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 دادإـع
 ربية مجهورية مصر الع –جامعة بنها  –كلية الرتبية 

 

استهدفت الدراسة عالج الضعف في مهارات فهم النص األدبي، وتنميةة بععةاد الة ات األدبيةة ل ةال  
ععةةةة  إسةةةةتجاتيمية مةتجاةةةةة اا مةةةةة ع ةةةة   مةةةةد ت دلةةةةد العالاةةةةة بينهمةةةةا  و لةةةة  عاسةةةةت دا  الصةةةةف األوث اليةةةةا    

ث عةالم ا ، وسسةتجاتيمية التاةااث التبةادليل  ولت ةيةد الهةد  إستجاتيميات مجاابة الفهم )إسةتجاتيمية عالاةة الاة ا
الاةةابد بعةةد البااةةة اا مةةة عمهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي، واا مةةة ع ععةةاد الةة ات األدبيةةة الال مةةة ل ةةال  المجا ةةة 
اليا  يةةةة،  مةةةا تةةةم بنةةةاا امتبةةةار لةيةةةاا مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي، ومةيةةةاا ألععةةةاد الةةة ات األدبيةةةة، وتةةةم بنةةةاا 

اا مةةة ع ةة  ععةة  إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم، وبعةةد البااةةة دليةةو المع ةةم  ل يفيةةة ت  يةةف ت ليفيةةة تجاتيمية سةةاإل
اإلستجاتيمية المةتجاة لعةالج الضةعف فةي مهةارات فهةم الةنص األدبةي وتنميةة بععةاد الة ات األدبيةة لةد   ةال  

الصةةف األوث اليةةا   ، ااةةمت ل  الًبةةا و البةةة مةة   ةةال  86الصةةف األوث اليةةا   ، و بةةةت الدراسةةة ع ةة  )
إلةة  مممةة عتي ر تمجيبيةةة و ةةاع ة، وب هةةجت  تةةا و الدراسةةة ودةة د  ةةعف اةةدلد لةةد   ةةال  الصةةف األوث 

جاابةة الفهةةم اإلسةتجاتيمية المةتجاةة الةا مةة ع ة  إسةتجاتي يات ماليةا    فةي مهةارات فهةم الةنص األدبةي، وفاع يةة 
رات فهةم الةنص األدبةي   ةو، وفةي  ةو مهةار  فجعيةة في عالج  عف ال ال  الصةف األوث اليةا    فةي مهةا

فةةي تنميةةة بععةةاد الةة ات األدبيةةة لةةد   اإلسةةتجاتيمية المةتجاةةةكةةو ع ةة  اةةد ،  مةةا ت اةة ت الدراسةةة إلةة  فاع يةةة 
 ةةةال  الصةةةف األوث اليةةةا   ، فضةةةاًل عةةة  وودةةة د عالاةةةة ارتبا يةةةة م دبةةةة بةةةي  عةةةالج مهةةةارات فهةةةم الةةةنص 

بيةةةة لةةةد   ةةةال  الصةةةف األوث اليةةةا   ، وبواةةةت الدراسةةةة عضةةةجور  تضةةةمي  األدبةةةي وتنميةةةة بععةةةاد الةةة ات األد
مهارات فهم الةنص األدبةي عنةد بنةاا منةادو األد  والنصة ر عالمجا ةة اليا  يةة، و ة ل  تضةمي  بععةاد الة ات 
األدبية في منادو تع ةيم األد  والنصة ر عالمجا ةة اليا  يةة، وت ةميد ال ةال  ع ة   ةج  العدلةد مة  األسة  ة 

 تدور ا ث المبدع، والنص  ل  ا   ع   دمالياته.التي 
إسةتجاتيميات مجاابةة الفهةم )إسةتجاتيمية عالاةة الاة اث عةالم ا ،  إسةتجاتيمية مةتجاةة، الكلمات املفتاحية:

فةةةي مهةةةارات فهةةةم الةةةنص  وسسةةةتجاتيمية التاةةةااث التبةةةادليل، مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي، عةةةالج الضةةةعف
 .  الصف األوث اليا     ال   ، وبععاد ال ات األدبية،األدبي
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 ،يعد فهم النص األدبي المجا ةة األولة  ليايةة بسةم  دةي ت  يةو دة ص النصة ر وتة واها
ع   ب ه عم ية عة ية بنا ية تفاع ية بي  اارئ العمو األدبي ومبدعه  –اآلن  –وينظج إل  الفهم 

المجتب ةةة عم  ةة ع  Prior Knowledgeالاةةاعةة  لمعجفتةةهتةةة   ع ةة  است ضةةار دةة ا الةةةارئ 
وتةة د  دةة ص ال بةةجات دوًرا عةةارً ا فةةي فهةةم الةةةارئ لهةة ا الم  ةة ع فهًمةةا يةةة   ع ةة   ،الةةنص األدبةةي

 ،اإلاا ة عف جته العامة وبف ارص الج ياة والفجعية مد تمي ه ل عا فةة والصة ر المماليةة الاةا د  فيةه
سةةت اع بن يةةة   ععمةةو ارتبا ةةات بةةي  األف ةةار و  مةةا امت ةة  الةةةارئ راةةيًدا مةة  ال بةةجات اليجيةةة ا

ودة  مةةا يعةةي  الةةةارئ  ،الة ارد  فةةي الةةنص األدبةي و ةةي  مةةا لديةه مةة  مبةةجات تةجتب  بهةة ا الم  ةة ع
    فهم النص األدبي فهًما ديًدا.ع

وي ة ن دة ا التمييةو  ،وية   فهةم الةنص األدبةي ع ة  بنةاا تمييةو  دنةي  امةو لهة ا الةنص
 ويةةةتم ت ةةةييد دةةة ا التمييةةةو الةةة دني ،يصةةةفها المبةةةدع فةةةي عم ةةةه األدبةةةيمتاةةةًةا مةةةد ال  ةةةعية التةةةي 

Mental Representation  ا  الًاةةةا مةةة  مع  مةةةات اةةةجي ة  ات  بيعةةةة معمميةةةة )ت فجدةةةا
ال  مةةاتل منتظمةةة ع ةة و بدبةةي دمةةالي فةةي دمةةو وعبةةارات وفةةد ا اعةةد )تج يبيةةةل مااةةة عالنظةةا  

لةةتم تج يبهمةا ع جيةةةة إبداعيةةة فةي اةة و مت اليةةة  الةاعةد  بو الن ةة   ل يةة، ودةة ص الممةةو والعبةارات
 ل.Snow,2002,11بها ت ةد  بنية بو بنيات النص بو الم   ع )

عةة ن الفهةةم عم يةةة تتضةةم  إاا ةةة الةةةارئ  Taylor , Martin, 1990, 35)ويةةج  )
لمميةةد المع  مةةات الةة ارد  فةةةي الةةنص األدبةةي المةةةةجوا مةةد ت امةةو دةةة ص المع  مةةات بةةي  الم ا ةةة  

ويتضم  فهم النص األدبي العدلد م   ،و ي  المع  مات الصجي ة والضمنية ،والجس مية ،ةال ي ي
مةةد ادرتةةه ع ةة  تعةةج  معةةا ي المفةةجدات  ،األمةة ر منهةةار تعةةج  الةةةارئ ومالاظتةةه ألاةة ات ال يةةة

وت دلةةةد  يفيةةةة معالمةةةة الف ةةةج  العامةةةة  ،مةةةد فهةةةم د لةةةة  ةةةو دم ةةةة ،مةةة  الاةةةيا  الةةة   وردت فيةةةه
 عمو األدبي.المتضمنة في ال

وتتم ةةة  بدميةةةة فهةةةم الةةةنص األدبةةةي ل ةةةال  المجا ةةةة اليا  يةةةة فةةةي ب هةةةا تمعةةةو ال ةةةال  
ومةة  المم ةة  ت واةةه لةة   ،لنفت ةة ن ع ةة  الةةنص األدبةةي  ألن دةة ا الةةنص سةةيظو دا ًمةةا بسةةيج الفهةةم

 ،وع ةة  ت  يةةو العمةةو األدبةةي وتج يبةةه ،ُدِرَ  عةةةو ال الةة  ع ةة  فهةةم األف ةةار واسةةتيعابها وتمي هةةا
ايةة إن  ،اد  بناا ال بج  التي لت دث عنها األدل  والم  الفني ال   ببةدع فيةه عم ةه األدبةيوسع

بو ا    دنه ع ا ةا  دةي باةج   ،د ص المهارات العة ية بثم  ع ييج م  ت فيظ المتع م  ًصا بدبًيا
 ل.484 ،2006 ،ل ة ال  الم ف  ة منها إل  األا ا  األدبية النا مة ) عيمة وال عيبي
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ًفةةا ع ةة  مةةا سةةبد فةةهن مهةةار  فهةةم الةةنص األدبةةي تةةدر  ال ةةال  ع ةة  تنةةاوث الةةنص وع 
 ،وفهةةةم التجاكيةةة  ود  تهةةةا ،وداةةةة المعةةةا ي ،عالتةةةدايد والت  يةةةو مةةة  مةةةالث إدراا  ةةة ااي الممةةةاث

و ةةدص لةه  ،والتف   إل  العبارات المبت ةج  والت  يةو األسة   ي ل ةنص ،وت دلد ايمة الص ر البيا ية
 ل. 283 ،2012،وبب  اليزيد ،إل  بسس م   عية )ع ض ةًدا ياتند 

و ظًجا ألدمية مهارات فهم النص األدبي فةةد اةددت وثيةةة الماةت يات المعياريةة لم تة   
ل 110 ،2009 ،مةةنهو ال يةةة العج يةةة ل تع ةةيم ابةةو المةةامعي )الهي ةةة الة ميةةة لضةةمان دةة د  التع ةةيم

مةة  الم اةةجات التةةي لنبيةةي بن لةةتم   منهةةا  واةةددت ممم عةةة ،معيةةاًرا ععنةة ان فهةةم الةةنص األدبةةي
 ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة ودةةير اسةةتنتاج الةةةيم المماليةةة والاةة   ية والمعةةا ي المتضةةمنة فةةي الةةنص 

وامتيةةةار  ،وت  يةةةو العمةةةو األدبةةةي إلةةة  م   اتةةةه ،ور ةةة  الةةةنص عةةةال ااد وال يةةةا  المن ةةة د  ،األدبةةةي
وبميًجا  ةد العمو األدبي في   ا  مااه  ،بفضو األسالي  والص ر ال ارد  في النص مع اًل  ل 

و ظًجا لألدمية الااعةة فةد اظةي عا دتمةا  مة  ابةو البةاايي   ،في ت دلد ايمة إ اا ية بو دمالية
– Al)ودراسةةة األسةةمج ،لFecteau,1999ومنهةةا دراسةةة ) ،ف دجيةةت فيةةه العدلةةد مةة  الدراسةةات

Asmar, 2000) ل و)العممةةةي2009 ،د المميةةةد)عبةةة ل ودراسةةةة2002 ،ودراسةةةة )عبةةةد الةةةجايم، 
 ل. 2014 ،ل و)عبد اليني2011 ،ل ودراسة دراسة )األ صار  2010

 Self – Conceptويجتب  فهم النص األدبي عم  ن  فاي د  مةا ياةم  مفهة   الة ات 
والتةةي تميةةو الممةةاث الظةةادج  الةة   لت ةةدد ع ةة  بساسةةه الاةة  ا المميةةز ل فةةجد،  مةةا بن إدراكاتنةةا 

دةةي التةةي ت ةةدد اسةةتماعاتنا ال ااةةة إ اا دةة ص الم ااةةف،  ةة ل  فةةهن ف جتنةةا عةة   ل م ااةةف ال ارديةةة
 اتنةةا بو ال جيةةةة التةةي تةةدرا بهةةا  اتنةةا دةةي التةةي ت ةةدد  ةة ع ا صةةيتنا، ودةةي التةةي ت ةةدد  يفيةةةة 
تصةةجفنا إ اا الم ااةةف واألفةةجاد، بةةو اتةة   يفيةةة إدراكنةةا لهةة ص الم ااةةف بو دةة  ا األفةةجاد   لةة  بن 

ث ال اردية تت اف ايمتها ع   الص ر  التي لدرا بها الفجد  فاةه، و التةالي فةهن الم ااف واألادا
 ،ل275 ،1991 ،ف ج  ال  ص ع   فاه دي الن ا  الج ياةة التةي تةة   ع يهةا ا صةيته )دويةدار

ل إلة  بن مفهة   الة ات األكاديميةة دة  باةد الممةا ت الصةييج  Rogers, 1985, 559وي ةيج )
دةةة  عبةةةار  عةةة  الت ةةة ي  المعجفةةةي األكةةةاديمي المةةةنظم ل مةةةدر ات ال ةةةع رية لمفهةةة   الةةة ات العةةةا ، و 
 ال ااة ب ات المتع م.

ومفهةةة   الةةة ات  ،وتتعةةةدد د ا ةةة  مفهةةة   الةةة ات األكاديميةةةة لت ةةةمو مفهةةة   الةةة ات ال ي يةةةة
بو إن  و مماث م  ممةا ت مفهة    ،ومفه   ال ات التاري ية ،ومفه   ال ات الع مية ،الجيا ية



  شعبان عبد الباريد. ماهر 
 

 50 

اديمية لنةام إل  مما ت فجعية ، فمياًل مفه   ال ات ال ي ية لنةام إلة  مفهة   الة ات ال ات األك
 الةجا ية ومفه   ال ات الن  ية ومفه   ال ات األدبية ، ومفه   ال ات ال تابية.

وتتضةم   ،وتبج  بدمية مفهة   الة ات األدبيةة فةي    هةا تع ةي اة ر  عة  المةتع م  فاةه
ع  سة   ه الةجا ةي   Self - Judgment م وادرته ع   ال  م ال اتي فاع ية ال ات عا  ا المتع

بو مة  مةالث  ،ل نص ر األدبية سة اا مة  مةالث ت ةةيةه ل هةد  العةا  مة  اةجاا  دة ص النصة ر
 ،و لة  مة  مةالث وعيةه عاةه لة دة ا الةنص بو اةع  ته )عبةد البةار   ،ا مه ع ي النص األدبةي

ة ارتباً ةا وثيًةةا عفهةم الةنص األدبةي  و لة  ألن العمةو وتجتب   فاا  ال ات األدبي ،ل174 ،2010
األدبي د  واةد  م لفةة مة  ال ةع ر الة   ياةي ج ع ة   فةس األدلة  والتعبيةج الة   يفصة  عمةا 

وينظةةج إلةة  الةةنص األدبةةي ع ةة  ب ةةه  ،تعتمةةو عةةه  فاةةه ومةةا ياةةي ج ع يهةةا مةة  ع ا ةةف وم ةةاعج
ول نهمةةا عالةيةةاا األدبةةي مت ةةدتان  ،ع ر  واةةد   ات مةةجا تي  متعةةاابتي  فةةي ال دةة د عالةيةةاا ال ةة

و لةةةة  بن التمج ةةةةة ال ةةةةع رية فةةةي العةةةةالم ال ةةةةع ر  مجا ةةةةة تاةةةةبد فةةةةي  فةةةةس  ،فةةةي  ةةةةج  ال دةةةة د
بمةا فةي العمةو األدبةي فةال ودة د لهة ص التمج ةة  ،ثم ل يها التعبيج عنها فةي اة ر  لفظيةة ،ااابها

   ل. 21 ،2003 ،ابو بن يعبج عنها في د ص الص ر  ال فظية )ا  
و ظًجا ألدمية مفه   ال ات ال ي يةة ب دةه عةا  وبدميةة مفهة   الة ات األدبيةة ب دةه مةار 

ل ودراسة Marsh,1990فةد بدجيت العدلد م  الدراسات التي تناولت د ا المتييج ومنها دراسة )
(Emily, 20072011) ،ل ودراسة )الع  ان والم اسنة2008 ،ل و)عيا 2007 ،و)دبجيو ،ل. 

