايجالثاْ  ايشابع
 28/4/2019األحد  ايجأَ
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 التطبيق البعدي ألدوات البحث:ـ( ه

، لػػـ لعييػػؽ لخلاـ إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ،  لنفيػػ  لج يػػة الي ػػثيمػػل اللػػل ية ييسػػ
مػلًيي لً ائيػة ي،  او يلة لعييؽ بًيية افػيةة الػ ات اتخليي  باي ات الً اةة الس يمة الع  ة الاينية

 عػػػػل الييينػػػػيت ،  قػػػػل لػػػػـ 7006بػػػػيي   4،   لػػػػؾ يػػػػـ  السػػػػيت الب ايػػػػؽ  رػػػػي بجب  ػػػػة الي ػػػػث
 ، لر ع ؿ لرنليئ   لفسي هي. بميلجلاي إ عيئًيي

 نتبئج البحث وتفسيزهب:

" ل جػػػل يػػػ  ؽ  ات لتلػػػة إ عػػػيئية يػػػيف  لمتحقيييق مييين صيييحة الفيييرض األول واليييذي نصيييه -0
يًػػػيف الًيرػػػي  اليمػػػلي تخليػػػي  باػػػي ات بل سػػػعي ل جػػػيت عػػػثب بجب  ػػػة الي ػػػث يػػػي اللعي

ل سػػيب الفػػ  ؽ يػػيف  SPSSالًػػ اةة السػػ يمة لعػػيلر اللعييػػؽ اليمػػلي" لػػـ اسػػلخلاـ ي نػػيب  
تخليػػي  باػػي ات بجب  ػػة الي ػػث يػػي اللعييًػػيف الًيرػػي  اليمػػلي  عػػثببل سػػعيت ل جػػيت 

 ،  الجل ؿ الليلي ي ضر  لؾ فالً اةة الس يمة 
 (7جــــدوٍ )

 شابٌ واالحنساف املعًازٍ وقًُُ )ت( وَشتىّ ايداليُ يف ايتطبًكني املتىسط احل
 20ايكبًٌ وايبعدٍ الختباز ايكساَْ ايشسيعُ جملُىعُ ايبحح ، ٕ=

 َشتىّ ايداليُ قًُُ ت )ع( )ّ( ايتطبًل املٗازات

 قبًٌ ى/د 250ايكساَْ بشسعُ ال تكٌ عٔ 
 بعدٍ

94 
285 

11.95 
81.31 -11.52  

َش
ٓد 

ُ ع
ـــــ

داي
ـــــ

(  ّ
تى

000
1

)
 

 قبًٌ . االْتباه وايرتنًز يف أثٓاْ ايكساَْ
 بعدٍ

0.25 
4.60 

0.444 
0.503 -29 

 قبًٌ ايتعسف عًِ َعين ايهًُُ ايغاَضُ َٔ خالٍ ايشًام.
 بعدٍ

0.687 
4.75 

0.858 
0.513 -22.76 

 قبًٌ استٓباط ايفهسَ ايسًٓشُ يًٓص.
 بعدٍ

1.13 
4.50 

1.28 
1.03 -12.34 

 قبًٌ املعًىَات ايىازدَ بايٓص. ترنس بعض
 بعدٍ

1.25 
4.63 

1.52 
0.92 

-10.28 
 

 استًعاب املعاٌْ ايضًُُٓ املظتكُ َٔ ايشًام.
 قبًٌ
 بعدٍ

0.625 
4.25 

1.11 
1.18 -12.70 

 قبًٌ اتشاع املدّ ايبصسٍ يًكساَْ
 بعدٍ

2.12 
4.85 

0.636 
0.392 -19.25 

 قبًٌ االختباز نهٌ
 بعدٍ

6.06 
27.58 

3.72 
2.47 -27.54 
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( 0,00يلضػػر بػػف الجػػل ؿ السػػييؽ أف هنػػيؾ ي  قًػػي  ات لتلػػة إ عػػيئية  نػػل بسػػل ى )
يػػيف بل سػػعيت ل جػػيت عػػثب بجب  ػػة الي ػػث يػػي اللعييًػػيف الًيرػػي  اليمػػلي تخليػػي  الًػػ اةة 

،   هػ ا يػلؿ  ري  لة،  يي اتخليي  ااؿ،   لؾ لعيلر اللعييػؽ اليمػليالس يمة يي اؿ باي ة 
ة السػ يمة لػلى عػثب بجب  ػة  رية إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي لنبيػة باػي ات الًػ اة ري يي
 ،  ييلليلي يباف قي ؿ الف   اب ؿ لري ث.الي ث

  :حساب حجم تأثير إستراتيجية إلماعات السياق في تنمية مهارات القراهة السريعة 
يت السػييؽ يػي لنبيػة لـ  سيب  جػـ اللػ اي  لرلمػ ؼ  رػي  جػـ لػ اي  إسػل اليجية إلبي ػ

                            ف  النليئ  ابي ي ض اي الجل ؿ اآللي اينت ، ة الس يمة للى عثب بجب  ة الي ثباي ات الً اة
 (8جدوٍ )

 حجِ تأثري إسرتاتًجًُ إملاعات ايشًام يف تًُُٓ َٗازات ايكساَْ ايشسيعُ يدّ طالب دلُىعُ ايبحح
 حجِ ايتأثري قًُُ حجِ ايتأثري قًُُ ت قًُُ ) ز ( املٗازَ
11.52- 0.661 األوىل  -2.12 

ـــس
ـــــ

ًـــ
ــبـ

ـــــ
نـــ

 

 9.17- 29- 0.00 ايجاًُْ

 2.89- 22.76- 0.411 ايجايجُ
 5.52- 12.34- 0.452 ايسابعُ

 2.61- 10.28- 0.355 اخلاَشُ

 3.17- 12.70- 0.378 ايشادسُ

 5.04- 19.25- 0.316 ايشابعُ
 6.62- 27.54- 0.422 ملٗازات نهٌا

نبية باي ات يلضر بف الجل ؿ السييؽ أف  سل اليجية إلبي يت السييؽ ل اي  ايي  يي ل
 .ث،  يي اؿ باي ة  ري  لة للى عثب بجب  ة الي الً اةة الس يمة ااؿ

 يػػػث لفػػػػ ؽ عػػػثب بجب  ػػػػة الي ػػػث يػػػػي اللعييػػػػؽ اليمػػػلي لف قًػػػػي بر  ًرػػػي يػػػػي ألائاػػػػـ   
 ف   ري لنبيلاي،  قل ي ج   لؾ إلي ايف لإلسل اليجية ل اي  ايي، الً اةة الس يمة البًيسة لباي ات

  اللػي  –قل ة العثب  ري اللمػ ؼ  رػي الاربػيت ال يبضػة البميًػة لاػـ أانػية  بريػة الًػ اةة 
ي ػػػيت اللػػػي بػػػف خػػػثؿ اسػػػلخلاـ ا شػػػي ات  اللرب -اينػػػت سػػػيًيي يػػػي إيعػػػية سػػػ  لاـ الً ائيػػػة 

، ببػػي يسػػ   رػػياـ  ياػػـ الػػن  البًػػ  ة،   ال بػػف سػػ  لاـ الً ائيػػة  لبي ػػيت السػػييؽل ي هػػي إ
، أي  ال بمػػػػلؿ ؾ/ل(752ؾ/ل ( إلػػػػي ) 64ت يبل سػػػػع ) يػػػػث لعػػػػ  ت سػػػػ  لاـ اللػػػػي اينػػػػ

، ة أضػػميؼ بمػػلؿ سػػ  لاـ قيػػؿ اللعييػػؽسػػ  لاـ يػػي الًػػ اةة يمػػل لعييػػؽ لج يػػة الي ػػث اثاػػ
هػي ل اي  بف يي رية إلبي ػيت السػييؽ    Wilson(2013) للفؽ ه ل النليجة ب  بي أشي  إلي  

 . اسلنليج البمني بف خثؿ السييؽ الًل ة  ري ييلة  ري  ا يجييي
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  ابػػػػي قػػػػل ي جػػػػ  هػػػػ ا اللعػػػػ   البر ػػػػ ر يػػػػي السػػػػ  ة الً ائيػػػػة لعػػػػثب بجب  ػػػػة الي ػػػػث يػػػػي
جيؿ ،  الػػػ ي اػػػيف الاػػػلؼ بنػػػ  قيػػػيـ العػػػثب يلسػػػلجػػػل ؿ لعػػػ   السػػػ  ة الً ائيػػػة اسػػػلخلاباـ

ا لاػـ ، ياػيف  ػيي ً ة  لرلم ؼ  ري بلى لع   س  لاـ يي الًػ اةس  يلاـ الً ائية يي اؿ لًية
 ػػ ة الاًػػة يػػي نفػػ ة العػػثب ي نػػ  ، ابػػي  ي لػػت اليي الػػيف  رػػي لعػػ ي  سػػ  لاـ الً ائيػػة
 -،  ا لؾ ب ي لة ل يي  يم  الميلات الً ائية  ي  العػ ي ةيباناـ  ييلة س  لاـ الً ائية

، باػػػؿ ف سػػػريبة اسػػػليلالاي يمػػػيلات ق ائيػػػة  -رلاػػػي أانػػػية لعييػػػؽ لج يػػػة الي ػػػث اللػػػي لػػػـ بث 
الػلخر  بػف ال قػ ؼ بػلة ع يرػة  رػي الاربػة لبم يػة بمنيهػي  –الل ايػ   نػل الًػ اةة الل ايل  رػي 

 اتالفػية يل  يػػؾ  لجنػب ل  يػػؾ الػ أة بػػ    اػة المػػيف - ب ي لػة اسػلنييع بمنيهػػي بػف السػػييؽ 
 .اسلخلاـ بؤش  أانية الً اةة –ال  ايت ال جمية اللخر  بف  -الميف 

 لبميني  اللتتت بػف خػثؿ السػييؽ،  ل ليل اعثب  ري ل ليل الس ايؽ  الر ا ؽلل يب ال  
 ببي سي ل  ري لنبية باي ة اسليميب البميني الضبنية البشلًة بف السييؽ.