يميات مجاابةةة الفهةةم ممم عةةة مةة  ال  ةة ات ال اعيةةة التةةي ياةةت دمها الةةةارئ وتعةةد إسةةتجات
والتةةي تم نةةه مةة  ت  يةةف مجاابتةةه لعم ياتةةه العة يةةة عنةةد  ،عفاع يةةة لت ةيةةد فهةةم ديةةد ل ةةنص األدبةةي

 ، مةا بن تدر ةه ع ة  بن ي ة ن اارً ةا   ةً ا ياةع  لت ةيةد دةد  معةي  ،تفاع ه مد النص األدبةي
وع ةةة  وعةةةي عال صةةةا ص األسةةة   ية  ،عةةةي ع بيعةةةة الةةةنص الةةة   يةةةةجبص وبن ي ةةة ن ع ةةة  درايةةةة وو 

عالو  ع   بن دة ص اإلسةتجاتيميات مة  اإلسةتجاتيميات العة يةة التةي تةدر  ال ةال  ع ة   ،ل  ات 
مةد  ،وتعةجفهم ع ة  مةا يعتج ةهم مة  اةعا  بو م ة الت ،ت مو ماار تف يجدم في بثنةاا الةةجاا 

و لة  مة  مةالث تيييةج الةةارئ ل جيةةة اجااتةه  ،ويياةج ادرته ع   تماو  دة ص الم ة الت عاةه لة
ل عة ن مجاابةة المةةجوا تعنةي اةدر  Cortina & Elder, 2005, 35ولة ا ي ةيج ) ،ل ةنص المةةجوا

فضةاًل عة  تي بةه ع ة  الم ة الت التةي ت ادهةه  ،الةارئ ع   تة يم دردة فهمه ل م  ة ع الةجا ةي
 ج  الةارئ العدلد م  التاةاا ت المجتب ةة عةالنص  وتتم د ص المجاابة م  مالث ،في بثناا الةجاا 
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مهارات الفهم الةجا ي عصفة  وتعمو ع   ت اي  ،الةجا ي والتي تعد عمياعة م دهات لماار تف يجص
 .عامة

وتتعةةةةدد إسةةةةتجاتيميات مجاابةةةةة الفهةةةةم ومنهةةةةار إسةةةةتجاتيمية العالاةةةةة بةةةةي  الاةةةة اث والمةةةة ا  
Question-Answer Relationship ،  وسسةةةتجاتيمية التاةةةااث التبةةةادليReciprocal 

questioning،  بما ع  إسةتجاتيمية العالاةة بةي  الاة اث والمة ا  فهةي ممم عةة مة  اإلدةجااات
ميالديةةةة  لتعةةةاون ال ةةةال  ع ةةة   1982سةةةنة  Taffy Raphaelالتةةةي اةةةممها تةةةافي روفا يةةةو 

مةةةالث ت مةةةو ال ةةةال   و لةةة  مةةة  ،ا اتةةةجا  مةةة  مهمةةةة اةةةجاا  النصةةة ر واإلداعةةةة عةةة  األسةةة  ة
و ةةي  المع  مةةات الم تز ةةة فةةي  اكةةج   ،ل مع  مةةات الةة ارد  فةةي الةةنص وف صةةهم لهةةا ف ًصةةا ت م ًيةةا

ايةةة يعةةد  ةةو مةة  المبةةدع والةةةارئ مج ةةز  ، مةةا ب هةةا تةةة   ع ةة  مجاابةةة الةةةارئ ل  اتةة  ،ال ةةال 
 ل.Buehl, 2014, 164ا دتما  في عم ية الةجاا  )

مية تعي  الةةارئ فةي ت دلةدص لألف ةار الج ياةة الة ارد  عةالنص فضاًل ع  بن د ص اإلستجاتي
ومةةا لت  بةةه  ،وعمةةو اسةةتنتادات اةة ث دةة ا الةةنص ،وت دلةةد التجاكيةة  ال ي يةةة الاةةا د  فيةةه ،األدبةةي

  ل  م  ت دلد الةارئ ل مع  مات واألف ار الضمنية التي بورددا المبدع.
يمية فةةي ف تةةي  دمةةار بسةة  ة وراد  ولةةةد اةةنف روفا يةةو األسةة  ة الةة ارد  فةةي دةة ص اإلسةةتجات

 ، Right Thereب  د ع يها اسةم ال ةد دنةاا :عال تا  وتتضم  مجا تي  دمار المجا ة األول 
بمةةا عةة  الف ةةة اليا يةةة ف ةةان  ،Think & Searchوالمجا ةةة اليا يةةة ععنةة انر التف يةةج والب ةةة 

لةة  ععنةة ان الم لةةف وتتضةةم  مةةجا تي  دمةةار المجا ةةة األو  ،In My Headعن ا هةةار فةةي ربسةةي 
 ,On My Own(Raphael  والمجا ةةة اليا يةةة ععنةة ان فةي ربلةةي ،Author & Youوب ةت

Taffy, Highfield, Kathy & Kathryn, H, 2006, 38 ل 
و ظةةًجا ألدميةةة اإلسةةتجاتيمية الاةةاعةة فةةةد بدجيةةت فيهةةا العدلةةد مةة  الدراسةةات منهةةا دراسةةة 

(Peng and Others., 2007ل ودراسة (Becker, 2012 .ل 
 Reciprocalبمةةةةا عةةةة  اإلسةةةةتجاتيمية اليا يةةةةة فهةةةةي إسةةةةتجاتيمية التاةةةةااث التبةةةةادلي 

Questions ودةةةي إسةةةتجاتيمية بعةةةددا مةةةا زوManzo  ،تةةةة   ع ةةة  ت  يةةةو بنيةةةة الةةةنص الةجا ةةةي
و لةة  مةة  مةةالث إتااةةة الفجاةةة بمةةا  ال ةةال  لمالاظةةة ب مةةاو األسةة  ة التةةي ي جا  هةةا اةة ث 

لهةةةةم مجاابةةةةة تع مهةةةةم لهةةةة ا الم  ةةةة ع، وتف يةةةةجدم فيةةةةه تف يةةةةًجا  ةةةةةدًيا،  الم  ةةة ع،  مةةةةا ب هةةةةا تتةةةةي 
 ,Helfeldt,1990ومجاابتهم لما لدلهم م  مع  مات ومعةار  تةجتب  عةالنص األدبةي الةجا ةي )

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.readingrockets.org%2Fstrategies%2Fquestion_answer_relationship%2F&ei=w_p4Uo_RKYfU0QWqsoGYBw&usg=AFQjCNHQpR1AxW8Ohm_wzZTCJXO6JH-AFA&sig2=YJU1VrDYJ8zM46zr3NJgLQ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.readingrockets.org%2Fstrategies%2Fquestion_answer_relationship%2F&ei=w_p4Uo_RKYfU0QWqsoGYBw&usg=AFQjCNHQpR1AxW8Ohm_wzZTCJXO6JH-AFA&sig2=YJU1VrDYJ8zM46zr3NJgLQ
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ل, وتجتب    تا ا سةتجاتيميتي  عمهةارات الفهةم الةجا ةي ل نصة ر األدبيةة  ايةة إن الةةارئ 509
لمجتب ةةة عةةالنص األدبةةي العدلةةد مةة  المهةةارات العة يةةة منهةةار يمةةارا مةة  مةةالث  جاةةه لألسةة  ة ا

التنظةةيم، والت  يةةو، والت مةةو والتج يةة ، والةةت  م، واةةو الم ةة الت، والتصةة ر العة ةةي ل مةةةةجوا، 
وا سةةتد ث ومةار ةةة البيا ةةات، و ةةو دةة ص العم يةةات تعةةي  ع ةة  ت اةةي  مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي، 

ال  ل تف يةةج فةةي مبةةجاتهم ومعةةارفهم الاةةاعةة المجتب ةةة فضةةاًل عةة  بن الاةة اث الميةةد ياةةتييج ال ةة
 عالف ج  الم جواة في النص.     

و ظةةًجا ألدميةةة اإلسةةتجاتيمية الاةةاعةة فةةةد بدجيةةت فيهةةا العدلةةد مةة  الدراسةةات ومنهةةا دراسةةة 
(Cecire, 1997( ل ودراسةAfida, 2008( ل ودراسةWhalon, 2008.ل 

لبااة لم ا   دة ص الم ة  ة، وبدةم مظادجدةا، وسعًيا إلبجا  م   ة ع يه فا   يعجض ا
 واسبابها المت اعة بناًا ع   ما م صت إليه الدراسات والب  ث الع مية في د ا المماث.  

عالجغم م  بدمية مهارات فهم النص األدبي وما يةابو د ص األدمية م  ادتمةا  سة اا مة  
بت صيص مات   معيار  لها وت دلد  عممه رية مصج العج ية لتع يماية ادتما  و ار  التج ية وا

ممم عة م  الم اجات التي تنتمي له ا المعيار، و  ل  م  ادتما  الباايي  به ا المتييج إ  بن 
الدراسةةات فةةي دةة ا الميةةدان ت  ةةد تةةد ي ماةةت    ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص 

ومة  ببةج  مظةادج  ةعف  ،ل225 ،2013 ،وال ةي  ،177 ،2011 ،األدبةي )األ صةار  و صةج
 ،30 ،2005 ،ال ةةال  فةةي فهةةم الةةنص األدبةةي مةةا باةةارت إليةةه  تةةا و ععةة  الدراسةةات )ال مايةةا

 ،لر عةةةد  ر ةةة  ال ةةةال  بةةةي  التمج ةةةة ال ةةةعجية والصةةةياغة الفنيةةةة251 ،2008 ،وسةةةالم ،وم مةةةد
يج ال ال  في و د عنة ان ددلةد وتع ،و عف ال ال  في استنتاج الف ج  العامة ل نص األدبي

 ،دو ة ل   ةعفهم فةي إعةاد  اةياغة األف ةار الة ارد  عةالنص األدبةي ع سة    ددلة ،ل نص األدبي
مةةد ا اتصةةار ع ةة  افةةظ النصةة ر األدبيةةة دون فهمهةةا واإلاا ةةة عمةةا فيهةةا مةة  بف ةةار واةة ر 

 ، ة و اة ي وعةد  اةدرتهم ع ة  اسةتنتاج مة ا   الممةاث فةي الةنص األدبةي ع ،وبمي ة وم سية 
وبميةةًجا  ،و ةةعف ال ةةال  فةةي تميةةو تجاكيةة  الةةنص األدبةةي وفةة  العالاةةات بةةي  عالماتةةه ورمةة  ص
 وا   ال ال  ع   المعا ي الا  ية ل نص ر األدبية دون المعا ي الضمنية العميةة.

فةةي ععةة  بسةةباعه إلةة  ال جيةةةة التة يديةةة التةةي لتبعهةةا مع مةة  ال يةةة  دةة ا الضةةعف ويجدةةد
اية لبدب المع مة ن عةةجاا  الةنص األدبةي بمةا   ،تدرياهم ل نص ر األدبية الم ت فةالعج ية بثناا 
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و يةةان  ،وتفاةةيج المعنةة  اإلدمةةالي والتفصةةي ي ،ثةةم اةةج  المفةةجدات المدلةةد  فةةي  ةو بيةةت ،ال ةال 
وال ال  في  و د ص المجااو ماتةب  ن سة بي ن لمةا ية لةه بو ي ةجاه  ،م ا   المماث في النص

يةةد مةة  تة يديةةة المع ةةم فةةي اةةجاه ل نصةة ر األدبيةةة دةةي تةديمةةه لمع  مةةات اةة ث وممةةا لز  ،المع ةةم
 ،ثم الظجو  والمالعاات التةي دفعةت دة ا األدلة  لنظمةه بو  تابتةه ،كات  النص ااعًجا بو  اتًبا

والمع م في  و د ص الممارسات لت اد م   العه بن يات عب ا  ةو مةا يةةاث ويتفةاع  ا معةه تفةاعاًل 
 ل.149 ،2004 ،تاًما )ع يان

 Chapman, etو ةالنظج إلة  بععةاد الة ات األدبيةة فةةد باةارت  تةا و ععة  الدراسةات )

al., 2000, 703, ل ودة د اصة ر اةدلد فةي 151 ،2012 ،عبةد العظةيم ،11 ،2011 ،ببة   يةد
د ا الضعف إل  عد  ا لتفةات إلة  بدميةة  ور ما ي  ن مجد   ،ا دتما  عالما   النفاي في الةجاا 

ودورص البةةار  فةةي تنميةةة مهةةارات الفهةةم ل نصةة ر الةجا يةةة عامةةة واألدبيةةة ع ةة  ودةةه  ،الما ةة دةة ا 
ولةةةة ا فةةةةةد بواةةةةت دةةةة ص الدراسةةةةات عضةةةةجور  ا دتمةةةةا  بدردةةةةة بكبةةةةج عمفهةةةة   الةةةة ات  ،ال صةةةة ر
 وعةد دورات تدري  ل مع مي  ا ث د ا الما  . ،األكاديمية

ودوردمةا   اث والم ا  والتاااث التبادليفاع ية إستجاتيميتي العالاة بي  الاو النظج إل  
فةةي ال اةة   ع ةة  األف ةةار الدايةةةة ل ةةنص األدبةةي وسثارتهمةةا ل عدلةةد مةة  األسةة  ة المجتب ةةة عةةه، فه ةةه 

لعالج الضعف في مهارات فهم الةنص األدبةي وتنميةة بععةاد ر ما تاهم داتان ا ستجاتيميتان مًعا 
   ثم  بعت ف ج  د ا الب ة.وم ،ال ات األدبية لد   ال  المجا ة اليا  ية

امةةتالا  ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة  ماةةت   تتميةةو م ةة  ة الدراسةةة ال اليةةة فةةي الت ةةةد مةة  
لمهةةةةارات فهةةةةم الةةةةنص األدبةةةةي وتنميةةةةة بععةةةةاد الةةةة ات األدبيةةةةة  لةةةةدلهم  ممةةةةا ياةةةةت ز  الب ةةةةة عةةةة  

  ول ةةو دةة ص الم ةة  ة ي ةةج  البااةةة تاةةهم فةةي عةةالج دةة ا الضةةعف -ر مةةا –إسةةتجاتيميات ددلةةد  
 التااا ت اآلتيةر 

 ؟الصف األوث اليا    ما مهارات فهم النص األدبي الال مة ل ال   -1

 ؟ الصف األوث اليا    ما بععاد ال ات األدبية الال مة ل ال   -2

 مهارات فهم النص األدبي؟م   ال  الصف األوث اليا     مات   تم  ما  -3

فةةةي ضةةةعف الإسةةةتجاتيميات مجاابةةةة الفهةةةم لعةةةالج الةا مةةةة ع ةةة  ة مةةةا اإلسةةةتجاتيمية المةتجاةةة -4
  ال  الصف األوث اليا    ؟وتنمية اععاد ال ات األدبية لد   مهارات فهم النص
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فةةةةةي مهةةةةةارات  دةةةةة  ا ال ةةةةةال مةةةةةا فاع يةةةةةة اإلسةةةةةتجاتيمية المةتجاةةةةةة فةةةةةي عةةةةةالج  ةةةةةعف  -5
 فهم النص األدبي؟

 د  ا ال ال ؟د ال ات األدبية لد  ما فاع ية اإلستجاتيمية المةتجاة في تنمية بععا -6

الةة ات األدبيةةة لةةد   وتنميةةة بععةةادفهةةم الةةنص األدبةةي عةةالج مهةةارات مةةا  ةة ع العالاةةة بةةي   -7
  ال  الصف األوث اليا   ؟ 

 ما يأتي: تستهدف الدراسة الحالية 
 يا   .ت دلد مهارات فهم النص األدبي الال مة ل ال  الصف األوث ال 

  .   ت دلد بععاد ال ات األدبية الال مة ل ال  الصف األوث اليا 

  ت ةةة يص مةةة ا   الضةةةعف فةةةي مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي لةةةد   ةةةال  الصةةةف األوث
 اليا   .

  لةةةةد   ةةةةال  الصةةةةف األوث اليةةةةا     فةةةةي مهةةةةارات فهةةةةم الةةةةنص األدبةةةةي ضةةةةعفالعةةةةالج
جاابةةة الفهةةم )إسةةتجاتيميتي عالاةةة عاسةةت دا  إسةةتجاتيمية مةتجاةةة اا مةةة ع ةة  إسةةتجاتيميات م

 الا اث عالم ا  والتاااث التبادليل.

 ل ال  الصف األوث اليا    عاست دا  اإلستجاتيمية المةتجاة. تنمية بععاد ال ات األدبية 

 ت دلد   ع العالاة بي  عالج مهارات فهم النص األدبي وبععاد ال ات األدبية. 

 راسة الحالية للتحقق من صحة الفروض اآلتية: تسعى الد
 د لةةةةة إاصةةةةا ية بةةةةي  مت سةةةة ي دردةةةةات  ةةةةال  الممم عةةةةة الضةةةةاع ة   و  دةةةةد فةةةةج  ل

والتمجيبيةةة فةةةي الت بيةةةةي  الةب ةةي والبعةةةد  فةةةي امتبةةار مهةةةارات فهةةةم الةةنص األدبةةةي   ةةةو 
 ل ال  الصف األوث اليا ي لصال  الت بيد البعد  ل ممم عة التمجيبية.  

 د لةةةة إاصةةا ية بةةةي  مت سةة ي دردةةةات  ةةال  الضةةةاع ة والتمجيبيةةة فةةةي فةةج   و   دةةدل
الت بيةي  الةب ي والبعد  في المهارات الج ياة لفهم النص األدبي  و ع   اةد  ل ةال  

 الصف األوث اليا    لصال  الت بيد البعد  ل ممم عة التمجيبية.  
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 لضةةةاع ة والتمجيبيةةة فةةةي د لةةةة إاصةةا ية بةةةي  مت سةة ي دردةةةات  ةةال  ا  و دةةد فةةج  ل
الت بيةةةي  الةب ةةي والبعةةد  فةةةي مةيةةاا بععةةاد الةة ات األدبيةةةة   ةةو ل ةةال  الصةةةف األوث 

   لصال  الت بيد البعد  ل ممم عة التمجيبية.    اليا 

 د لةةةة إاصةةا ية بةةةي  مت سةة ي دردةةةات  ةةال  الضةةةاع ة والتمجيبيةةة فةةةي  و فةةج   دةةد ل
جعية لمةياا ال ات األدبية ل ال  الصف األوث الت بيةي  الةب ي والبعد  في األععاد الف

 اليا    لصال  الت بيد البعد  ل ممم عة التمجيبية.  

  ت دةةد عالاةةة ارتبا يةةة بةةي  مهةةارات فهةةم ل نصةة ر األدبيةةة و ةةي  بععةةاد الةة ات األدبيةةة  
 لد   ال  الصف األوث اليا   .

 

 : اآلتيةهم في إفادة الفئات يتوقع لهذه الدراسة أن تس
 ::و لة  مة  مةالث ت دلةد مهةارات فهةم الةنص األدبةي وبععةاد  طالب الصف األول الثااوو

 ،وت دلةةد دردةةة تم ةةنهم مةة  فهةةم الةةنص األدبةةي ،الةة ات األدبيةةة الال مةةة لهةة  ا ال ةةال 
وعالج ما لدلهم م   عف فةي دة ص المهةارات مة  مةالث بنةاا إسةتجاتيمية مةتجاةة اا مةة 

 عع  إستجاتيميات مجاابة الفهم وتنمية بععاد ال ات األدبية لدلهم.  ع  

 :و لةةةةة  مةةةة  مةةةةةالث إمةةةةةداددم عةا مةةةةةة مهةةةةةارات فهةةةةةم الةةةةةنص  معلماااااي المرللاااااة الثاوو اااااة
األدبةةةةةةةي وبمةةةةةةةج  ألععةةةةةةةاد الةةةةةةةة ات األدبيةةةةةةةة التةةةةةةةي يمةةةةةةة  ع ةةةةةةةةيهم مجاعاتهةةةةةةةا فةةةةةةةي بثنةةةةةةةةاا 

المهةةةةةارات لةةةةةد   و ةةةةة ل  تزويةةةةةددم عةةةةة دا  ع ميةةةةةة لت ةةةةة يص دةةةةة ص ،ممارسةةةةةتهم التدرياةةةةةية
فضةةةةاًل عةةةة  تزويةةةةددم بةةةةدليو لعةةةةالج  ،ومةيةةةةاا ألععةةةةاد الةةةة ات األدبيةةةةة ،دةةةة  ا ال ةةةةال 

 الضعف ال ا   في مهارات فهم النص األدبي.

 :ايةةة تمةةددم الدراسةةة عةا مةةة لمهةةارات فهةةم  مخططااي مهااالل الللااة العرطيااة ومطور هااا
منةةادو ال يةةة العج يةةة  الةةنص األدبةةي وبمةةج  ألععةةاد الةة ات األدبيةةة الةةال   تضةةمينهما فةةي

و ة ل  عامتبةار فهةةم الةنص األدبةي عاعتبةارص بدا  ت ة يص دةة ص  ،ل ةال  المجا ةة اليا  يةة
 ومةياا ألععاد ال ات األدبية ل ال  المجا ة اليا  ية. ،المهارات

 :و لةة  مةة  مةةالث فةةت  الممةةاث بمةةامهم إلدةةجاا مزيةةد مةة  الدراسةةات التةةي ت بةةد  البااالثين
إسةةةةةتجاتيميات مجاابةةةةةة الفهةةةةم لعةةةةةالج ععةةةةة  مظةةةةةادج الضةةةةةعف إسةةةةتجاتيميات بمةةةةةج  مةةةةة  

 والةص ر في مهارات لي ية م ت فة.
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 : الحدود االتيةتقتصر الدراسة الحالية على 
 والتةةةةي ستاةةةةفج عنهةةةةا  تةةةةا و الدراسةةةةة الت  يصةةةةيةبعااااا مهااااارات فهاااام الااااه  األد ااااي  ، 

ج الةصةةةةة ر والضةةةةةعف لةةةةةد  ال ةةةةةال  ايةةةةة يصةةةةةع  ع ةةةةة  ع ةةةةةة وااةةةةةد عةةةةةالج  ةةةةو مظةةةةةاد
 في دميد المهارات. 

 القة السؤال بالجواب إستراتيجية عQuestion – Answer Relationship (QAR)، 
  و لةةةة  ل   همةةةةا مةةةة  Reciprocal Questioningوإسااااتراتيجية التسااااادل التبااااادلي 

كما ب هما م   ،اإلستجاتيميات التي تممعهما عع  اإلدجااات التدريبية ال ااد  د ا م  دهة
 إستجاتيميات عالج الضعف في الفهم الةجا ي عصفة عامة.

  تةةةم امتيةةةار مدرسةةةتي  مةةة  المةةةدارا التاععةةةة إلدار  بنهةةةا التع يميةةةة عم افظةةةة الة ي  يةةةة ودمةةةار
، ومدرسةةةة بنهةةةا اليا  يةةةة بنةةةي   لتميةةةو األولةةة  الممم عةةةة مدرسةةةة المن ةةةية اليا  يةةةة العاةةة جية

 لتمجيبية، واد امتاردم البااة عال جيةة الع  ا ية.   الضاع ة واليا ية الممم عة ا

 : ائي لمصطلحاتها علي الهحو التاليتلتزم الدراسة بالتحديد اإلجر 

 أواًل: مهارات فهم النص األدبي:  

ل الفهةم الةجا ةي عامةة 84 ،2012 ،اة اتة والاةمان ،Thompson, 2000, 3 عجفةت )
 ،وتتضةةم  دةة ص العم يةةة ثالثةةة عنااةةج دةةير الةةةارئ  ،وتفاع يةةة اةة   بهةةا الةةةارئ  ع  ةةه عم يةةة بنا يةةة

التةةي ت ت ةةف مةة   ،بو دةة  ممم عةةة مةة  العم يةةات الدام يةةة ال  صةةية ،والاةةيا  ،والةةنص الةجا ةةي
 وم  مجا ة لمجا ة .     ،بو إ ها ت ت ف عند الفجد م  فتج  ألمج   ،ا ص آلمج

ة عة يةةةةة بنا يةةةةة   ةةةة ة يةةةةة   بهةةةةا  ةةةةال  الصةةةةف ويعجفهةةةةا البااةةةةة إدجا ًيةةةةا ع  هةةةةا عم يةةةة
وتتم ةةةة  دةةةة ص العم يةةةةة فةةةةي العدلةةةةد مةةةة   ،األوث اليةةةةا    فةةةةي بثنةةةةاا تفةةةةاع هم مةةةةد الةةةةنص األدبةةةةي

وت دلةةةةةةةد األف ةةةةةةةار الج ياةةةةةةةة والفجعيةةةةةةةة  ،األدااات منهةةةةةةةار و ةةةةةةةد عنةةةةةةة ان معبةةةةةةةج ل ةةةةةةةنص األدبةةةةةةةي
لةةةةةنص األدبةةةةةي و ةةةةةص والم ا  ةةةةةة بةةةةةي  ا ،واسةةةةةتنتاج الصةةةةة ر البالغيةةةةةة الةةةةة ارد  فيةةةةةه ،لهةةةةة ا الةةةةةنص

وتةةةةةةاا دةةةةة ص األدااات  ،وال  ةةةةةم ع ةةةةة  الةةةةةنص واا  ةةةةةه ا ًمةةةةةا م  ةةةةة عًيا ،آمةةةةةج ل مبةةةةةدع  فاةةةةةه
 م  مالث امتبار فهم النص األدبي المعد له ا اليجض.     
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 ثانًيا: مفهوم الذات األدبية:  

ُتعةةج   فاع يةةة الةة ات عصةةفة عامةةة ع  هةةا المعتةةةدات ال  صةةية لألفةةجاد الجاميةةة إلةةي ب ةة   
فضةاًل عةة  امتبةار الفةجد لةدراتةه ع ةي امتيةةار  ، Levels of Performanceت يات األداا ماة

 ، Schunkوالميابج  وبميًجا الةدر  ع ي الت صيو الميد ) ،والمهد المب وث لب    الهد  ،األ   ة
Dale H. & Rice ، Jo Mary، 1992،25، Marsh، 1993، 854  .ل 

ال ةالي ع  هةار معتةةدات بو ا  باعةات  ةال  الصةف  ويعجفها البااة إدجا ًيا في الب ةة
ووعةيهم عم ا ة   ،األوث اليا    عما يمت   ن م  ادرات وسم ا ات في التعامو مد الةنص األدبةي

وا مهةةم الةة اتي ع ةةي  واتهةةم عنةةد  ،وم ةةاعجدم تمادهةةا ، ةةعفهم واةة تهم فةةي فهةةم دةة ص النصةة ر
تةةةي ي صةةةو ع يهةةةا ال ةةةال  فةةةي مةيةةةاا وتةةةةاا دةةة ص المعتةةةةدات عالدردةةة ال ،اةةجااتهم لةةةنص بدبةةةي

 ال ات األدبية ال   و عه البااة له ا اليجض. 

 ثالًثا: إسرتاتيجيات مراقبة الفهم:

والتةي تة ثج ع ة   A Metacognitive Processعجفةت ع  هةا عم يةة مةا وراا معجفيةة 
  ودةةةةي عبةةةةار  عةةةة  ممم عةةةةة مةةةة ،والمهمةةةةة التةةةةي يةةةةة   بهةةةةا ،المةةةةتع م واإلسةةةةتجاتيمية الماةةةةت دمة

اإلدةةةجااات العة يةةةة التةةةي ت دةةةه العم يةةةات المعجفيةةةة ل ةةةةارئ والتةةةي تمع ةةةه ع ةةة  وعةةةي عالمع  مةةةات 
 ،Wagoner, 1983, 328الةةةةةة ارد  عةةةةةةالنص وت دهةةةةةةه  سةةةةةةتيعا  الم  ةةةةةة ع الةجا ةةةةةةي )

 ل.208 ،2009،الصاو  
ويعجفهةةةا البااةةةة إدجا ًيةةةا ع  هةةةا ممم عةةةة مةةة  اإلدةةةجااات ال دنيةةةة ال اعيةةةة التةةةي ل  فهةةةا 

لصةةف األوث اليةةا    فةةي بثنةةاا دراسةةتهم ل نصة ر األدبيةةة الم ت فةةة بت ديةةه وساةةجا  مةة   ةال  ا
وادرتهم ع ي و د م   م ةدد   ،وتة   ع   وعي ال ال  وسدراكهم لما ية م ن بتع مه ،المع م

و ة ل  امتيةار ا سةتجاتيميات المناسةبة وتعةدل ها بو الت  ةي عنهةا وامتيةار  ،ل  ا ث إلةي بدةدافهم
ات ددلةةد  عاإل ةةافة إلةةي تمةةتعهم بدردةةة  بيةةج  مةة  الةةةدر  ع ةةي مجادعةةة  واتهةةم وتةييمهةةا اسةةتجاتيمي

 عاستمجار  لفهم النص األدبي فهًما ية   ع   اإلاا ة عف جته العامة والفجعية.

 :  املقرتحةرابًعا: اإلسرتاتيجية 
ال  يعجاهةةةا البااةةةة إدجا ًيةةةا ع  هةةةا ممم عةةةة مةةة  اإلدةةةجااات التع ميةةةة التةةةي يمارسةةةها  ةةة

ال د  ،وتة   ع   إستجاتيمية العالاة بي  الا اث والم ا  عمجاا ها األر د ،الصف األوث اليا    
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التي  ،وسستجاتيمية التاااث التبادلي بي  ال ال  والمع م ،في ربلي ،ال ات  وب ا ،ف ج واع ة ،دنا
ج مةةا لةةدلهم مةة  يمارسةةها دةة  ا ال ةةال  فةةي بثنةةاا تفةةاع هم مةةد النصةة ر األدبيةةة الم ت فةةة  لعةةال

  عف في مهارات فهم النص األدبي وتنمية بععاد ال ات األدبية. 

 تتضم  الدراسة ال الية العدلد م  المتييجات لتناولها البااة فيما ل ير 

 مستوياته ومهاراته:   ،أهميته ،احملور األول: فهم النص األدبي
ولةة  لتةة و  دةة ص النصةة ر وتفاعةةو الةةةارئ معهةةا يعةةد فهةةم الةةنص األدبةةي دةة  ال  ةة   األ

 ،وا سةةتفاد  منةةه فةةي م ااةةف اياتةةه الم ت فةةة ،تفةةاعاًل يةةة   ع ةة  بنةةاا المعنةة  العةةا  ل ةةنص األدبةةي
 ولمزيد م  إلةاا الض ا ع   د ا المتييج يعجض البااة لما ل ير 

 تعريف فهم النص األدبي:  -1

 Coyne, Kameعجية  الة    جاةه )تعةددت التعجيفةات التةي و ةعت ل فهةم ومنهةا الت

eme & Carnine, 2007, 2 ودة ا الفهةم  ،ل ع ن الفهم بو تفاعو الةارئ مةا دة  إ  بنةاا المعنة
ود ص العم ية تت ة ن مة  ممم عةة مة  العنااةج  ،Complex Processما د  إ  عم ية معةد  

  فهةةا الةةةارئ فةةي تفاع ةةه وبميةةًجا ا سةةتجاتيميات التةةي ل ،بو الم   ةةات ودةةي المع  مةةات والمهةةارات
بينمةةا لةةج  آمةةجون عةة ن الفهةةم عم يةةة دافعيةةة غج ةةية تنبةةد مةة   ات الةةةارئ   ،مةةد الةةنص الةجا ةةي

 مةا ب ةه عم يةة بنا يةة   ة ة   ،لت ةيد دد  معي  ود  اإلاا ة عالمضم ن العا  ل نص األدبةي
و ي  ما اكتابه م  ويج   بينها  ،اية يات ضج الةارئ مبجاته ومعارفه المجتب ة عالنص األدبي
 & Blachowicz , Camilleمع  مةات وبف ةار ددلةد  فةي اة و م   ةات بو ب ةج معجفيةة )

Ogle, Donna, 2008, 27 - 28.ل 
ل 150 ،2013 ،باميةدص ،61 ،2012 ،فضةو ه ،505-504 ،2011 ،وي يج )سيم ج

 ،Lexical Accessعةة ن الفهةةم عم يةةة تت ةة ن مةة  بر عةةة م   ةةات دةةير اجيةةة ب ةة   المفةةجدات 
 ،Proposition Integrationوت امةو الةضةية ،Proposition Assemblyوتمميةد الةضةية 
بمةا عة  اجيةة ب ة   المفةجدات فهةي التاةمية المجادفةة لتمييةز  ،Text Modelingو م دةة الةنص 

 ،المفجد  ودي العم ية التي ياتجدد بها ال ال  معن  ال  مة الم ب عة م  ال اكج    ي ةة المةد 
ويتضةةم   ،يةةد الةضةةية لت  ةة  ر ةة  ال  مةةات ال ااةةد  عةةاألمج   لت ةة ي  واةةدات  ات معنةة وتمم

وبميةةًجا فةةهن  م دةةة الةةنص  ،ت امةةو الةضةةية ت ليةةف الةضةةايا المفةةجد  فةةي واةةدات بكبةةج مةة  المعنةة 
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ت ةةيج إلةة  العم يةةات التةةي ب اسةة تها لت اةةو ال ةةةال  إلةة  اسةةتنتادات ويصةة  ن مةةا يةةةجبون عمةةةا 
 يعجف ن م  ابو.   
ي ةةج  البااةةة التعجيةة  اإلدجا ةةي التةةالي لمهةةارات فهةةم الةةنص العةةجض الاةةابد فةةي  ةة ا 

اية تعج  ع  هةا عم يةة عة يةة بنا يةة   ة ة يةة   بهةا  ةال  الصةف األوث اليةا    فةي  ،األدبي
وتتم   د ص العم ية في العدلد م  األدااات منهار و د عن ان  ،بثناا تفاع هم مد النص األدبي

واسةةتنتاج الصةة ر البالغيةةة  ،وت دلةةد األف ةةار الج ياةةة والفجعيةةة لهةة ا الةةنص ،دبةةيمعبةةج ل ةةنص األ
وال  ةةم ع ةة  الةةنص واا  ةةه  ،والم ا  ةةة بةةي  الةةنص األدبةةي و ةةص آمةةج ل مبةةدع  فاةةه ،الةة ارد  فيةةه

 وتةاا د ص األدااات م  مالث امتبار فهم النص األدبي المعد له ا اليجض.  ،ا ًما م   عًيا

 النص األدبي ومهاراتها لطالب المرحلة الثانوية: مستويات فهم ئ -2
لتضةةةم  فهةةةم الةةةنص األدبةةةي العدلةةةد مةةة  الماةةةت يات وي ةةةمو  ةةةو ماةةةت   ممم عةةةة مةةة  

ومةةة  دةةة ص التصةةةنيفات مةةةا  جاةةةه ممم عةةةة مةةة  البةةةاايي  ع ةةة  الن ةةة  اآلتةةةي  ،المهةةةارات الن عيةةةة
 لر153-149 ،2008 ، عيمة ،Thompson, 2000, 3 ،170 ،1996 ،)ال ندر  وع ا

ر ويتضةم  دة ا الماةت   مةا ل ةير Literal Comprehensionأواًل: مساتو  الفهام الحرفاي 
وت دلةةةةد معةةةةا ي  ،وت دلةةةةد التا اةةةةو ،وت دلةةةةد التفااةةةةيو الةةةة ارد  عالم  ةةةة ع ،  ةةةةج ال ةةةةةا د

 ال  مات.