 ببػػي يل  الل ايػػ   الفاػػـللعرػػب اتنليػػ لعييػػؽ المليػػل بػػف ابنشػػعة البًيػػلة يػػ بف ب ػػلل  اللػػي  
 .نلييل  الل اي  يي أانية الً اةة،  اتلنبية باي لي السيع البلى اليع يأساـ يي 

 ًاسػػلخلاـ ابسػػئرة   نػػة يػػيلفاـلػػل يب العػػثب  رػػي أف الًػػ اةة السػػ يمة يجػػب أف لاػػ ف ب  ،
 .ةق اةة البًيتت  النع   الً ائياللي لًية جينب الفاـ  اتسليميب  الل ا  يمل 

   ببػػي سػػػي ل  رػػي لعػػػ ير بسػػي  الػػػلمرـ أ ًت يػػػة ال اجمػػة يمػػػل ابسػػئرة  ابنشػػػعةلػػ يي  الل  
 ي  ؿ،  لم ي   ل في  العثب  ري اللمرـ.

(، هػيني  يػل 7007  ) لم   ه ل النليجة نلػيئ  ل اسػة اػؿ بػف  يػل الرعيػؼ  يػل الًػيل
ي ريػػػػػة إسػػػػػل اليجية ( يػػػػػي إايػػػػػيت ي7005( ،  بػػػػػ  اف أ بػػػػػل)7003 رػػػػػي سػػػػػمل ) (،7000ا  )

 .لرفة ،  باي ات الفاـ  اتسليميبإلبي يت السييؽ يي لنبية باي ات الً اةة ي ن ا اي البخ
 يػػ لؾ ياػػ ف قػػل لبػػت ا جييػػة  ػػف السػػؤاؿ الايلػػث  الػػ ي نعػػ ف بػػي يي ريػػة إسػػل اليجية 

 ة الل يية؟إلبي يت السييؽ يي لنبية باي ات الً اةة الس يمة للى عثب شمية الر ة الم يية ياري
" ل جػػل يػػ  ؽ  ات لتلػػة إ عػػيئية يػػيف  لمتحقييق ميين صييحة الفييرض الثيياني والييذي نصييه -7

بل سعي ل جيت عثب بجب  ة الي ث يي اللعييًيف الًيري  اليملي لبًيية افيةة الػ ات 
ل سػػػيب قيبػػػة ) ت( يػػػيف  SPSSالً ائيػػػة لعػػػيلر اللعييػػػؽ اليمػػػلي " لػػػـ اسػػػلخلاـ ي نػػػيب   

لي لبًيػػػية افػػػيةة جب  ػػػة الي ػػػث يػػػي اللعييًػػػيف الًيرػػػي  اليمػػػب عػػػثببل سػػػعيت ل جػػػيت 
 ،  الجل ؿ الليلي ي ضر  لؾفال ات الً ائية
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 (9جــــدوٍ )
 املتىسط احلشابٌ واالحنساف املعًازٍ وقًُُ )ت( وَشتىّ ايداليُ يف ايتطبًكني

 20جملُىعُ ايبحح ، ٕ= ملكًاض نفاَْ ايرات ايكسآًُايكبًٌ وايبعدٍ  
 َشتىّ ايداليُ قًُُ ت )ع( )ّ( ًلايتطب ايبعد

 قبًٌ ايهفاَْ يف ايكساَْ
 بعدٍ

26.00 
31.35 

3.63 
2.28 -9.35 

ىّ 
شت

د َ
 عٓ

ايُ
د

000
1

 

 قبًٌ اإلحشاض بايرات يف أثٓاْ ايكساَْ
 بعدٍ

16.25 
20.55 

3.80 
1.88 

-6.93 

 ايصعىبُ يف ايكساَْ
 قبًٌ
 بعدٍ

19.95 
26.45 

4.07 
2.58 

-11.33 

 يكساَْاالجتاه حنى ا
 قبًٌ
 بعدٍ

20.25 
27.85 

5.19 
2.83 

-9.93 

 املكًاض نهٌ
 قبًٌ
 بعدٍ

82.45 
106.20 

13.45 
7.37 -12.97 

( 0,00يلضػػر بػػف الجػػل ؿ السػػييؽ أف هنػػيؾ ي  قًػػي  ات لتلػػة إ عػػيئية  نػػل بسػػل ى )
 ييف بل سعيت ل جيت عثب بجب  ة الي ث يي اللعييًيف الًيري  اليملي لبًيية افيةة ال ات