ر وية   دة ا الماةت   ع ةي Inferential Comprehensionثاوًيا: مستو  الفهم التفسير: 
مةةد مةةا يمت  ةةه مةة  معةةار   ،ت التةةي فهمهةةا الةةةارئ فةةي ماةةت   الفهةةم ال جفةةيدمةةو المع  مةةا

 ،وت دلةةد عالاةةات الاةةب  والنتيمةةة ،سةةاعةة لت دلةةد التنااضةةات والتضةةاد الةة ارد فةةي الم  ةة ع
 واج  وتفايج األف ار الج ياة . ،والتنب  ،وال ج  والتفايج لبع  المع  مات ال ارد 

ر ويتضةةم  دةة ا الماةةت   اةةدر  Critical Comprehensionثالًثااا: مسااتو  الفهاام الهاقااد 
بو بسةةةالي   ،بو اةةةي   ،الةةةةارئ ع ةةةي ت  يةةةو المةةةاد  المةةةةجوا  فةةةي عةةةدد مةةة  المصةةة   ات 

وتعةةةج  ال الةةة  ع ةةةي  ،ومةةة  مهةةةارات دةةة ا الماةةةت   التمييةةةز بةةةي  ال ةيةةةةة والةةةجب  ،ال اتةةة 
وت دلةد  ،ات األدبيةةوتمييةز الصةي  بو العبةار  ،ومد  اتاا  تف يةج ال اتة  ،من ةية الم ت  

 وت دلد ودهات النظج ال ارد  في الم   ع . ،العا فة الماي ج  ع ي ال ات 
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ر ويتضةم  دة ا الماةةت   Evaluative Comprehensionرابًعاا: مساتو  الفهاام التقاو مي 
وم  مهارات د ا المات    ،ت  ي  رب  ا صي بناا ع ي المع  مات ال ارد  في الم   ع 

 وال  م ع ي  فاية البدا و ال ارد  في الم   ع. ،اال  م ع ي المةجو 
البااة عالمات يات الااعةة ل فهم الةجا ي في بناا اا مة مهارات تتصو عفهم  واد استجاد

 ،النص األدبي ل ال  المجا ة اليا  ية  ات مات يات بر عة دي مات   الفهم ال جفي والتفايج  
 ص المهارات يعجض البااة ل دراسةات والب ة ث المجتب ةة واست ماً   ستيفاا د ي،والنااد والتة يم

 به ا المتييج ع   الن   اآلتير   
 البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بمهارات فهم النص األدبي:  -3

ومة  دة ص الدراسةات دراسةة  ،بدجيت العدلد م  الدراسات التةي تناولةت فهةم الةنص األدبةي
(Stoehr, 1999 بج ةةامو اةةا م ع ةة  اسةةت دا  ال اسةة    ماةةاعد تع يمةةي ل التةةي اسةةتهدفت بنةةاا

و  فت  تا و الدراسة ع  فاع ية البج امو في تنمية  ،لتنمية فهم الةجاا األلمان ل نص ر األدبية
ل التةةةي 2008 ،ومةةة  دةةة ص الدراسةةةات دراسةةةة )دةةةابج ،مهةةةارات الةةةةجاا لفهةةةم الةةةنص األدبةةةي الم ت فةةةة
صةةة ر الةجآ يةةةة عاسةةةت دا   جيةةةةة المناا ةةةة الم دهةةةة اسةةةتهدفت تنميةةةة مهةةةارات الفهةةةم الةجا ةةةي ل ن

ل ةةةال  الصةةةف األوث اليةةةا   ، وب هةةةجت الدراسةةةة فاع يةةةة اسةةةت دا  المناا ةةةة الم دهةةةة فةةةي تنميةةةة 
وبواةةةت الدراسةةةة عضةةةجور  ماةةةاعد  المع مةةةي  ع ةةة   ،مهةةةارات الفهةةةم الةجا ةةةي ل نصةةة ر الةجآ يةةةة

التع يمية وتنة هم م  مجا ة الت ةي إل   ت  يف  جا د ددلد  تنمي فاع ية ال ال  بثناا الم ااف
ل دراسة ددفت إل  الت ةد م  فاع ية إستجاتيمية ت  يو بنية النص 2010 ،وبعد )الامان ،التع م

ال ي   لتنمية مات يات الفهم الةجا ي ل نيج وال عج لد   ال  المجا ة اليا  ية  و  ةفت الدراسةة 
وبدةةةةج   ،عج لةةةةد   ةةةةال  الصةةةةف األوث اليةةةةا    فةةةةي تنميةةةةة مهةةةةارات الفهةةةةم الةجا ةةةةي ل نيةةةةج وال ةةةة

(Manning, 2010 ل دراسةة اسةتهدفت اسةت دا  ال  ةةات األدبيةةLiterature circles  لتنميةة
وت ا ت الدراسة إل  بن است دا   ،فهم النص األدبي ل ال  الصف اليا ي عفص ث م   األمية

لةةد   م الةجا ةةي ل نصةة ر األدبيةةةال  ةةةات األدبيةةة  ةةان لةةه تةة ثيجص ال بيةةج فةةي ت اةة  مهةةارات الفهةة
 ال ال  عفص ث م   األمية. 

ل دراسةةة دةةدفت إلةة  الت ةةةد مةة  مةةد  تم ةة   البةةات ااةةم ال يةةة 2013 ،وبعةةد )العةة اد 
العج يةةة ع  يةةة الدراسةةات الةجآ يةةة مةة  فهةةم المصةة   ات البالغيةةة وت بيةهةةا  وبسةةفجت النتةةا و عةة  

ويجدةد  لة  إلة  ا ةة ادتمةا  بسةةات    ،بالغيةةودة د  ةعف بةيِ   فةي فهةم ال البةات ل مصة   ات ال
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وبواةةت الدراسةةة عضةةجور  ا سةةتعا ة  ،البالغةةة مةة  ت  ةةي  الاةةمات المميةةز  ل مصةة    البالغةةي
 ،وبدةةةج  )ال  ةةةاو  وسبةةةجاديم ،عهسةةةتجاتيميات تةةةدريس ادليةةةة تعةةةي  ع ةةة  فهةةةم دةةة ص المصةةة   ات

الت  يةةو الفنةةي ل ةةنص  ل دراسةةة اسةةتهدفت ت ةة يج تةةدريس األد  العج ةةي فةةي  ةة ا مهةةارات2013
وبثجص في تنمية مهارات فهةم النصة ر األدبيةة والتة و  األدبةي لةد    بةة الصةف األوث اليةا     
وبسةةفجت  تةةا و الدراسةةة عةة  ودةة د اثةةج وا ةة  لت ةة يج تةةدريس األد  العج ةةي فةةي  ةة ا مهةةارات 

لةةد   األدبةةيوتنميةةة مهةةارات التةة و   ،الت  يةةو الفنةةي ل ةةنص فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي
  ال  الصف األوث اليا   .

في   ا العجض الاابد ل دراسات الااعةة لتض  بن د ص الدراسات اةد اةددت ممم عةة 
ودةةةةير ماةةةةت   الفهةةةةم ال جفةةةةي  ،مةةةة  ماةةةةت يات الفهةةةةم الةجا ةةةةي ل نصةةةة ر األدبيةةةةة اةةةةعًجا بو  يةةةةًجا

ة م  المهةارات الفجعيةة  ما اددت ممم ع ،والت واي واإلبداعي ،والنااد ،والت بيةي ،وا ستنتادي
ولةةد اسةتفاد البااةة مة  دة ص المهةارات فةي بنةاا  ،المتضمنة فةي  ةو ماةت   مة  دة ص الماةت يات
 مةةا اسةةتعا ت دةة ص الدراسةةات عةة دوات لةيةةاا دةة ص  ،اا مةةة مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي ل نصةة ر األدبيةةة

 ،الدراسةةة ال اليةةةة ودةة  مةةةا سةةتة   عةةةه ،و ةةان ببج دةةةا اسةةت دا  ا متبةةةارات الم  ةة عية ،المهةةارات
والمت مةةةو فةةةي دةةة ص الدراسةةةات ل  ةةةظ ب هةةةا اسةةةتعا ت عالعدلةةةد مةةة  اإلسةةةتجاتيميات منهةةةار اسةةةت دا  

 ،وسعداد البجامو الةا مة ع    ظجية الم   ات العة يةة ،ودرو  التع م ،ال اس    مااعد تع يمي
بيةة ولةم ل دةد مة  بينهةا وال  ةةات األد ،وسستجاتيمية ت  يو بنية الةنص ال ية    ،والمناا ة الم دهة

 ما بواةت  ،ود ا مبجر إلدجاا الدراسة ،دراسة ادتمت عاست دا  عع  إستجاتيميات مجاابة الفهم
الدراسةةةات الاةةةاعةة عضةةةجور  اسةةةت دا  ععةةة  اإلسةةةتجاتيميات ال دليةةةة لتنميةةةة مهةةةارات فهةةةم الةةةنص 

 األدبي والدراسة ال الية تعد استماعة له ا الت اية.    

 أبعادها لطالب املرحلة الثانوية:   ،أهميتها ،: الذات األدبية: مفهومهااحملور الثاني
لةةةجتب  مفهةةة   فاع يةةةة الةةةة ات عالدافعيةةةة مةةة  دهةةةة و نظجيةةةةة الةةةتع م ا دتمةةةاعي المعجفةةةةي  

Cognitive Social Learning Theory   والتي دةاات دة ص  ،أللبجت عا دورا م  دهة بمج
 تفايج عم ية التع م. النظجية  جد فعو ل مدرسة الا   ية في

 مفهوم الذات األدبية: -1

الةةةة ات األدبيةةةةة دةةةةزا ر ةةةةيس مةةةة  الةةةة ات ال ي يةةةةة التةةةةي بةةةةدوردا دةةةةزا بساسةةةةي مةةةة  الةةةة ات 
و ظةةًجا لعةةد  ودة د تعجيفةةات  ات اةة ة عمفهة   الةة ات األدبيةةة فاة   يعةةجض البااةةة  ،األكاديميةة
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هةةا تةةجتب  ارتباً ةةا وثيًةةةا عالةة ات لةةبع  التعجيفةةات ال ااةةة عمفهةة   الةة ات الةجا يةةة ع ةة  اعتبةةار ب 
 اية إن األد  د    ع م  الةجاا  الت م ية الدايةة ل عمو األدبي. ،األدبية

ل ع  هةةةةا فج ةةةةيات الفةةةةجد اةةةة ث إم ا ةةةةات ت ةيةةةةد 37 ،1997،ولةةةة ا فةةةةةد عجفهةةةةا )ر ةةةة ان
ال اتيةة والتةدلج الفجدلي  ل مم الةةدرات  ،و التالي فهي تتميو في اإلدراا ،ميارات س   ية معينة 

وت ثج د ص ال فاا  التي يةدردا الفجد  فاةه  ،م  بدو التم   م  تنفي  س  ا معي  عص ر   اد ة
في اي  لج  )بب   ،وع ي ا ستهالا والت مو عند تنفي  د ا الا  ا ،ع ي   ع التصج  المنمز

مةةة  ل ع  هةةةا اةةةدر  الفةةةجد ع ةةةي تةةةة يم  فاةةةه فةةةي الةةةةجاا  56 ،2007 ،بةةةدران ،214 ،1999 ،دااةةةم
 ،ويتضةةة   لةةة  فةةةي  فااتةةةه الةجا يةةةة ،وااتفا ةةةه عمةةةا يةةةة   عةجااتةةةه ،مةةةالث معجفتةةةه لماةةةت اص الةجا ةةةي

وفةةي الاةةيا   فاةه تعةةج  فاع يةةة الةة ات الةجا يةةة  ،وم ةاعجص تمةةاص الةةةجاا  ،ودردةة اةةع  ة مةةا يةةةجبص 
فعنةدما  ،ديةدع  ها معتةدات الفجد وادرته ع ي تةدلج ادرتةه الةجا يةة وال  ةم ع يهةا ع  ةه يةةجب ع ة و 

ألداا د ص  Persistفيم نه الميابج   ،ي  م الفجد ع ي ب ه عهم ا ه النما  في اجاا  اصة بو  تا 
بنةاًا ع ةي معتةداتةه  ،بو إ ه ي اوث الب ة ع   ت  بو اصص بكيةج اةع  ة لةجااتهةا ،األ   ة

 , Guthrie , John T. ; Wigfield , Allan & Perencevichومعجفتةه عةدراتةه ال اتيةة )

Kathleen, 2004, 80  .ل 
ف فةةاا  الةة ات تعنةةي ا  بةةاع الفةةجد ومعتةداتةةه اةة ث ادرتةةه ع ةةي الةيةةا  ع ةةيا مةةا  ع جيةةةة 

بو ب هةةا اعتةةةاد الفةةجد )سةة اا  ا ةةت اةة ي ة ب   ،بو ب ةةه اةةادر ع ةةي ت ةيةةد بدةةدا  معينةةة ،معينةةة
 ,Heslin & Klehe, 2006بينمةا يعجفهةا ) ،م ة ل بن باةد األفةجاد لديةه الةةدر  ع ة  إ تةاج مةا

وتعةةد فاع يةةة الةة ات إاةةد   ,ل  معتةةةدات الفةةجد وادرتةةه ع ةةي بداا العمةةو بو المهمةةة بنمةةا  705
ديةًدا عاة  ا الفةجد وبدا ةه فةي  تنبة والتةي  Powerful Motivationalباة   الم ا ة  الدافعيةة  

 ،د مة  المهةدعةالو  ع ةي بن الفةجد  و ال فةاا  ال اتيةة لتاةم ببة ث مزية ،ماع  ما بو فةي عمةو مةا
فضةةاًل عةة  فةةجر  ،وو ةةد ا سةةتجاتيميات التةةي ت ةةةد لةةه  لةة  العمةةو ، Persistenceوالميةةابج  

 العمو والتدري  المتالاد لألداا.
ل ةةة ات الةجا يةةةة يعةةةج  البااةةةة الةةة ات األدبيةةةة إدجا ًيةةةا فةةةي  ةالاةةةاعة مةةة  مةةةالث التعجيفةةةات

وث اليةةةا    عمةةةا يمت  ةةة ن مةةة  الب ةةةة ال ةةةالي ع  هةةةار معتةةةةدات بو ا  باعةةةات  ةةةال  الصةةةف األ
عم ا ةة   ةةعفهم واةة تهم فةةي فهةةم دةة ص  مووعةةيه ،اةةدرات وسم ا ةةات فةةي التعامةةو مةةد الةةنص األدبةةي

وتةاا د ص  ،وا مهم ال اتي ع ي  واتهم عند اجااتهم لنص بدبي ،وم اعجدم تمادها ،النص ر
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و ةةعه البااةةة  المعتةةةدات عالدردةةة التةةي ي صةةو ع يهةةا ال ةةال  فةةي مةيةةاا الةة ات األدبيةةة الةة  
 له ا اليجض. 

 أبعاد الذات األدبية لطالب الصف األول الثانوي: -2

ال فةةاا  ال اتيةةة بو الفاع يةةة ال اتيةةة فةةي الةةةجاا  تةةجتب  ارتبا ةةًا وثيةةةًا ع  صةةية الةةةارئ مةة  
دهةةة، و الدافعيةةة   ةة  الةةةجاا  مةة  دهةةة بمةةج  ،  مةةا ب هةةا مجتب ةةة عفاع يةةة الةة ات العامةةة وبيضةةا 

لةة ا فةةةد اةةد   ،لPorter, Dawn Marie, 2003, 143ع يةةة الةة ات األكاديميةةة )مجتب ةةة عفا
دراسةة اسةتهدفت تنميةة مفهة    (Champman & Tunmer, 1995, 156)اةامبمان وتة  مج 

وتةم تصةنيف بععةاد المةيةاا فةي ثةةالث  ،الة ات الةجا يةة لةد  األ فةاث وعالاتهةا عالت صةيو الةجا ةةي
ثةةةةم  ،وا تمةةةاص   ةةةة  الةةةةةجاا  ،ا عالصةةةةع  ة فةةةةي الةةةةةجاا ف ةةةات بو عنااةةةةج بساسةةةةية دةةةةير اإلااةةةا

ل والتةةةي 184 ،2012 ،ومنهةةةا األععةةةاد التةةةي اةةةددتها )عبةةةد العظةةةيم ،اإلااةةةاا عال فةةةاا  الةجا يةةةة
والتفاعةو  ،والميابج  لإل مةا  الةجا ةي ،تضمنت بر عة بععاد دير اإلاااا عال ات في بثناا الةجاا 

   .اا وا تماص     الةج  ،مد النص المةجوا
في   ا العجض الاابد ألععاد ال ات الةجا ية عامة يم   استنباو ممم عة م  األععةاد 

والميةةةو   ةةة  اةةةجاا   ،المجتب ةةةة عالةةة ات األدبيةةةة ودةةةير اإلااةةةاا عالةةة ات فةةةي بثنةةةاا اةةةجاا  األد 
عمةةاث األدبيةةة وبميةةًجا تفاعةةو وال ةةع ر عالصةةع  ات التةةي ت ادهةةه فةةي اةةجاا األ ،النصةة ر األدبيةةة

 رئ اإلستجاتيمي مد النص األدبي.  الةا
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالذات األدبية لطالب الصف األول الثانوي: -3

ل التةةي اسةةتهدفت تعةةج  Jackson، 1994بدجيةةت العدلةةد مةة  الدراسةةات ومنهةةا دراسةةة )
إل مةا  الةجا ةي بثج بج امو اا م ع   العمو في ممم عات تعاو ية ع ة  فاع يةة الة ات الةجا يةة، وا

وبسةةةةفجت  تةةةةا و الدراسةةةةة عةةةة  اا مةةةةة ع ععةةةةاد الةةةة ات الةجا يةةةةة ودةةةةير  ،لةةةةد  التالميةةةة  عينةةةةة الدراسةةةةة
اإلااةةاا عال فةةاا  الةجا يةةة، وال ةةع ر عالصةةع  ة فةةي بثنةةاا الةةةجاا ، والميةةو   ةة  الةةةجاا ، وت اةة ت 

واإل مةا  الةجا ةي لةد  تالمية  الدراسة إل  فاع ية البج ةامو التعةاو ي فة  تنميةة فاع يةة الة ات الةجا يةة 
ل دراسة استهدفت الت ةد م  فاع ية بج ةامو تةدريبي 2008الممم عة التمجيبية، وبعد )عبد الةادر، 

اا م ع    ظجية ال  ااات المتعدد  في الفهةم الةجا ةي وفعاليةة الة ات فةي الةةجاا  لةد  تالمية  الصةف 
الدراسةةة عةة  فاع يتهةةا فةةي تنميةةة مهةةارات  الاةةادا ا بتةةدا ي  و  اةةع  ات الةةتع م، وبسةةفجت  تةةا و

دراسةة ل 2008الفهم الةجا ةي وفاع يةة الة ات فةي الةةجاا  لةد  التالمية  عينةة الب ةة، وبدةج  )بامةد، 
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استهدفت ال  ف عة   بيعةة العالاةة بةي  الع امةو الم   ةة لمفهة   الة ات الةجا يةة، و ةي  الع امةو 
راسة إل  النتا و اآلتية عع  بععاد الة ات الةجا يةة وم صت الد ،النفاية المجتب ة بدافعية اإل ما 

 ،وب ة ع فةي  جيةةة اجااتةي تبعةًا ل م  ة ع المةةجوا ،ودير بعيد اياغة المةةجوا ع سة   ي ال ةار
 مةةةا   ةةةفت الدراسةةةة ودةةة د ارتبةةةاو داث إاصةةةا يًا عنةةةد ماةةةت    ،وب  ةةةد ال  مةةةات   ةةةةًا اةةة ي اً 

  ةةو ، و ةةي  بععةةاد مةيةةاا الدافعيةةة لإل مةةا   ل بةةي   ةةو مةة  بععةةاد مةيةةاا الةة ات الةجا يةةة0.01)
ل التةةةي اسةةةتهدفت 2011 ،ومنهةةةا دراسةةةة )الم يةةةج   ،والمةيةةةاا   ةةةو لةةةد  التالميةةة  عينةةةة الب ةةةة

الت ةد م  فعالية التع م البنا ي في تنمية  و مة  الفهةم الةجا ةي ومفهة   الة ات الةجا يةة لةد   و  
وب هةةجت الدراسةةة فاع يةةة البج ةةامو فةةي  ،ال  يةةت اةةع  ات تع ةةم الةةةجاا  عالمجا ةةة ا بتدا يةةة بدولةةة