،  ه ا يلؿ  ري اؿ يمل  ري  لل،  يي البًيية ااؿ،   لؾ لعيلر اللعييؽ اليمليالً ائية يي 
،  ييللػيلي ال ات الً ائية للى بجب  ػة الي ػثيي رية إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي لنبية افيةة 

 يباف قي ؿ الف   الايني لري ث. 
 كفاهة الذات القرائية:  حساب حجم تأثير إستراتيجية إلماعات السياق في تنمية -

لػػـ  سػػيب  جػػـ اللػػ اي  لرلمػػ ؼ  رػػي  جػػـ لػػ اي  إسػػل اليجية إلبي ػػيت السػػييؽ يػػي لنبيػػة 
                             افيةة ال ات الً ائية للى عثب بجب  ة الي ث ،  اينت النليئ  ابي ي ض اي الجل ؿ اآللي ف  

 (10جدوٍ )
 شًام يف تًُُٓ نفاَْ ايرات ايكسآًُ يدّ طالب دلُىعُ ايبحححجِ تأثري إسرتاتًجًُ إملاعات اي

 حجِ ايتأثري قًُُ حجِ ايتأثري قًُُ ت قًُُ ) ز ( ايبعد
1.58- 9.35- 0.714 ايهفاَْ يف ايكساَْ  

نــ
ـــس

ًــــ
ــبـ

ـ
 

 1.16- 6.93- 0.718 اإلحشاض بايرات يف أثٓاْ ايكساَْ
 1.63- 11.33- 0.792 ايصعىبُ يف ايكساَْ
 1.44- 9.93- 0.790 االجتاه حنى ايكساَْ

 1.60- 12.97- 0.848 املكًاض نهٌ
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يلضر بف الجل ؿ السييؽ أف  سل اليجية إلبي ػيت السػييؽ لػ اي  اييػ  يػي لنبيػة افػيةة 
 ال ات الً ائية ااؿ،  يي اؿ يمل  ري  لة للى عثب بجب  ة الي ث.

يملي لف قًػي بر  ًرػي يػي بًيػية افػيةة  يث لف ؽ عثب بجب  ة الي ث يي اللعييؽ ال
 ف   ري لنبيلاي،  قل ي ج   لؾ إلي،  ايف لإلسل اليجية ل اي  اييةال ات الً ائي

  شي ال   لربي يل  يي بم ية بميني الاربيت ال يبضة قل ة العثب  ري اسلخلاـ السييؽ  او
، اتسػػليميبسػػل ييت أ رػػي يػػي الفاػػـ    اشػػلًيؽ البمػػيني الضػػبنية سػػي لهـ  رػػي ل ًيػػؽ ب

 . ابي ايف لايًمي لاـ لي ؿ ب يل بف الجال  البايي ة بلاة البايـ الً ائية
 الجاػػػل يػػػي ألاة  اسػػػلخلاـ العػػػثب لخعػػػ ات إسػػػل اليجية إلبي ػػػيت السػػػييؽ،  الباػػػيي ة  يػػػ ؿ

، ايف  يبًث باًبي يي ل سيف بملًلالاـ  ف   الاـ يي الًل ة  ري إنجي  ابنشعة الً ائية
 ئية.البايـ الً  

 اػػيف لة قػػل لاـ  رػػي اتنليػػيل  الل ايػػ ألاة العػػثب لرمليػػل بػػف ابنشػػعة اللػػي  فػػ ت  يػػي ،
 .  يبث لرل رب  ري  ليل بف العم ييت اللي ل اجااـ أانية الً اةة

 يااـ لرلػ لل  رػي الباليػة لرًػ اةة،  لػ جي لًييـ بسػل اهـ الً ائػي  لعػ ي لقل ة العثب  ر ،
 ،  ل سيف الجيهيلاـ ن  هي.الاـ يي أانية الً اةةالعثب ي   ألى إلي إ سية 

 ليػػػل بػػػف الباػػػيـ  ابنشػػػعة ،  قػػػل ة العػػػثب  رػػػي إنجػػػي  الما لفػػػيع بمػػػلؿ السػػػ  ة الً ائيػػػة
، ألى إلي ل سيف بملًلالاـ  ف افيةلاـ ال الية يي الً اةة،  للفؽ ه ل النليجة ب  الً ائية
افػيةة الػ ات الً ائيػة لػلى العػػثب  اللػي أشػي ت إلػي ا لفػػيع (Hager,2017)ل اسػةنلػيئ  

 ئي.الً ا اخليي ات ا نجي يي  ب لفمةل جيت   ًً ال يف ا
  ل فيػ  العػثب أانػية ألائاػـ ل نشػعة الً ائيػة،  ل  يػلهـ يل  يػة  اجمػة ي  يػة،  بػؿ  رػػي

 . ل سيف افيةلاـ ال الية يي الً اةة

 ري هػ ا يًػل جػيةت نلػيئ  ،    سيف الجيهيت العثب ن   الً اةةسي ل اؿ بي سيؽ يي ل 
  (1981 (Keyser & Barling,1981)الي ػػػث ال ػػػيلي بلفًػػػة بػػػ  نلػػػيئ  ل اسػػػلي 

Schunk,) بملًػلات العػثب  ػ ؿ الافػيةة ال اليػة إ ا يػلم   الرليف أشي لي إلي أنػ  يباػف  
يل  يػػػة  اجمػػػة   ل  يػػػلهـ، بفيػػػلة ئيػػػةلباػػػف البمربػػػ ف بػػػف إشػػػ اؾ العػػػثب يػػػي أنشػػػعة ق ا

  (1995، ابػػي للفػػؽ بػػ  نلػػيئ  ل اسػػةابنشػػعة لاػػ ل بسػػلب ة  ػػ ؿ ألائاػػـ يػػة ي   إيجيييػػة 
Schunk,)    اللػػػي أاػػػلت أف اسػػػلخلاـ الل فيػػػ   اللمريًػػػيت ا يجيييػػػة بػػػف شػػػ ن  أف يمػػػ

 . الافيةة ال الية
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 يػػػ لؾ ياػػػ ف قػػػل لبػػػت ا جييػػػة  ػػػف السػػػؤاؿ ال ايػػػ   الػػػ ي نعػػػ ف بػػػي يي ريػػػة إسػػػل اليجية 
 ة افيةة ال ات الً ائية للى عثب شمية الر ة الم يية يارية الل يية؟إلبي يت السييؽ يي لنبي

 ث:ــــــبث البحـــىصيــت

 ف ن  نليئ  الي ث، ي عي يبي يري يي ض ة بي أسف ت
 ليجية إلبي ػػيت ل جيػػ  أنرػػي  أسػػيل ة البنػػيه   عػػ ؽ اللػػل ية إلػػي أهبيػػة اسػػلخلاـ إسػػل ا

 لاباي.،  لل يب عثياـ  ري اسلخالسييؽ يي اللل ية

 ـ يلنبية باػي ات الًػ اةة ل جي  أنري  أسيل ة البنيه   ع ؽ اللل ية إلي ض   ة اتهلبي
 ،  افيةة ال ات الً ائية للى عثياـ. الس يمة

  .ض   ة لضبيف باي ات الً اةة الس يمة يبً  ات إ لال عثب ارية الل يية 

 ضػػبيف ل  ة  أنشػػعة ضػػ   ة اهلبػػيـ بخععػػي  بعػػ  ي البنػػيه   اليػػ اب  اللمريبيػػة يل
يي ب ل ى بًػ   الًػ اةة لسػلالؼ لنبيػة باػي ات الًػ اةة السػ يمة،  افػيةة الػ ات الً ائيػة 

 . للى البلمربيف يي بخلرؼ الب ا ؿ الل اسية

  ، ًػػل ل  ات لل يييػػة لربمربػػيف قيػػؿ  أانػػية الخلبػػة للنبيػػة باػػي ات الًػػ اةة السػػ يمة لػػلياـ 
 عثياـ. لل يياـ  ري لنبيلاي للى 

 :ــــثبث البحــزحـــممت

 فباف لًليـ البًل  يت الليليةابللاًلا لري ث ال يلي ي
  يي رية ي نيب  قػيئـ  رػي إسػل اليجية إلبي ػيت السػييؽ يػي لنبيػة باػي ات اتسػلبيع النيقػل

  ا يلا ي للى عثب ارية الل يية.

 للى عثب ارية الل يية. يي رية إسل اليجية إلبي يت السييؽ يي لنبية باي ات الً اةة الل ريرية 

  يي رية إلبي يت السييؽ يي لل ية النع   ابليية  ري لنبية باػي ات اللػ  ؽ ابليػي
  البفيهيـ اليث ية للى عثب الب  رة الاين ية. 

 إسل اليجية بًل  ة للنبية باي ات الً اةة الس يمة للى عثب الب  رة الاين ية . 