 تنمية مهارات الفهم الةجا ي ومفه   ال ات الةجا ية لد  عينة الب ة.
في   ا العجض الاابد ل دراسةات والب ة ث الاةاعةة التةي تناولةت الة ات الةجا يةة لتضة  

نهةار ال فةاا  ت  ف ع  الة ات الةجا يةة عامةة وم يبن د ص الدراسات اد اددت عع  الم ا   الت
وسةة   ياةةتعي  البااةةة  ،وا تمةةاص   ةة  الةةةجاا  ،والصةةع  ة الةجا يةةة ،والميةةو   ةة  الةةةجاا  ،الةجا يةةة

وب هةةجت الدراسةةة  ،ل ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة بهةة ص األععةةاد عنةةد بنا ةةه اا مةةة ع ععةةاد الةة ات األدبيةةة
العةةةا  ممةةةا ياةةةت ز  ودةةة د  ةةةعف وا ةةة  فةةةي بععةةةاد الةةة ات الةجا يةةةة لةةةد  ال ةةةال  عمجااةةةو التع ةةةيم 

عةالو  ع ة  بن دة ص الدراسةات اةد و فةت العدلةد مة   ،تنميتها ود ا ما تاع  إليةه الدراسةة ال اليةة
المةاليس ولعو ببج دا مةياا ديمس ت اعمان وس   ياتجاد البااة عةال   ات اإلدجا يةة لبنةاا 

 .   مةياا لتالا  مد مفه   ال ات األدبية ل ال  المجا ة اليا  ية

إجراءاتها لطالب  ،أنواعها ،أسسها العلمية ،ر الثالث: اسرتاتيجيات مراقبة الفهم: مفهومهااحملو
 الصف األول الثانوي:        

باب   ستجاتيميات مجاابة الفهم دوردا البار  في ا  تةاث عالةةارئ مة  دورص الاة بي إلة  
يةةةجر إ ا مةةا  ا ةةت دنةةاا فمةة  مةةالث مجاابةةة فهةةم المةةةجوا يم ةة  ل ةةةارئ بن   ،دور بكيةةج إيمابيةةة

 ،و يةةف يم نةةه ت  يةةف ميةةو دةة ص اإلسةةتجاتيميات ،إسةةتجاتيميات مناسةةبة ل م ااةةف الةجا يةةة الم ت فةةة
 ولمزيد م  إلةاا الض ا ع   د ا المتييج لتناوث البااة ما ل ير

 مفهوم إستراتيجيات مراقبة الفهم:  -1
مهةم دةم بول ة  ال ةال  الة ل  ل إلة  بن ال ةال  المهةج  فةي مجاابةة فهAdler, 2014ي ةيج )

لةةدلهم ممم عةةة مةة  اإلسةةتجاتيميات التةةي بن يعجفةة ن متةة  يفهمةة ن الم  ةة ع ومتةة    يفهم  ةةه،  مةةا 
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تاةةت د  ل تي ةة  ع ةة  الم ةة الت التةةي تعتج ةةهم فةةي بثنةةاا اةةجااتهم لم  ةة ع مةةا، وياةةتهد  تةةدري  
 ن ال ةال  ع ة  وعةي ع يفيةة ال ال  ع   است دا  إستجاتيميات مجاابة الفهم ت ةيةد مةا ل ةير بن ي ة

فهةةةم الةةةنص الةجا ةةةي فهًمةةةا دايًةةةةا، ت دلةةةددم لألاةةةياا بو العنااةةةج غيةةةج المفه مةةةة فةةةي الةةةنص الةجا ةةةي، 
ل عة ن Ormrod, 1998, 206، ويج  )موت  يف اإلستجاتيميات المناسبة ل تي   ع   م  الت الفه

، ودةةي عم يةةة مةةا وراا The Inner Conversationمجاابةةة الفهةةم دةةي الم ادثةةة الدام يةةة ل ةةةارئ 
معجفيةة  ات ال  يفةة التنفي يةةة الماة  لة عةة  راةد الةةةارئ لتف يةجص وت  مةةه فيةه وت ديةةه  افةة العم يةةات 

ل ع  هةا 18، 1999المعجفية ل ةارئ بو ل ماتمد  لي ةد الهد  ال   يصةب  إليةه، بينمةا لةج  )عصةج، 
  ع ة   ةب  عم ياتةه المعجفيةة والةت  م فيهةا ت   العم يةات التةي تتضةم  اإلدراا الة اعي ل ةةارئ والةةدر 

وت ديههةةا، ودةة ا معنةةاص بن الةةةارئ يمةة  بن ي ةة ن واعًيةةا عمةةا يفع ةةه، ومتةة  يفع ةةه مص ًاةةا فةةي عم يةةة 
الفهةةم ع ةةيا مةةا و ةة ل  مةةد  ده ةةه عمةةا يفع ةةه ومتةة  يفع ةةه، وفضةةاًل عةة  دةة ا مةةةدار الةة عي عالتةةةد  

 ا   ت ةيد غجض بو دد  معجفي ما.   
عةةجض الاةةابد لمفهةة   إسةةتجاتيميات فهةةم المةةةجوا يعجفهةةا البااةةة إدجا ًيةةا فةةي فةةي  ةة ا ال

الب ة ال الي ع  هار ممم عة م  اإلدةجااات ال دنيةة ال اعيةة التةي ل  فهةا  ةال  الصةف األوث 
وتةةة   ع ةة   ،اليةةا    فةةي بثنةةاا دراسةةتهم ل نصةة ر األدبيةةة الم ت فةةة بت ديةةه وساةةجا  مةة  المع ةةم

واةةدرتهم ع ةةةي و ةةةد م ةةة  م ةةةدد  ل  اةةة ث إلةةةي  ،لمةةةا ية مةةة ن بتع مةةةهوعةةي ال ةةةال  وسدراكهةةةم 
و ةة ل  امتيةةار ا سةةتجاتيميات المناسةةبة وتعةةدل ها بو الت  ةةي عنهةةا وامتيةةار اسةةتجاتيميات  ،بدةةدافهم

ددلد  عاإل افة إلي تمتعهم بدردة  بيج  م  الةدر  ع ي مجادعة  واتهم وتةييمهةا عاسةتمجار  لفهةم 
   ع   اإلاا ة عف جته العامة ومضامينه الفجعية.النص األدبي فهًما ية  

 إستراتجيتا عالقة السؤال بالجواب والتساؤل التبادلي:  -2
تتعةةدد إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم منهةةار ومةة  بةةي  إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم إسةةتجاتميتي 

وسسةةتجاتيمية  ،Question – Answer Relationship (QAR)عالاةةة الاةة اث عةةالم ا  
 .Reciprocal Questioning (RQ)اااث التبادلي الت

 أواًل: إستراتيجية عالقة السؤال بالجواب: 
وبسةس منهةا بج امًمةا تع يمًيةا يةة    1982سنة  Raphealدي إستجاتيمية   ردا رافا يو 

ود  بج امو  ،1978سنة  Pearson & Johnsonع    تا و بعماث  و م  بيجس ن ود  ا ن 
ولة ا فةةد اةنفت األسة  ة  ،  ع ة   يفيةة اإلداعةة عة  األسة  ة إداعةة وافيةةياتهد  تدري  ال ةال
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لر Wood, Karen D, & Harmon m Janis M., 2001, 95الة ارد  فةي ثةالث ف ةات دةي)
ر ودةةي ت ةة  األسةة  ة التةةي   تت  ةة  تف يةةًجا عميًةةةا فةةي Textually Explicit المعاااوي الحرفيااة

 Textually والمعاااوي الناامهية ،بو الاةة  ية فيةةه المةةةجوا وتج ةةز ع ةة  المع  مةةات الظةةادج 

Implicit ر ودي ت   األس  ة التي تفجض ع   ال ال  ب ث مزيد م  المهد ل ب ة ع  األف ار
ر ودي ت   األس  ة التةي Scriptally Implicit والمعاوي الخفية ،ال ارد  في المةجوا وتصنيفها

اةاعةة المجتب ةة عالم  ة ع المةةجوا ور  هةم تفجض ع   ال ال  است ضةار معةارفهم ومبةجاتهم ال
 له ص المع  مات مد األف ار المتضمنة في المةجوا.

 Readingوتايج إدجااات د ص اإلستجاتيمية في ثالث مجااو ت م  ا و الدا ج  الةجا ية 

Cycle ( ما ل ي Buehl, Doug, 2008, 133 - 134 لر 
 إسةتجاتيمية مةا بم ة   تراتيجيتين لماا:مرللة ما قبل القراءة: و تم في لاذه المرللاة إساOn 

my Own، ور ة   ،وتتضم  عد  م ة ات منهةار التف يةج اة ث مةا تعةج  عة  الةنص األدبةي
ثةةم التف يةةج فةةي  صةة ر بمةةج  يم ةة  ر  هةةا  ،مةةا تعجفةةه عمةةا يم ةة  بن تتع مةةه مةة  دةة ا الةةنص

  و العةا  وتتضم ر مجادعة ال ،Author and Meوسستجاتيمية ال ات  وب ا  ،عالنص ال الي
 ،ومةا يم ة  بن لةجد فةي الةنص ،والتف يج ا ث المع  مات الاةاعةة لةد  ال الة  ،ل عمو األدبي

 ثم تنب  الةارئ عما يم   ان لجد في النص. ،وامتبار فنيات ال ات  ،وعمو استنتادات

  :إسةةتجاتيمية ال ةةد دنةةاا مرللااة القااراءة وتتناامن توثيااف ثااالي إسااتراتيجيات لااي  التااالي
Right There،  والنظةةج فةةي ال  مةةات  ،والتصةةف  ،ويةةتم فةةي دةة ص اإلسةةتجاتيميةر إعةةاد  الةةةجاا

 & Thinkوسسةتجاتيمية التف يةج والب ةة  ،تة  ج بوث مةا ورد فةي الةنص ،المفتاايةة ل م  ة ع

Search،  والتف يةةةج فةةةي الف ةةةج  الج ياةةةة  ،والةةةةجاا  ال  ةةة ية الاةةةجيعة ،وت ةةةمور إعةةةاد  الةةةةجاا
وعمةةو ممم عةةة مةة  ا سةةتنتادات المجتب ةةة  ،عةة  المع  مةةات المهمةةةوالب ةةة  ،الةة ارد  عةةالنص

 Author and Meوسسةتجاتيمية ال اتة  وب ةا  ،ثةم الت  ةيص ،والت  ةي  ،بتفااةيو الم  ة ع
 ،والتف يج ا ث ما لد  مة  مع  مةات ومةا يم ة  بن لةجد فةي الةنص ،وتتميو فير إعاد  الةجاا 

 التنب  عما يم   بن لجد في النص. ثم ،وامتبار فنيات ال ات  ،وعمو استنتادات

 إسةتجاتيمية التف يةةج و اتم فااي لااذه المرللاة توثيااف إسااتراتيجيتين لمااا:  ،مرللاة بعااد القااراءة
والتف يةج فةي  ،والةجاا  ال   ية الاجيعة ،وت مور إعاد  الةجاا  ،Think & Searchوالب ة 

وعمةةةةةو ممم عةةةةةة مةةةةة   ،والب ةةةةةة عةةةةة  المع  مةةةةةات المهمةةةةةة ،الف ةةةةةج  الج ياةةةةةة الةةةةة ارد  عةةةةةالنص
وسسةتجاتيمية ال اتة  وب ةا  ،ثم الت  يص ،والت  ي  ،ا ستنتادات المجتب ة بتفاايو الم   ع
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Author and Me  والتف يةج اة ث المع  مةات التةي لةد  ال الة  ،وتتميو فير إعاد  الةةجاا، 
عمةةا  ثةةم تنبةة  الةةةارئ  ،وامتبةةار فنيةةات ال اتةة  ،وعمةةو اسةةتنتادات ،ومةا يم ةة  بن لةةجد فةةي الةةنص

 يم   ان لجد في النص.

 ثانًيا: إستراتيجية التساؤل التبادلي:
ودي إستجاتيمية لفظية تة   ع    ج  المع م وال ال  س ا ة م  األس  ة المتبادلة فيمةا 

 ,Muskingumوي ةةيج ) ،ع ةة  بن يميةة  ال ةةال  عةة  دةة ص األسةة  ة ب يةةتهم ال ااةةة ،بيةةنهم

عةد  مجااةو دةير ت  ةيص المع  مةات الة ارد  فةةي  ل عة ن دة ص اإلسةتجاتيمية تاةيج فةي15 ,1998
والتفاعةو بةي  المع مةي   ،ثةم  ةج  ممم عةة مة  األسة  ة اة ث الةنص األدبةي ،وت  ةي ها ،النص

 Lenski, Susanوتاةيج إدةجااات دة ص اإلسةتجاتيمية فةي سةت م ة ات ر ياةة دةي ) ،وال ةال 

D., Wham, Mary Ann, & Johns, Jerry L, 1999, 34ف إلةة  لر تةاةةيم الصةة
واةةةةج   ،ع يةةةةة تتةةةةجا ال جيةةةةة ل  ةةةةال   متيةةةةار ععضةةةةهم الةةةةبعص ،ممم عةةةةات اةةةةييج  تعاو يةةةةة

و عةد  ،ثةم لبةدب ال ةال  فةي اةجاا  الةنص األدبةي ،اإلدجااات العم ية إلستجاتيمية التاااث التبادلي
وستااةةة  ،ا  تهةةاا مةة  اجااتةةه لبةةدبون فةةي اةةياغة ممم عةةة مةة  األسةة  ة التةةي سةةي ده  ها ل مع ةةم

ت ل  ةةال  لةةةجاا  الةةنص األدبةةي ع ةة و ماةةتةو و تاعةةة اا مةةة مةة  األسةة  ة الم تم ةةة المتصةة ة ال اةة
و عةةةد ا  تهةةةاا مةةة  الةةةةجاا  لةةةتم تنةةةةي  بسةةة  ة بعضةةةاا  ،عالمة مةةةات البنا يةةةة والفنيةةةة ل ةةةنص األدبةةةي
و عد ا  تهاا م  المناا ة المماعية ية   النا د عاسم  ،الممم عات الم ار ة في ا  ها النها ي

ثةةةم ي ةةةج  المع ةةةم  ،ويميةةة  المع ةةةم عةةة  دةةة ص األسةةة  ة ،كةةةو ممم عةةةة ع ةةةج  األسةةة  ة ع ةةة  المع ةةةم
 ممم عة م  األس  ة المجتب ة عالنص األدبي ع    العه.

إجراءات اإلستراتيجية المقترحة لعالج الضعف في مهارات فهم النص األدبيي   -1

 وتنمية أبعاد الذات األدبية لطالب الصف األول الثانوي:

ا العجض الاابد إلسةتجاتيميتي عالاةة الاة اث عةالم ا  والتاةااث التبةادلي يم ة  في    
ت دلةةد اإلدةةجااات ال اليةةة لعةةالج  ةةعف ال ةةال  فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي وتنميةةة بععةةاد 

 ال ات األدبية  ما ل ير
عةات تةاةيم ال ةال  إلة  ممم  أواًل: مرللة ما قبل القراءة وتتنمن اإلجراءات اآلتية وتتنمن: 

تف يةج ال ةال  اة ث مةا  ،تعاو ية اييج  ع ية تتجا ال جية لهم  متيار ععضةهم الةبع 
وت دلةةد  صةة ر بمةةج  لألدلةة   فاةةه بو لييةةجص تةةدور اةة ث  ،يعجف  ةةه عةة  الةةنص األدبةةي
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واةةةياغة ال ةةةال  ممم عةةةة مةةة  األسةةة  ة يم ةةة   ،الف ةةةج  الم  ريةةةة ل ةةةنص م  ةةةد الدراسةةةة
واإلااةةاا ب اتةةه الةجا يةةة  ،يم ةة  ان لةةجد فةةي الم  ةة ع ثةةم التنبةة  عمةةا ،إلةاادةةا ع ةة  المع ةةم

 ابو اجاا  النص األدبي.