 ةة السػ يمة  افػيةة الػ ات الً ائيػة لػلى لثبيػ  الب  رػة ي نيب  بًلػ ح للنبيػة باػي ات الًػ ا
 ا  لالية.
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 ثـــــــع البحـــــــمزاج

 :أوال املساجع ايعسبًُ
 ( 0655إي اهيـ يل ي)ل نةف اللميضلية المبيلية . بمجـ البععر يت ابليية ف . 
 ( ف 0666إيػػ اهيـ ب بػػػل  عػػػي )الًػػػيه ةف  .4. ععػػػ ؽ لػػػل ية الر ػػة الم ييػػػة  الل ييػػػة اللينيػػػة

 . بالية الناضة البع ية
 ( 7006جبيؿ ش يؼ أ بل)أا  ي نيب  لل ييي بم يػي يػي لنبيػة باػي ات الػ  ي العػ لي  ف

 رػػي سػػ  ة الًػػ اةة  اتسػػليميب الً ائػػي لػػلى عريػػة عػػم ييت الػػلمرـ يػػي الب  رػػة ابسيسػػية 
 . يبمة  بيف الم ييةج .  سيلة لال  ال. ارية الل يية الل ي ية  النفسية المريي . يل لة قع 

 ( 7003أ بػػل إسػػبي يؿ  يػػل الاػػ يـ)الػػل ة الر ػػ ي  نػػل  يػػل الًػػيه  الج جػػيني يػػي ضػػ ة  ف
 https://www.alukah.net/libraryبلػػػػػػػيح  رػػػػػػػيف . الل اسػػػػػػػيت الر  يػػػػػػػة ال لياػػػػػػػة

/0/105618/ 
 الافػػػػيةة ال اليػػػػة يػػػػي الًػػػػ اةة   ثقلاػػػػي ييسػػػػلخلاـ  ف(7000 يسػػػػنة )أ بػػػػل المرػػػػ اف   نػػػػلة الب

 . البجرة اب لنية لرمرػـ  الل ي يػة . إسل اليجييت الً اةة للى  ينة بف عرية الجيبمة الايشبية
 .405-666(.    4ع). (4ب )

 (   7004أ بػػػل  يػػػلل  ػػػ)يي ريػػػة ي نػػػيب  بًلػػػ ح للنبيػػػة باػػػي ات الًػػػ اةة السػػػ يمة لػػػلى  ف
الجبميػػػة البعػػػ ية لرًػػػ اةة  البم يػػػة.  . بجرػػػة الًػػػ اةة  البم يػػػة . لب  رػػػة الجيبميػػػةعػػػثب ا

 .752-706    . (020ع)
 ( 0664أنػػػػػػػة ال يػػػػػػػػي ي  ب بػػػػػػػل  ػػػػػػػػلنيف سػػػػػػػيلـ)لسػػػػػػػػ ي  الًػػػػػػػ اةة  لنبيػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػليميب ف. 

 . لبشؽف لا  الفا 
  ( 7006يػػف الػػليف يخ لػػة)ل يػػي بجرػػة جيبمػػة يػػف  شػػلتلػػة الرفػػر يػػيف البمجػػـ  السػػييؽ.  ف

 .57-32     . (5ع). ه لنلا
 (7003ييلػػػ  شػػػيف ل  ج يجػػػ  ي بيلشػػػؿ)الًػػػ اةة السػػػ يمةف ايػػػؼ لبلرػػػؾ باػػػي ة الًػػػ اةة بػػػ   ف

 .ل جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ه شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف . الب ييرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليميب الايبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 /https ://ktaab.com /books/9318470بليح  ري ف 

 ( 7004ييل  ا بب)ال يي  ف بالية ج ي .4. عالس يمة اتنعثؽ يي الً اةة  ف . 
 (0660لبيـ  سيف)الًيه ة ف بالية ابنجر  البع ية.بنيه  الي ث يي الر ة ف . 

https://www.alukah.net/library%20/0/105618/
https://www.alukah.net/library%20/0/105618/
https://www.alukah.net/library%20/0/105618/
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 ( 7000لبيـ  سيف)الًيه ة ف  يلـ الالب4ع . الر ة ييف البميي ية  ال عفية ف. . 
 ( 7004ل ني ي  اف)ال يي  ف بالية ج ي  3ع . الً اةة الس يمة ف . 
 يي ريػػػػة لػػػػل ية الًػػػػ اةة ييسػػػػلخلاـ ي نػػػػيب  المػػػػ     ف(7004لميسػػػػ ي )جبػػػػيؿ بعػػػػعفي ا

power  point   يػي ل سػيف السػ  ة  الفاػـ الً ائػي لػلى لربيػ ات العػؼ ال ايػ  اتيلػلائي
(. 60الجبميػػػة البعػػػ ية لرًػػػ اةة  البم يػػػة. ع)  . بجرػػػة الًػػػ اةة  البم يػػػة  . يل لػػػة ا بػػػي ات

    66-042. 
  ( 7000ج ية لي لػي)ال يػي  ف لا   . ل جبػة يشػي  الميسػ ي . ي ات الًػ اةة السػ يمةباػ ف

 البم ية لرلنبية اليش ية.