 ،الميةو   ة  اةجاا   صة ر معينةةثاوًيا: مرللة القراءة وتشمل اإلجراءات اآلتياة وتشامل علاى: 
وت ةة ي   ،وا اتفةةاب عاألف ةةار الج ياةةة التةةي وردت فيةةه ،اةةجاا  الةةنص األدبةةي اةةجاا  مت  يةةة

 ،ألسةة  ة التةةي تةةدور اةة ث المة مةةات العامةةة ل ةةنص األدبي)الف ةةةج ال ةةال  لممم عةةة مةة  ا
ثةةم اةةياغة المع ةةم  ،وسداعةةة المع ةةم لألسةة  ة التةةي ودههةةا ال ةةال  لةةه ،العا فةةةل ،المفةةجدات

وسةعي ال ةال  لإلداعةة عنهةا مة  مةالث  ،ممم عة م  األس  ة التي ي جاهةا ع ة   العةه
ت دلةد المع  مةات المهمةة  ،الةجاا  الاةجيعة ،يةالةجاا  المت   ،عد  فنيات منهار إعاد  الةجاا 

و  ة  ا ستيضةا   ،ر   مع  ماتهم الااعةة عالمع  مةات المدلةد  الم تاةبة ،ال ارد  عالنص
واإلااةةةةاا عالصةةةةع  ات التةةةةي ت ادهةةةةه فةةةةي بثنةةةةاا اجااتةةةةه ل ةةةةنص  ،الت  ةةةةيص ،مةةةة  المع ةةةةم

 وبميًجا التفاعو اإلستجاتيمي مد النص األدبي. ،األدبي

ت ليةةةةد ال ةةةةال  ممم عةةةةة مةةةة  األسةةةة  ة  مرللااااة مااااا بعااااد القااااراءة وتتناااامن مااااا يلااااي: ثالًثااااا:
ثةةةةةم  ،وسداعةةةةةة المع ةةةةةم عةةةةة  دةةةةة ص األسةةةةة  ة ،المدلةةةةةد  التةةةةةي تةةةةةجتب  بةةةةةداا د الةةةةةنص األدبةةةةةي

وسداعةةةةةةة ال ةةةةةةال  عةةةةةة  دةةةةةة ص  ،اةةةةةةياغته لممم عةةةةةةة مةةةةةة  األسةةةةةة  ة التةةةةةةي ل دههةةةةةةا ل العةةةةةةه
نبةةةةةةة  ال ةةةةةةةال  عةةةةةةةالةيم وت ،األسةةةةةةة  ة عةةةةةةة   جيةةةةةةةد الب ةةةةةةةة والتنةيةةةةةةة  فةةةةةةةي الةةةةةةةنص األدبةةةةةةةي

 وت  يص النص األدبي.   ،ال ا عة في النص األدبي
الدراسات والبحوث المرتبطة بإسيتراتجيتي الالةية السي ال بيالجواب والتسيا ل       -2

 التبادلي: 

بدجيت العدلةد مة  الدراسةات التةي تناولةت إسةتجاتيميتي عالاةة الاة اث عةالم ا  والتاةااث 
ل التةةةةي اسةةةةتهدفت تةةةةدري   ةةةةال  الصةةةةف اليالةةةةة ع ةةةة  Ohler,1984التبةةةةادلي ومنهةةةةا دراسةةةةة )

است دا  إستجاتيمية عالاة الا اث عالم ا ة  لتنميةة فهةم الةنص وتفاةيجص  ولت ةيةد الهةد  الاةابد 
بعد البااة امتباًرا ل فهةم الةجا ةي وبعةد سةيناري  تع يمةي ل يفيةة ت  يةف إسةتجاتيمية عالاةة الاة اث 

وب هةةةجت النتةةةا و فاع يةةةة  ،ا مةةة   ةةةال  الصةةةف اليالةةةةعةةةالم ا  وتةةةم ت بيةهةةةا ع ةةة  ثالثةةةي   الًبةةة
ومنهةةا  ،تةدري  ال ةال  ع ةة  إسةتجاتيمية عالاةة الاةة اث عةالم ا  فةةي تنميةة الفهةم الةجا ةةي وتفاةيجص

ل التي ددفت إل  الت ةةد مة  فاع يةة إسةتجاتيمية عالاةة الاة اث عةالم ا  Emert, 1989دراسة )
  الاةةةابد بعةةةد البااةةةة امتبةةةاًرا وتةةةم ت بيةةةةه اب ًيةةةا فةةةي بج ةةةامو الدراسةةةات األدبيةةةة  ولت ةيةةةد الهةةةد
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وتم ت بيد د ص اإلستجاتيمية ع   ممم عة م   ال  الصف الاادا ب   عدددم بر عة  ،و عدًيا
وب هجت  تا مها دوردا ال بيج فةي ت اةي  مهةارات الفهةم األدبةي وت ليةددم ل عدلةد  ،وع جي   الًبا

ل دراسةة Croll, 1990وبدةج  ) ،نيفهم لهةا فةي ف ةاتوتصة ،م  األسة  ة المجتب ةة عالعمةو األدبةي
دةةةةدفت تنميةةةةة مهةةةةارات الفهةةةةم الةجا ةةةةي عاسةةةةت دا  الصةةةة ر والتاةةةةااث التبةةةةادلي لبنةةةةاا ممم عةةةةة مةةةة  
الم   ات العة يةة المجتب ةة عةالمةجوا  ولت ةيةد الهةد  الاةابد بعةد البااةة امتبةاًرا لفهةم الةنص 

ت ال ي يةة وتةم ت بيةد دة ا الب ةة فةي س اة ة مة  وفهم المفجدا ،الةجا ي تضم  المع  مات العامة
وب هةةجت الدراسةةة فاع يةةة إسةةيتجاتيمية  ،األ  ةة ة التع يميةةة لةةد  تالميةة  الصةةف الاةةادا والعااةةج

التاةةااث التبةةادلي فةةي تنميةةة مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي و نةةاا ممم عةةة مةة  األ ةةج العة يةةة المجتب ةةةة 
ة اسةةتهدفت تنميةةة مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي ل دراسةةBrabant, 2009وبعةةدت ) ،عالم  ةة ع المةةةجوا

وبسفجت  تا و الدراسة ع  فاع ية د ص اإلسةتجاتيمية  ،عاست دا  إستجاتيمية عالاة الا اث عالم ا 
 Higherعةةالو  ع ةة  ت اةةي  مهةةارات التف يةةج الع يةةا  ،فةةي تنميةةة مهةةارات الفهةةم عصةةفة عامةةة

Order Thinking Skills (HOTS)، ة و  ةة ال ةال  عةة  و لةة  مة  مةالث  ةج  األسةة  
 إداعاتها في النص.
ل دراسةةة اسةةتهدفت تنميةةة مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي Furtado & Pastell,2012وبعةةدت )

وب هةةجت النتةةا و فاع يةةة دةة ص  ،عاسةةت دا  إسةةتجاتيمية عالاةةة الاةة اث عةةالم ا  لةةد  ا فةةاث الجيةةاض
بواةةةت الدراسةةةة عضةةةجور  و  ،اإلسةةتجاتيمية فةةةي تنميةةةة مهةةةارات الفهةةةم الةجا ةةةي لةةد  ب فةةةاث الجو ةةةة

 ت  يف د ص اإلستجاتيمية في مما ت لي ية بمج .
ل التي استهدفت الت ةد م  فاع ية إسةتجاتيمية التاةااث Youssif, 2014ومنها دراسة )

و  فت  تا و  ،لتنمية مهارات الفهم الةجا ي لد   ال  الصف األوث اليا     ReQuestالتبادلي
مم عةة الضةاع ة فةي مهةارات الفهةم الةجا ةي مةار ةة عة تجابهم فةي الدراسة ع  تف   بداا  ال  الم

 الممم عة الضاع ة مما ل  د فاع ية اإلستجاتيمية.
فةةي  ةة ا العةةجض الاةةابد ل دراسةةات التةةي تناولةةت إسةةتجاتيميتي عالاةةة الاةة اث عةةالم ا  

ت دةةد والتاةةااث التبةةادلي لتضةة  ب هةةا اةةد اسةةت دمت فةةي ممةةاث تنميةةة مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي ولةةم 
ااولةت الةةدمو بةي  دةاتي  ا سةةتجاتيميتي  لتنميةة مهةارات فهةةم  –فةي اةدود ع ةةم البااةة  –دراسةة 

والمت مةةةو فةةةي الدراسةةةات الاةةةاعةة ل  ةةةظ ب هةةةا  ،الةةةنص األدبةةةي ودةةة ا مبةةةجر إلدةةةجاا الدراسةةةة ال اليةةةة
ة والمناا ةة ،اةةددت ممم عةةة مةة  اإلدةةجااات التةةي ت بيةهةةا فةةي الدراسةةة ال اليةةة مةة   م دةةة المع ةةم

والتف يةةج عصةة ت مجتفةةد واةةد اسةةتفاد البااةةة بهةة ص اإلدةةجااات عنةةد  ،ومناا ةةة األاةةجان  ،المماعيةةة
وبوات عع  الدراسات عضجور  است دا  داتي  اإلسةتجاتميتي   المةتجاة،تصميمه لإلستجاتيمية 
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ولةةةد  بعةةت الدراسةةة ال اليةةة مةة  دةة ص الت اةةية، واسةةت ماً  ل دراسةةة  ،فةةي ممةةا ت لي يةةة م ت فةةة
 ر لمنهمية الدراسة وسدجاااتهاال الية فهن البااة سيعجض 

 اتبع البالث المههجية اآلتية في دراسته الحالية  ما يلي:

 املنهج املستخدم
عنةةةد ت  يصةةةه لمةةةد  تم ةةة   ةةةال  الصةةةف األوث  باااالمههل الوصااافياسةةةتعان البااةةةة 

عنةد ت ةةةه مة   باالمههل بابه التجر بايهةارات فهةم الةنص األدبةي، واسةتعان  ة ل  اليا    في م
ععةة  إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم لعةةالج الضةةعف فةةي اإلسةةتجاتيمية المةتجاةةة الةا مةةة ع ةة  فاع يةةة 

 مةةا  ،و ةة ل  عنةةد تنميتةةه ألععةةاد الةة ات األدبيةةة لةةد  دةة  ا ال ةةال  ،مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي
و لة  عنةد ت دلةدص لنة ع العالاةة الةا مةة بةي  عةالج مهةارات  ،مههل االرتبااطيباالاستعان البااة 

واةةد اسةةتعان  ،وث اليةةا    وتنميةةة بععةةاد الةة ات األدبيةةة لةةد   ةةال  الصةةف األ ،فهةةم الةةنص األدبةةي
البااة عالتصةميم التمجيبةير الممم عةة التمجيبيةة والضةاع ة والةيةاا الةب ةي والبعةد  ل ةو منهمةا 

 ة.  في متييج  الدراس

 جمتمع الدراسة وعينتها
يميةةةةو ممتمةةةةد الدراسةةةةة ال اليةةةةة دميةةةةد  ةةةةال  الصةةةةف األوث اليةةةةا    عممه ريةةةةة مصةةةةج 
العج يةةة، بمةةا عةة  عينةةة الدراسةةة ال اليةةة فةةةد امتةةار البااةةة ممم عةةة مةة   ةةال  الصةةةف األوث 

مي ةةت  ،تةةم تةاةةيمهم إلةة  مممةة عتي  متاةةاويتي  ،اليةةا    ب ةة  عةةدددا سةةًتا وثمةةا ي   الًبةةا و البةةة
 واليا ية الممم عة التمجيبية.    ،إادادما الممم عة الضاع ة

 أدوات الدراسة: ضبطها وتطبيقها   
تاةةتهد  الدراسةةة ال اليةةة عةةالج الضةةعف فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي وتنميةةة بععةةاد 

ععةةةةة  إسةةةةةتجاتيميات مجاابةةةةةة الفهةةةةةم إسةةةةةتجاتيمية مةتجاةةةةةة اا مةةةةةة ع ةةةةة  الةةةةة ات األدبيةةةةةة عاسةةةةةت دا  
وسسةةتجاتيمية والتاةةااث التبةةادليل  ولت ةيةةد الهةةد  الاةةةابد  ،يمية عالاةةة الاةة اث عةةالم ا )إسةةتجات

 يعجض البااة لما ل ير 
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 قائمة مهارات فهم النص األدبي لطالب المرحلة الثانوية:  -1
تهةةةد  دةةة ص الةا مةةةة ت دلةةةد ممم عةةةة مةةة  مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي الال مةةةة ل ةةةال  

لهد  الاابد تم دراسة الب  ث والدراسات الاةاعةة المجتب ةة عمهةارات المجا ة اليا  ية  ولت ةيد ا
وبدةةةدا  تع ةةةيم ال يةةةة العج يةةةة عالمجا ةةةة  ،فهةةةم الةةةنص األدبةةةي واألدبيةةةات التج  يةةةة فةةةي دةةة ا الممةةةاث

سةةبعة وتةةم عج ةةها ع ةة   ،تضةةمنت ثالثةةي  مهةةار  فجعيةةة بوليةةةوتةةم الت اةةو إلةة  اا مةةة  ،اليا  يةةة
وتم بم  آراا الم  مي  ععي  ا عتبةار فةي تعةدلو ععة  الصةياغات التةي  ،إلاجارداع ج م  ًما 

واةةةا  البااةةةة ع اةةةا  الةةة  ن الناةةةبي لمهةةةارات فهةةةم تتناسةةة  مةةةد  بيعةةةة مهةةةارات الفهةةةم الج ياةةةة، 
  بةةي اتفةةا و لةة   متيةةار المهةةارات التةةي اظيةةت بناةة   ،الةةنص األدبةةي ل ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة

واةد  ،%ل80-100)واةدد اةددت  اةبة ا متيةار بناة  تتةجاو  بةي  الم  مي  وفًةا لبعد األدمية، 
 ت او البااة إل  ثما ي ع ج  مهار    مة ل ال  الصف األوث اليا   .

 قائمة بأبعاد الذات األدبية لطالب المرحلة الثانوية: -2

تهةةد  دةة ص الةا مةةة إلةة  ت دلةةد الم ا ةة  الج ياةةة والفجعيةةة ل ةة ات األدبيةةة الال مةةة ل ةةال  
مجا ةة اليا  يةةة  ولت ةيةةد الهةد  الاةةابد تةةم دراسةة الدراسةةات والب ةة ث المتصة ة عالةة ات الةجا يةةة ال

وبدةةةدا  تع ةةةيم األد  والنصةةة ر  ،واألدبيةةةات المجتب ةةةة عالةةة ات األدبيةةةة ،عامةةةة واألدبيةةةة مااةةةة
واد بسفجت الةا مةة فةي اة رتها األوليةة عة  بر عةة بععةاد ر ياةة  ،و بيعة  ال  المجا ة اليا  ية
واإلااةاا عالصةع  ة فةي  ،والميةو   ة  اةجاا  النصة ر األدبيةة ،دير اإلاااا عالة ات األدبيةة

وت   ةةت الةا مةةة فةةي  ،وبميةةًجا التفاعةةو اإلسةةتجاتيمي مةةد الةةنص األدبةةي ،بثنةةاا اةةجاا  الةةنص األدبةةي
وتةةةم  ،اةةة رتها األوليةةةة مةةة  بر عةةةي  ععةةةًدا فجعًيةةةا لنضةةة   بسةةةفو األععةةةاد األر عةةةة الج ياةةةة الاةةةاعةة

، واد باةار ععة  الم  مةي  عة ن األععةاد الفجعيةة  ييةج  إلاجاردا سبعة ع ج م  ًماج ها ع   ع
ع   ال ال ، ومااة ب هم يعا  ن م   عف و ان من  د البااة في  ل  د  ا عتةداد عةاراا 

و عةد اصةج آراا ال بةجاا والمت صصةي  ت اةو البااةة إلة   ،د  ا الم  مي  في األم  والتجا
   ععًدا م  بععاد ال ات األدبية. اثني  وثالثي

 اختبار مهارات فم النص األدبي لطالب الصف األول الثانوي: -3

اسةةةةتهد  ا متبةةةةار ايةةةةاا مهةةةةارات فهةةةةم الةةةةنص األدبةةةةي الال مةةةةة ل ةةةةال  الصةةةةف األوث 
اليةا     ولت ةيةةد الهةد  الاةةابد اسةةتعان البااةة ععةةد  مصةادر لبنةةاا دةة ا ا متبةار ودةةير اا مةةة 

الةةةةنص األدبةةةي الاةةةةابد ت دلةةةةددا، والدراسةةةةات والب ةةة ث الاةةةةاعةة العج يةةةةة واألدنبيةةةةة مهةةةارات فهةةةةم 
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المجتب ةةةة عةيةةةاا مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي، واألدبيةةةات المتصةةة ة عةيةةةاا مهةةةارات فهةةةم الةةةنص 
األدبةةي، وبميةةةًجا  بيعةةةة  ةةال  المجا ةةةة اليا  يةةةة، واةةد ت ةةة ن ا متبةةةار مةة  بر ةةةد ومماةةةي  مفةةةجد  

مةةا ي ع ةةج  مهةةار  فجعيةةة مةة  مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي ب ااةةد ثةةالث امتباريةةة و ةةعت لةيةةاا ث
 مفجدات امتبارية ل و مهار .

 تحكيم اختبار مهارات فهم النص األدبي: أ( 

تةةم عةةجض ا متبةةار ع ةةي سةةبعة ع ةةج م  ًمةةا مةة  المت صصةةي  فةةي  جا ةةد تع ةةيم ال يةةة 
وياةتيج   ،اليةة   يةو دةًداواد باةار ععة  الم  مةي  إلة  بن ا متبةار فةي اة رته ال  ،العج ية

و ةةجور  ا اتصةةار ع ةةي مفةةجدتي  فةةة  ل ةةو مهةةار  مةة  مهةةارات فهةةم  ،واتًةةا  ةة ياًل لإلداعةةة عنةةه
الةةنص األدبةةي، والبااةةة لةةج  بن األمةة  بهةة ا الةةجب  لةة  ي ةة ن معبةةًجا عمةةا يمت  ةةه  ةةال  الصةةف 

ة سةةت  ن ب ااةةد األوث اليةا    مةة  مهةةارات فهةةم الةنص األدبةةي  ألن  اةة  الت مةةي  فةي دةة ص ال الةة
 % م  ا متبار.50

 :)*(ضبط اختبار مهارات فهم النص األدبي لطالب الصف األول الثانويب( 

لمزيد م   ب  امتبار مهارات فهةم الةنص األدبةي اةا  البااةة بت بيةد ا متبةار ت بيًةةا 
دم مة  است العًيا ع   اثني  وبر عي   الًبا و البة م   ال  الصف األوث اليا   ، وتةم امتيةار 

واةةد  بةةةت الدراسةةة ا سةةت العية  ،مدرسةةة الجم ةةة اليا  يةةة الم ةةتج ة التاععةةة إلدار  بنهةةا التع يميةةة
 1435، الم افةد اليةام  مة  ردة  سةنة 2014ل   اليالثةاا الم افةد اليةام  مة  اةهج ببجيةو سةنة 

 دة، و ل  ل اا  ما ل ير
  :سةةبعي  دايةةةة ب  مةةا واةةد ب ةة  مت سةة  الةةزم  الماةةتيج  اةة الي لساااب نماان االرتبااار

 يعادث ساعة ور د.
 بةي   تةجاو اةد لساب معامل السهولة والصعوطة الرتباار مهاارات فهام الاه  األد اي: و

اةةةةع  ة مةةةةا عةةةةدا الاةةةة اث اليةةةةام  ع ةةةةج والجاعةةةةد والع ةةةةجي ،  0.36سةةةةه لة إلةةةة   0.55
 وال ةةامس واألر عةةي  ، وتةةم تعةةدلو دةة ص األسةة  ة لتتاةةد مةةد المعيةةار المتعةةار  ،واليالثةةي 

 .0.80إل   0.30ع يه ل اه لة والصع  ة ود  

                                           
)*(
 راجع الملحق السابع . 
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 :ولةد ب   معامو الة   التميزية  لساب معامل التمييز الرتبار مهارات فهم اله  األد ي
ودةة  معامةةو تمييةةز اةة   ي مةة   ع ةةي الةةة    0.76 متبةةار مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي 

 التمييزية لالمتبار.
 تم ااا  معامو ثبات ا متبار د ي: لساب معامل ثبات ارتبار مهارات فهم اله  األ

 ،عاست دا   جيةة إعاد  ت بيد ا متبار ععد مضي مماة ع ج ل ًما م  الت بيد األوث
وتم  ل  ل   اليالثاا الم افد اليا ي والع جون م  اهج ببجيو، الم افد اليا ي والع جون 

ألوث واليةةا ي واةةد ب ةة  معامةةو ا رتبةةاو بةةي  الت بيةةةي  ا ،دةةة 1435مةة  اةةهج ردةة  سةةنة 
ودةة  معامةةو ارتبةةاو مجتفةةد ي ةةيج إلةةي إع ةةاا امتبةةار مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي  0.81

 النتا و  فاها إ ا بعيد ت بيةه مجات متتالية.
 مقياس أبعاد الذات األدبية لطالب الصف األول الثانوي:  -4

ألدبيةة، استهد  المةياا الت ةد م  امتالا  ال  الصف األوث اليا    ألععاد ال ات ا
ولةةد ت ةة ن المةيةاا مةة  بر عةة بععةةاد ر ياةة لنضةة   ت تهةةا  ،وتةم  لةة  مة  مةةالث مةيةاا مماسةةي

اثني  وثالثي  ععةًدا فجعًيةا، واسةتند البااةة عنةد بنا ةه لهة ا المةيةاا مة  عةد  مصةادر دةير اا مةة 
واألدنبيةة والدراسةات والب ة ث الاةاعةة العج يةة  ،بععاد ال ات األدبية ل ال  الصف األوث اليا    

المجتب ةةة عةيةةاا فاع يةةة الةة ات الةجا يةةة واألدبيةةة، واألدبيةةات المتصةة ة عفاع يةةة الةة ات األدبيةةة، مةةد 
األمةةة  فةةةي ا عتبةةةار  بيعةةةة  ةةةال  الصةةةف األوث اليةةةا   ، وبدةةةدا  تةةةدريس األد  والنصةةة ر 

 عالمجا ة اليا  ية. 
 تحكيم مقياس أبعاد الذات األد ية: (أ

وليةة ع ة  ممم عةة مةة  الم  مةي  إلاةجارص، واةد باةةار تةم عةجض المةيةاا فةي اةة رته األ
الم  مةةة ن عضةةةجور  ماةةةت يات األداا مةةة  المةيةةةاا اليالثي)بوافةةةد ع ةةةد ، م الةةةد،   بوافةةةدل إلةةة  

 واد استما  البااة له ا التعدلو.  ،مةياا مماسي
 ضبط مقياس أبعاد الذات األد ية:  (ب

ي  وبر عةةةي   الًبةةةا و البةةةة مةةة  لضةةةب  مةيةةةاا بععةةةاد الةةة ات األدبيةةةة تةةةم ت بيةةةةه ع ةةة  اثنةةة
واةد  ، ال  الصف األوث اليا   ، عمدرسة الجم ة اليا  يةة الم ةتج ة التاععةة إلدار  بنهةا التع يميةة

، الم افةةد 2014 بةةت الدراسةةة ا سةةت العية لةة   األر عةةاا الم افةةد التاسةد مةة  اةةهج ببجيةةو سةةنة 
 دة، و ل  ل اا  ما ل ير 1435التاسد م  رد  سنة 
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  دايةة. 40واد ب   مت س  الزم  ا الي  من المقياس:لساب ن 
  :ل اةةا  ثبةةات مةيةةاا بععةةاد الةة ات األدبيةةة اةةا  البااةةة عهعةةاد  لساااب ثبااات المقياااس

ت بيةه ع   ال ال  ال ل   بد ع يهم في المج  األول ، و ل  ععد مضةي مماةة ع ةج 
لع جون م  اهج ببجيو، ل ًما م  الت بيد األوث وتم  ل  ل   األر عاا الم افد اليالة وا

واةد ب ة  معامةو ا رتبةاو بةي   ،دة  1435الم افد اليالة والع جون م  اهج رد  سنة 
 ود  معامو ارتباو مجتفد لمةياا بععاد ال ات األدبية. 0.73الت بيةي  األوث واليا ي 

 بناء دليل المعلم لطالب الصف األول الثانوي:  -5

ت فهةم الةنص األدبةي وبععةاد الة ات األدبيةة لةد  استهد  د ا الدليو عالج  ةعف مهةارا
 ال  الصف األوث اليا    عاسةت دا  إسةتجاتيمية ت ليفيةة اا مةة ع ة  ععة  إسةتجاتيميات مجاابةة 

وت ة ن دة ا الةدليو مة   ،وسستجاتيمية التاةااث التبةادليل ،الفهم )إستجاتيمية عالاة الا اث عالم ا 
وت دلةةد  ،مةةد تبيةةان بدميتةةه ،مةدمةةة م تصةةج  ل ةةدليو ثةةم ،عةةد  م   ةةات دةةير الهةةد  العةةا  ل ةةدليو

مد ت  ي  ل عالاة  ،الةا مة ع   عع  إستجاتيميات مجاابة الفهم المةتجاةإدجااات اإلستجاتيمية 
وتنةاوث  ،بي  إستجاتيميات مجاابةة الفهةم ع ةو مة  مهةارات فهةم الةنص األدبةي وبععةاد الة ات األدبيةة

وت دلةةد األدةةدا  اإلدجا يةةة  ،ي إلسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةمالةةدليو بيًضةةا ت  ةةيً ا لألسةةاا الع مةة
وبميةًجا ت دلةةد ال  ة ات التنفي يةة لإلسةةتجاتيمية المةتجاةة لعةالج الضةةعف فةي مهةارات فهةةم  ،ل ةدليو

ت ةة ن الةةدليو مةة  مماةةة  ،وفاع يةةة الةة ات األدبيةةة ل ةةال  الصةةف األوث اليةةا     ،الةةنص األدبةةي
  ص ر بدبية م  عة ع   ثالث وادات. 

التطبيق الميداني إلستراتيجيات مراةبة الفهم لعالج الضعف فيي مهيارات فهيم     -6

 : لطالب الصف األول الثانوي النص األدبي وتنمية أبعاد الذات األدبية

 التطبيق القبلي: (أ 

تم الت بيد الةب ي  متبار مهارات فهم النص األدبي ومةياا ال ات األدبية ع    ال  
 ،ميالديةةةة 2014/  10/ 8-9لةةة  لةةة مي اليالثةةةاا واألر عةةةاا الم افةةةد  و  ،الصةةةف األوث اليةةةا    

ع    ةال  مممة عتي الدراسةةر الضةاع ة وتةم امتيةاردم مة   ،دة 1435/  12/ 14-15الم افد 
والتمجيبيةة وتةم امتيةاردم مة   ةال  مدرسةة بنهةا  ، ال  مدرسة المن ية اليا  يةة العاة جية ببنهةا

 .ة عم افظة الة ي  ي اليا  ية بني 
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 تطبيق اإلستراتيجية المقترلة القائمة على إستراتيجيات مراقبة الفهم: (ب 

تةم ت بيةةد تمج ةةة الب ةة ع ةة   ةةال  الممم عةة التمجيبيةةة و لةة  فةي لةة   األاةةد الم افةةد 
سةةتمج ت بيةةد الب ةةة لمةةد  او  ،دمجيةةة 1435/  12/  18الم افةةد  ،ميالديةةة 2014/  10/  11

 ي  بسب عًيا.    اهجي  متتاليي  ب ااد اصتي  دراسيت
 التطبيق البعد::  (ج 

تةةةم الت بيةةةد البعةةةد   متبةةةار مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي ومةيةةةاا الةةة ات األدبيةةةة ع ةةة  
 2014/ 12/  14-15و لةةةة  لةةةة مي األاةةةةد وا ثنةةةةي  المةةةة افةي   ، ةةةةال  الصةةةةف األوث اليةةةةا    

 دمجية.  1436/  2/  22-23ميالدية الم افد 
 ة: التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراس (د 

امتار البااة عينة ع ة ا ية مة   ةال  الصةف األوث اليةا    ب ة  عةدددا سةًتا وثمةا ي  
وابةةو إدةةجاا الت بيةةد الميةةدا ي ع ةة   ةةال  الممم عةةة التمجيبيةةة تةةم الت ةةةد مةة   ، الًبةةا و البةةة

والمةدوث  ،وتم  ل  م  مالث ت بيد امتبار مهارات فهم النص األدبي ،ت اف  ممم عتي الدراسة
      ل رالتالي ل

 (1اجلدول )
 نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات طالب الصف األول الثانوي يف التطبيق القبلي 

 للمجموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات فهم النص األدبي
 مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة

 2.08 10.13 43 الضابطة
 غري دالة 0.42 84

 1.98 9.95 43 التجريبية

مةة  مةةالث المةةدوث الاةةابد لتضةة  عةةد  ودةة د فةةج  داث إاصةةا ًيا بةةي  مت سةة ي دردةةات 
 ، ةةال  الممم عةةة الضةةاع ة والتمجيبيةةة فةةي الت بيةةد الةب ةةي  متبةةار مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي

 ةةةةان مت سةةةة  الممم عةةةةة  فةةةةي اةةةةي  10.13ايةةةةة ب يةةةةت ايمةةةةة المت سةةةة  ل ممم عةةةةة الضةةةةاع ة 
، النتيمةة الاةاعةة ت  ةد عةد  ودة د فةج  داث إاصةا ًيا  0.42، و ا ت ايمة )تل 9.95التمجيبية 

 مما لدث ع   ت اف  ممم عتي الدراسة.
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هم سعت الدراسة ال الية لت دلد مات   تم    ال  الصف األوث اليا    م  مهارات ف
إستجاتيميات  اإلستجاتيمية المةتجاة الةا مة ع   عع   و  ل  الت ةد م  فاع ية ،النص األدبي

واةةد   ةةفت  ،وفاع يتهةةا  ةة ل  فةةي تنميةةة بععةةاد الةة ات األدبيةةة ،مجاابةةة الفهةةم لعةةالج دةة ا الضةةعف
  تا و الدراسة ع  اآلتير 

 فهم النص األدبي: مهاراتمن طالب الصف األول الثانوي مستوى متكن أواًل: حتديد 
تاةةةتهد  الدراسةةةة ال اليةةةة الت ةةةةد مةةة  مةةةد  تم ةةة   ةةةال  الصةةةف األوث اليةةةا    مةةة  

ولت ةيةةد الهةةد  الاةةابد اةةا  البااةةة بت بيةةد امتبةةار مهةةارات فهةةم  ،مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي
 والمدوث التالي ل     ل ر  ،النص األدبي ع   ممم عتي الدراسة

 (2جدول )
 األول الثانوي من اختبار مهارات فهم النص األدبي ككل مستوى متكن طالب الصف

 العينة
أقل 
 درجة

أعلى 
 درجة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة املئوية 
 للمتوسط

درجة القطع 
 %75لالختبار عند 

86 7 15 10.04 2.02 18.59 % 40.5 

متبةةار مهةةارات عةةةجاا  المةةدوث الاةةابد لتضةة  بن باةةو دردةةة اصةةو ع يهةةا ال ةةال  فةةي ا
بينمةةا ب ةة  المت سةة   ،ل دردةةة15و ا ةةت بع ةة  دردةةة دةةي ) ،ل دردةةات7فهةةم الةةنص األدبةةي دةةي )

% 75%  ولةةد اةدد البااةة  اةبة  18.59ل و نابة تةدر بة 10.04ال اابي لدردات ال ال  )
والمت مو ل مت س  ال اابي و اةبته ل  ةظ ب هةا  ،ك د بد   ل تم   م  مهارات فهم النص األدبي

وع يه فهن  ،ل دردة54م  الدردة ال  ية والبالية ) 40.5ودي دردة  ،%75ةو  ييًجا ع    ابة ت
ما اصو ع يه ال ال  يعد  ابة متد ية ل ياية  مما لدث ع   ود د  عف اةدلد لةد  ال ةال  

ولمزيد م  التفصيو ا ث مةد  تم ة   ةال  الصةف األوث  ،في مهارات فهم النص األدبي   و
ارات فهم النص األدبي الج ياة اا  البااة ع اا  مات   ال ال  في  و مهار  اليا    م  مه

 ر ياة والمدوث التالي ل     ل ر
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 (3جدول )
 مستوى متكن طالب الصف األول الثانوي يف املهارات الرئيسة الختبار فهم النص األدبي

 املهارة الرئيسة
أقل 
 درجة

أعلى 
 درجة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 ارياملعي

النسبة املئوية 
 للمتوسط

درجة القطع 
 %75للمهارة عند 

 9 % 18 1.47 2.16 5 0 الفهم احلريف للنص األدبي
 12 % 18.66 1.48 2.8 6 0 الفهم االستنتاجي للنص األدبي

 9 % 19.25 1 2.31 5 0 الفهم التقوميي للنص األدبي
 12 % 18.2 1.18 2.73 5 0 الفهم التذوقي للنص األدبي

مةة  مةةالث المةةدوث الاةةابد لتضةة  بن  ةةال  الصةةف األوث اليةةا    لةةم يصةة  ا ععةةد إلةة  
ايةة تجاواةت  اةبة المت سة  مةة   ،دردةة الةتم   الم    ةة ل مهةارات الج ياةة لفهةم الةنص األدبةي

ولعةةو  ،ودةةي  اةة  متد يةةة دةةًدا إ ا ا ر ةةت بدردةةة الة ةةد ل ةةو مهةةار  ر ياةةة ،19.25% إلةة   18
ا دتمةةةا  بتنميةةةة مهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي فةةةي بثنةةةاا معالمةةةة  دةةة ا الضةةةعف مةةةجدص إلةةة  عةةةد 
وا دتمةةةا  ع فةةةظ النصةةة ر األدبيةةةة دون سةةةعي ال ةةةال  لال ةةةدماج  النصةةة ر األدبيةةةة وت  ي هةةةا

فضةاًل عة  عةد  ممارسةة مع مةي  ،النفاي وال ع ر  معهةا ودون تة واها وال اة   ع ة  دمالياتهةا
ممةةا ياةةت ز  معهةةا عةةالج دةة ا الضةةعف مةة   ، م ال دليةةةال يةةة العج يةةة إلسةةتجاتيميات التةةدريس والةةتع

 ود ا ما تاع  إليه الدراسة ال الية.  ،مالث إستجاتيميات مجاابة الفهم

ثانًيا: التحقق من فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحةة يف عةالض ضةعف طةالب الصةف األول الثةانوي يف       
 مهارات فهم النص األدبي ككل.   

د لةةة إاصةةا ية بةةي  مت سةة ي دردةةات  ةةال      لةةنص الفةةجض األوث عةة  ودةة د فةةج  
الممم عةةةة الضةةةاع ة والتمجيبيةةةة فةةةي الت بيةةةةي  الةب ةةةي والبعةةةد  فةةةي امتبةةةار مهةةةارات فهةةةم الةةةنص 
األدبي   و ل ال  الصف األوث اليا ي لصةال  الت بيةد البعةد  ل ممم عةة التمجيبيةة  ول ت ةةد 

  الفةةةج  بةةةي  مت سةةة ي بداا مةةة  اةةة ة الفةةةجض الاةةةابد اةةةا  البااةةةة ع اةةةا  ايمةةةة )تل ل اةةةا
 ال  الممم عة الضاع ة والممم عة التمجيبية في امتبار مهارات فهم النص األدبي   و، وتم 

 ، والمدوث التالي ل     ل ر SPSS، V.22 ل  م  مالث دزمة البجامو اإلاصا ية 
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 (4جدول )
 نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة الضابطة 

 تجريبية يف اختبار مهارات فهم النص األدبي ككلوال

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 

 املعياري
درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 2.08 10.13 43 الضابطة
84 72.71 0.01 0.98 

 2.79 48.79 43 التجريبية

اةةةة الةا مةةةة ع ةةة  ععةةة  مةةة  مةةةالث المةةةدوث الاةةةابد لتضةةة  فاع يةةةة اإلسةةةتجاتيمية المةتج 
إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم لعةةالج الضةةعف فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي ل ةةال  الصةةف األوث 

ايةةةة ب هةةةجت النتةةةا و ودةةة د فةةةج  بةةةي  مت سةةة ي دردةةةات  ةةةال  الممم عةةةة الضةةةاع ة  ،اليةةةا    
واةةد ب ةة  امةةم  ،فةةي امتبةةار مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي 0.01والممم عةةة التمجيبيةةة عنةةد ماةةت   

ودةةةة  معامةةةةو تةةةة ثيج مجتفةةةةد دةةةةًدا لةةةةدث ع ةةةة  فاع يةةةةة  0.98ألثةةةةج مةةةة  مةةةةالث ااةةةةا  مج ةةةةد إلتةةةةا ا
وتتفةد دة ص النتيمةة النتةا و  ،اإلستجاتيمية لعالج الضعف ال ا   في مهةارات فهةم الةنص األدبةي

ودراسةةة الاةةمان  ،2008ودراسةةة دةةابج  ،(Stoehr, 1999)التةةي ت اةة ت إليةةه دراسةةة  ةةو مةة  
وتتفةةةد النتيمةةةة الاةةةاعةة مةةةد مةةةا ورد مةةة  إ ةةةار  ظةةةج  فةةةي  ،2014نةةةي ودراسةةةة عبةةةد الي ،2010

وعالاةة الاة اث عةةالم ا ل  ،الدراسةة ال اليةة ايةة إن إسةةتجاتيميات مجاابةة الفهةم )التاةااث التبةةادلي
وبكيج وعًيةا ل يفيةة فهةم الةنص  ،اد عاو ت ال ال  ع   بن ي    ا بكيج وعًيا ببنية النص األدبي

 مةا عاو ةت ال ةال  فةي  ،اإلاا ة عالمة مات العامة والبنا ية له ا النص األدبي فهًما ية   ع  
 مع مةةةيهمت دلةةةد العنااةةةج غيةةةج المفه مةةةة مةةة  الةةةنص ومةةة  ثةةةم  ةةةج  العدلةةةد مةةة  األسةةة  ة ع ةةة  

 و مال هم لمزيد م  اإليضا  لما غم  في النص.
 و فسر البالث الهتيجة السابقة  ما يلي: 

 فضاًل  ،   مجاابة فهمهم ل نص ر األدبية التي لدرس  هاعاو ت د ص اإلستجاتيمية ال ال  ع
ب  بن ت ةة ن  ،Strategic Readerعةة  تةةدريبها ل  ةةال  ع ةة  بن ي ةة ن اةةجاًا إسةةتجاتيميي  

واةةدرتهم  ،الةةةدر  ع ةة  ت دلةةد الصةةع  ات التةةي ل اده  هةةا فةةي بثنةةاا تفةةاع هم مةةد الةةنص األدبةةي
 مد د ا النص بو  اا.ك ل  ع   تيييج إستجاتيمية الةجاا  عما لتالا  

  الاةةاعةة  والمعةةار اسةةتيمار اإلسةةتجاتيمية ل مع  مةةاتPrior Knowledge ،  وت  يفهةةا فةةي
و لةة  مةة   ،بنةةاا معجفةةة ددلةةد   لمعاو ةةة ال ةةال  ع ةة  ت ةيةةد مزيةةد مةة  الفهةةم ل ةةنص األدبةةي

 ل نص ر األدبية. Schemataمالث ادرته ع   بناا م   ات عة ية بو ب ج معجفية 
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 والةدم ث فةي االةة مة  ا تصةاث  ،لد م  األس  ة س اا ل ات  النص األدبي ومبدعةه ج  العد
والاةةةعي الماةةةتمج ل تف يةةةج فةةةي بنيةةةة الةةةنص األدبةةةي وت  ي ةةةه إلةةة   ،األدبةةةي بينةةةه و ةةةي  ال ةةةال 

 مة ماته األساسية. 