  ( 7002  اف بعرػػؽ ب بػػل  ييعػػ ة)أاػػ  ع يًلػػي الًػػ اةة البؤقلػػة  البلاػػ  ة يػػي ل سػػيف  ف
 . السػػػ  ة الً ائيػػػة  باػػػي ة ياػػػـ البًػػػ  ة لػػػلى عيليػػػيت العػػػؼ السػػػيلة ابسيسػػػي يػػػي اب لف

 جيبمة الي ب ؾ. . ة الل ييةاري .  سيلة لال  ال
 ( 7007 يػػـ أ بػػل  يػػل المرػػيـ)إسػػل اليجية بًل  ػػة قيئبػػة  رػػي الػػلمرـ البػػنرـ  الًيػػي للنبيػػة  ف

باػػي ات الفاػػـ الً ائػػي   يػػ  افػػيةة الػػ ات الً ائيػػة لػػلى عػػثب العػػؼ اب ؿ الاػػين ي بخلرفػػي 
عػػػ ية لربنػػػيه  . الجبميػػػة الببجرػػػة ل اسػػػيت يػػػي البنػػػيه   عػػػ ؽ اللػػػل ية . أسػػػر ب الػػػلمرـ

 . 064-034(.    054 ع ؽ اللل ية.ع)
 (7003سػػػػر ى  سػػػػف يعػػػػؿ)أاػػػػ  إسػػػػل اليجية لػػػػ لؼ ابشػػػػليت يػػػػي لنبيػػػػة باػػػػي ات الًػػػػ اةة  ف

 . بجرػػػة الًػػػ اةة  البم يػػػة . ا يلا يػػة  يي ريػػػة الػػػ ات الً ائيػػة لػػػلى لثبيػػػ  الب  رػػػة ا  لاليػػة
 .063-46(.     046ع)  . البم ية لرً اةة البع ية الجبمية

 ( 7003سيل ب بل السيل  ري)اسلخلاـ اسل اليجية اللفاي  جا ًيي يػي لنبيػة باػي ات الفاػـ  ف
الجبميػػػػة  بجرػػػػة الًػػػػ اةة البم يػػػػة.الً ائػػػػي  يي ريػػػػة الػػػػ ات لػػػػلى لثبيػػػػ  الب  رػػػػة ا  لاليػػػػة. 

 .43-0(.    050البع ية لرً اةة  البم ية. ع)
 ( 7005 ي ؼ الشيا)يي  ت ف البؤسسة الم يية لرل اسيت  النش .. الً اةة بف أجؿ اللمرـ ف 
 (7005 يػػػل الػػػ  يـ يل ػػػي ب بػػػل إسػػػبي يؿ)ي نػػػيب  قػػػيئـ  رػػػي إلبي ػػػيت السػػػييؽ الر ػػػ ي  ف

 يي ريل  يي ل ريؼ اللمػييي  اتعػعث ية  لنبيػة باػي ات اتسػليميب الً ائػي لػلى بلمربػي 
جبميػػػػة البعػػػػ ية لرًػػػػ اةة . البجرػػػػة الًػػػػ اةة  البم يػػػػةالر ػػػػة الم ييػػػػة النػػػػيعًيف ير ػػػػيت أخػػػػ ى. 

 .20 -02(.    707 البم ية. ع)
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 (  7007 يػػػل الرعيػػػؼ  يػػػل الًػػػيل   رػػػي أيػػػ  ياػػػ)يميليػػػة ي نػػػيب  لمػػػثج عػػػم ييت الفاػػػـ  ف
الً ائػػي لػػلى لثبيػػ  العػػؼ ال ايػػ  اتيلػػلائي يػػي ضػػ ة نر يػػة إلبي ػػيت السػػييؽ لسػػلي ني ج. 

 ية لربنػيه   عػ ؽ اللػل ية. ع الجبميػة البعػ . بجرة ل اسيت يي البنيه   عػ ؽ اللػل ية
(46) .    042- 033. 

 افػػػ  الل عػػػيؿ الر ػػػ ي  عػػػ ؽ لنبيلػػػ  )ل اسػػػة بيلانيػػػة(. :(7005)  يػػػل البػػػنمـ أ بػػػل يػػػل اف
 . الشياف المرـ  ا يبيف

 ( 7005 عية  ب  ب بل ي ي ي)قيية بسل ييت الس  ة  الفاـ يي الً اةة العيبلة للي  ف
 . بجرػػػػة اريػػػة الل ييػػػػة. جيبمػػػة يناػػػػيلم ييػػػػة ياريػػػيت الل ييػػػة. العريػػػة البمربػػػيف يشػػػػمية الر ػػػة ا

 .742 -770     . (003(. ع)76ب  ) . (5ج)
 (  7003 ري سمل جيب ا)يي رية إسل اليجية إلبي ػيت السػييؽ يػي لنبيػة باػي ات الًػ اةة  ف

 بجرػػة ل اسػػيت   ييػػة يػػي . ا لال  نيػػة لػػلى بلمربػػي الر ػػة الم ييػػة النػػيعًيف ير ػػيت أ خػػ ى
 .465 - 652(.     44.  ايعة الل ي ييف الم ب. ع)الل يية   رـ النفة

 (   يبػػػيف  سػػػنيف  عػػػف لايميػػػة الًػػػ اةة   ثقلاػػػي يفي ريػػػة  ف(7004 رػػػي ب بػػػ ل شػػػميب  او
 . بجرػػة المرػػـ  النفسػػية  الل ي يػػةالػػ ات الً ائيػػة  الًرػػؽ الً ائػػي لػػلى لثبيػػ  عػػم ييت الػػلمرـ. 

 .60-5    . (7ع). (4ب )
  ال يي  ف بالية ج ي . . ايؼ للًف يف الً اةة الس يمة ف(0665   ااة )ل  ي 
 ( 7004ليني ينت  يل ا  المجيجي)يي رية اسػلخلاـ الًعػة يػي ل سػيف السػ  ة  العثقػة  ف

 .بجرػػػة الخلبػػػة اتجلبي يػػػة. بػػػ  عيليػػػيت العػػػؼ ال ايػػػ    ات عػػػم ييت الػػػلمرـ يػػػي الًػػػ اةة
 .004-54     . (24ع). (6ج) . ي ييفالجبمية البع ية ل خعيئييف اتجلب

 ( 7000بػػػػػػػػػػيه  شػػػػػػػػػػمييف  يػػػػػػػػػػل اليػػػػػػػػػػي ي)سػػػػػػػػػػيا ل جية الًػػػػػػػػػػ اةة  لعييًيلاػػػػػػػػػػي الل ي يػػػػػػػػػػة ف .
 اب لفف لا  البسي ة.

 ( 7000ب بػػػػػل ب بػػػػػ ل النجػػػػػي)أاػػػػػ  ع يًػػػػػة يػػػػػ ؿ سػػػػػايري يػػػػػي السػػػػػ  ة الً ائيػػػػػة  ياػػػػػـ  ف
. لة لالػػػػػػ  ال سػػػػػػي . البًػػػػػػ  ة لػػػػػػلى العريػػػػػػة الفػػػػػػيئًيف يػػػػػػي الب  رػػػػػػة ابسيسػػػػػػية يػػػػػػي اب لف

 جيبمة اب لف  . ارية ل يية
 (  7004ب بل  جب يضؿ ا) بجرػة  . الس  ة يػي الًػ اةة ف بل ي الاػي،  قييسػاي،  لنبيلاػيف

 . 46-02(.    64ع)  البم ية. لرً اةة البع ية الجبمية .الً اةة  البم ية
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  ( 7002ب بػػل  يػػل ال نػػي  سػػف)عػػ  اتنفجػػي  الًػػ اةة السػػ يمة الفميلػػة ف الًػػ اةة يػػي  ف 
 . الًيه ة ف ب ا  لع ي  ابلاة  اللنبية . البمر بيلي

 ( 0656بجب  الر ة الم يية)الًيه ة ف لا  الل  ي . . ال جي  البمجـ ف 
 ( 7004بجب  الر ة الم يية)الًيه ة ف بالية الش  ؽ الل لية 4ع . البمجـ ال سيع  ف . 
 ( 7005بػػػ  اف أ بػػػل ب بػػػل السػػػبيف)يئـ  رػػػي النر يػػػة السػػػييقية للنبيػػػة نبػػػ  ج لل يسػػػي قػػػ ف

بجرػػة باػي ات الًػػ اةة اللفسػي ية  الًػػ اةة الل  قيػة لػػلى لا سػي الر ػػة الم ييػة النػػيعًيف ي ي هػي. 
. الجبميػػػػػة البعػػػػػ ية لربنػػػػػيه   عػػػػػ ؽ اللػػػػػل ية . ل اسػػػػػيت يػػػػػي البنػػػػػيه   عػػػػػ ؽ اللػػػػػل ية

 .32-03(.     760ع)
 ( 7000هيني  يل ا  ب بل ي اج)يجية قيئبػة  رػي نر يػة إلبي ػيت السػييؽ يميليػة إسػل ال ف

يػػػػي لنبيػػػػة الاػػػػ  ة الر  يػػػػة  يمػػػػ  باػػػػي ات الفاػػػػـ الً ائػػػػي لػػػػلى لثبيػػػػ  العػػػػؼ الخػػػػيبة 
 .  سيلة بيجسلي . ارية الل يية. جيبمة البنع  ة . اتيللائي

 ( 7004هػػلى بعػػعفي ب بػػل  يػػل الػػ  بف)اسػػلخلاـ برفػػيت ا نجػػي  يػػي لنبيػػة الافػػيةة  ف
بجرػة  . ب الجيبمػة  أاػػ ل  رػي ابلاة الر ػ ي  بفاػـ  الػ ات الً ائيػة لػلياـالً ائيػة للى عػث

 . 000-52(.     6(. ع)70جيبمة البنيي. ب  ) الي ث يي الل يية   رـ النفة.
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