 ثالًثا: التحقق من فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحةة يف عةالض ضةعف طةالب الصةف األول الثةانوي يف      
 املهارات الرئيسة لفهم النص األدبي:  

د لةة إاصةا ية بةي  مت سة ي دردةات  ةال    لنص الفجض اليا ي ع ة  ودة د فةج   
الممم عةةة الضةةاع ة والتمجيبيةةة فةةي الت بيةةةي  الةب ةةي والبعةةد  فةةي المهةةارات الج ياةةة لفهةةم الةةنص 

ل ممم عةة التمجيبيةة  األدبي  و ع   اد  ل ال  الصف األوث اليا    لصال  الت بيد البعد  
ول ت ةد م  ا ة الفجض الاةابد اةا  البااةة ع اةا  ايمةة )تل ل اةا  الفةج  بةي  مت سة ي 
بداا  ال  الممم عة الضاع ة والممم عةة التمجيبيةة لمهةارات فهةم الةنص األدبةي الج ياةة والتةي 

 والمدوث التالي ل     ل ر ،يةياها ا متبار
 (5جدول )

 بني متوسطي درجات طالب اجملموعة الضابطة والتجريبية نتائج اختبار )ت( للفرق 
 يف اختبار مهارات فهم النص األدبي يف كل مهارة رئيسة على حدة

 املتوسط العدد املهارة الرئيسة اجملموعة
االحنراف 

 املعياري
درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 الفهم احلريف الضابطة
 للنص األدبي 

43 2.16 1.54 
84 30.85 0.01 0.91 

 0.15 10.88 43 التجريبية
 الفهم االستنتاجي الضابطة

 للنص األدبي  
43 2.88 1.51 

84 33.13 0.01 0.92 
 1.41 13.34 43 التجريبية
 الفهم التقوميي الضابطة

 للنص األدبي 
43 2.27 1.05 

84 37.91 0.01 0.94 
 1.09 11.04 43 التجريبية

 الفهم التذوقي  لضابطةا
 للنص األدبي

43 2.81 1.21 
84 36.25 0.01 0.93 

 1.50 13.51 43 التجريبية

عةةةةةةجاا  المةةةةةدوث الاةةةةةابد لتضةةةةة  فاع يةةةةةة اإلسةةةةةتجاتيمية المةتجاةةةةةة الةا مةةةةةة ع ةةةةة  ععةةةةة  
إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم لعةةالج الضةةعف فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي ل ةةال  الصةةف األوث 
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ايةةة  ا ةةت النتةةا و دميعهةةا فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي الج ياةةة دالةةة عنةةد ماةةت    ،اليةةا    
واد تةار ت  اةبة امةم األثةج لإلسةتجاتيمية ايةة ب يةت فةي مهةارات الفهةم ال جفةي ل ةنص  ،0.01
وفي مهةارات الفهةم التةة يمي  ،0.92وفي مهارات الفهم ا ستنتادي ل نص األدبي  ، 0.91األدبي

و  هةةا معةةامالت تةة ثيج ا يةةة تةةدث  0.93وبميةةًجا فةةي مهةةارات الفهةةم التةة واي  ،0.94ل ةةنص األدبةةي 
ع ةة  دةةدو  وفاع يةةة اإلسةةتجاتيمية فةةي عةةالج الضةةعف فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي ل ةةال  

وعبةةد  ،(Fecteau, 1999)وتتفةةد النتيمةةة الاةةاعةة مةةد  تةةا و دراسةةة  ةةو مةة   ،المجا ةةة اليا  يةةة
وال  ةةةاو  وسبةةةجاديم  ،2013والعةةة اد   ،2010والعممةةةي  ،2009وعبةةةد المميةةةد  ،2003الةةةجايم 
وتتاد النتيمة الااعةة مد ما ورد م  إ ار  ظج  إلستجاتيميتي عالاة الا اث عةالم ا   ،2013

والتاةةااث التبةةادلي ايةةة إن دةةاتي  ا سةةتجاتيميتي  تج ةةزان ع ةة  العم يةةات العة يةةة التةةي يمارسةةها 
والتةي تتضةم  مهةار  ال الة  فةي إدراكةه ل بيعةة  ،ص األدبةيال ال  في بثناا اجااته وتفاع ةه ل ةن

فضةاًل عة  ادرتةه  ،وت دلةدص ل مة مةات البنا يةة التةي ل سةس ع يهةا ،النص األدبي م  اية   عةه
 في ت ديه ماار تف يجص ع ية يات يد التي   ع   ما ل ادهه م  م  الت بو اعا . 

 و فسر البالث الهتيجة السابقة  ما يلي:    
 ال  مةة  البنيةةة المعجفيةةة التةةي يمت  هةةا ال ةةال  اةة ث الةةنص األدبةةي مةة  ايةةةر مبدعةةها   ةة، 

 ومناسبة النص بو الم  النفاي ل نص األدبي ومعجفته عال صا ص األدبية ل مبدع وغيجدا.

 والت ةد م  ا ة  ،ت ميد ال ال  ع   التنب  عما يم   بن لجد م  بف ار في النص األدبي
 لةجاا  المت  ية له.د ص التنب ات م  مالث ا

 وعةةد  ا كتفةةاا عالمع  مةةات الم ل فةةة  ،اةةة ال ةةال  ع ةة  الب ةةة والتنةيةة  فةةي الةةنص األدبةةي
و لةة  مةة  مةةالث اسةةتنتاج  ،والمعجوفةةة سةة اا بكا ةةت معجوفةةة عةة  المبةةدع بو الةةنص المةةدروا

وت دلد ايمةة الةنص فةي تةجاث ال ةاعج بو األدلة  وايمتةه  ،ال ال  ل  صا ص المميز  ل مبدع
 ي التجاث العج ي   ه.  ف

  و ةةةة ل  ع ةةةة  بتةةةةجابهم فةةةةي  ، ةةةةج  العدلةةةةد مةةةة  األسةةةة  ة اةةةة ث الةةةةنص األدبةةةةي ع ةةةة  المع مةةةةي
 بهد  فهم النص وال ا   ع   مضامينه الةجيبة والبعيد . ،الممم عة التي يعم  ن معها

 والتصةةة يجية ،ت  ةةةيص ال ةةةال  ل ةةةنص األدبةةةي ت  يًصةةةا يةةةة   ع ةةة  ت دلةةةد مة ماتةةةه )الف جيةةةة، 
 واألس   يةل. ،والعا فية ،والم سيةية ، ياليةوال

 والتي بعا ت  ،تةديم ممم عة م  المنظمات الجس مية ومجا   التف يج الم  صة ل نص األدبي
 ال ال  ع   ت  ي  ا ر  عامة ع  النص وما لتضمنه م  مة مات.
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ية لةدى طةالب الصةف    رابًعا: التحقق من فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية أبعاد الذات األدب
 األول الثانوي:

د لةة إاصةا ية بةي  مت سة ي دردةات  ةةال    لةنص الفةجض اليالةة عة  ودة د فةج   
الممم عة الضاع ة والتمجيبية في الت بيةي  الةب ي والبعد  في مةياا بععاد ال ات األدبيةة   ةو 

 ت ةةةد مةة  اةة ة ل ةةال  الصةةف األوث اليةةا ي لصةةال  الت بيةةد البعةةد  ل ممم عةةة التمجيبيةةة  ول
الفةةةةجض الاةةةةابد اةةةةا  البااةةةةة ع اةةةةا  ايمةةةةة )تل ل اةةةةا  الفةةةةج  بةةةةي  مت سةةةة ي بداا  ةةةةال  

 والمدوث التالي ل     ل ر  ،الممم عة الضاع ة والتمجيبية لمةياا بععاد ال ات األدبية   و
 (6جدول )

 نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة الضابطة
 مقياس أبعاد الذات األدبية ككل والتجريبية يف 

 حجم األثر مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة
 0.96 0.01 50.96 84 6.66 35.67 43 الضابطة

 12.34 144.69 43 التجريبية

ردةات د لةة إاصةا ية بةي  مت سة ي د   لتض  م  مالث المةدوث الاةابد ودة د فةج  
فةةةي مةيةةةاا بععةةةاد الةةة ات  0.01 ةةةال  الممم عةةةة الضةةةاع ة والممم عةةةة التمجيبيةةةة عنةةةد ماةةةت   

ودةةة  معةةةدث تةةة ثيج مجتفةةةد لةةةدث ع ةةة  فاع يةةةة  0.96واةةةد ب ةةة  امةةةم األثةةةج لإلسةةةتجاتيمية  ،األدبيةةةة
وتتاةةد دةة ص  ،إسةةتجاتيميات مجاابةةة الفهةةم فةةي تنميةةة بععةةاد الةة ات األدبيةةة ل ةةال  المجا ةةة اليا  يةةة

 ، 2007واميةةةدص سةةةنة  ،ل(Emily, 2007يمةةةة مةةةد  تةةةا و ععةةة  الدراسةةةات ومنهةةةا دراسةةةة النت
ايةة  ،وتتفد د ص النتيمة مةد مةا ورد مة  إ ةار  ظةج  فةي الدراسةة ال اليةة ،2008وعيا  سنة 

إن بععاد ال ات األدبية عبار  ع  مد  امتالا ال ال  لم ا   ا تهم و عفهم في بثناا تفاع هم 
ويت اةةف  لةة  ع ةة  الصةة ر  النفاةةية التةةي ي   هةةا  ةةو  الةة  عةة   فاةةه  ،مةةد النصةة ر األدبيةةة

 ومي ه لةجاا   ص ر بدبية إثجا ية تدعم فهمه ل نص المدروا.  ،ومد  ثةته بها
 و فسر البالث لذه الهتيجة  ما يلي:

 ت  يةةف ال ةةال  عممم عةةة مةة  األ  ةة ة التع يميةةة التةةي تاةةتييج بععةةاد الةة ات األدبيةةة عنةةددم، 
 ال ال  لنفاه و نفاه البعد ال   يعبج عما يمت  ه عالفعو م  د ص األععاد.   ع ية ي دد
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 تعةةةةج  الصةةةةع  ات التةةةةي ت ادةةةةه ال ةةةةال  فةةةةي بثنةةةةاا دراسةةةةتهم ل نصةةةة ر األدبيةةةةة الم ت فةةةةة، 
 وت ميعهم ع   ت ليو د ص الصع  ات.

 لته.عما لتالا  مد اع  ة النص األدبي بو سه ،الاعي     تيييج إستجاتيمية اجاا  النص  

  تزويةةد ال ةةال  عةة دوات عم يةةة ام ةةت اسةةم الت مةةو الةة اتي  لي  ةةف  ةةو  الةة  عةة  بععةةاد  اتةةه
 األدبية  ما يات عجدا د  بناا ع   استمابته ع   د ص األدا .   

خامًسةةا: التحقةةق مةةن فاعليةةة اإلسةةرتاتيجية املقرتحةةة يف تنميةةة األبعةةاد الفرعيةةة ملقيةةاس الةةذات  
 ل الثانوي:األدبية لدى طالب الصف األو
د لة إاصا ية بي  مت س ي دردات  ال    و دد فج  للنص الفجض الجاعد ع   ب ه 

الممم عةة الضةةاع ة والتمجيبيةةة فةةي الت بيةةي  الةب ةةي والبعةةد  فةةي األععةاد الفجعيةةة لمةيةةاا الةة ات 
 األدبية ل ال  الصف األوث اليا    لصةال  الت بيةد البعةد  ل ممم عةة التمجيبيةة  ول ت ةةد مة 
اةة ة الفةةجض الاةةابد اةةا  البااةةة ع اةةا  ايمةةة )تل ل اةةا  الفةةج  بةةي  مت سةة ي بداا  ةةال  
الممم عةةة الضةةاع ة والممم عةةة التمجيبيةةة لألععةةاد الفجعيةةة لمةيةةاا الةة ات األدبيةةة  ةةو ععةةد ع ةة  

 والمدوث التالي ل     ل ر  ،اد 
 (7جدول )

 الضابطة والتجريبية نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 
 يف األبعاد الفرعية ملقياس الذات األدبية لطالب الصف األول الثانوي

 املتوسط العدد البعد اجملموعة
االحنراف 

 املعياري
درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

اإلحساس بالذات يف  الضابطة
 أثناء قراءة النص األدبي

43 9 .76 3.16 
84 54.35 0.01 0.97 

 8.15 39.27 43 التجريبية
 امليل حنو قراءة  الضابطة

 النصوص األدبية
43 5.25 1.78 

84 26.76 0.01 0.89 
 3.76 22.25 43 التجريبية
اإلحساس بصعوبة قراءة  الضابطة

 النصوص األدبية
43 6.55 1.79 

84 31.92 0.01 0.92 
 3.89 27.41 43 التجريبية
 تفاعل اإلسرتاتيجيال الضابطة

 مع النص األدبي 
43 14.09 2.93 

84 36.68 0.01 0.94 
 6.84 55.74 43 التجريبية
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عةةةجاا  المةةدوث الاةةابد لتضةة  فاع يةةة اإلسةةتجاتيمية المةتجاةةة الةا مةةة ع ةة  إسةةتجاتيميات 
  فةج    إ    ةفت النتةا و عة  ودة د ،مجاابة الفهم لتنمية  و ععد فجعي م  بععاد الة ات األدبيةة

د لة إاصا ية بي  مت س ي دردات  ال  الممم عة الضاع ة والتمجيبيةة فةي ا سةتماعة ع ة  
فةي ععةد  الميةو   ة  اةجاا   0.89وتجاو  امم التة ثيج بةي   ،األععاد الفجعية لمةياا ال ات األدبية

ص وتتاةةد دةة  ،فةةي ععةةد التفاعةةو اإلسةةتجاتيمي مةةد الةةنص األدبةةي 0.94و ةةي   ،النصةة ر األدبيةةة
ودراسةة عبةةد  ،(Chapman, et al., 2000)النتيمةة مةد  تةةا و ععة  الدراسةةات منهةار دراسةة 

، ويتفد  ل  مد مةا ورد مة  إ ةار  ظةج  2011والم يج   ،2008ودراسة بامد  ،2008الةادر 
وعة  اةع رص وساااسةه  ،إ  بن بععاد ال ات األدبيةة مةا دةي إ  فج ةيات ي   هةا ال الة  عة   اتةه

 ،ت اد بن يةاب ها في بثناا دراسة النص األدبي ومي له     دراسةة دة ص النصة رعالصع  ات الم
 وادرته ع   تيييج إستجاتيميات اجااته تبًعا لصع  ة النص بو سه لته.

 و فسر البالث الهتيجة السابقة  ما يلي: 
 .ت  يف ال ال  عالعدلد م  األ   ة التي ت  ف عما لدلهم م  بععاد ال ات األدبية 

 د ال ال  ببع  األدوات الع مية التي تةيس  و ععةد مة  اععةاد الة ات األدبيةة وت ةميعهم إمدا
 ع   ت مو  و العبارات الفجعية التي تندرج بسفو  و ععد.

  بمةةا عةة  تفاةةيج البااةةة    فةةاض امةةم تةة ثيج اإلسةةتجاتيمية لبعةةد الميةةو   ةة  اةةجاا  النصةة ر
ة ل ةةال  الصةةف األوث اليةةا    لميةة ث األدبيةةة فيجدةةد  لةة  إلةة  عةةد  ت بيةةة النصةة ر المةدمةة

ومة  ثةم  ،فهي  صة ر اةد امتاردةا ال بةجاا دون ا لتفةات إلة  المية ث األدبيةة لةدلهم ،ال ال 
 ما بن ارتباو ا متبارات المدرسية عما ورد في منهو األد  والنصة ر  ،فهم ممبجون ع يها

 فيها. يمعو ال ال  يعزف ن ع  اجاا   ص ر بمج   أل هم ل  ولم ي تبجوا

   بمةةةةا عةةةة  ارتفةةةةاع امةةةةم التةةةة ثيج فةةةةي ععةةةةد التفاعةةةةو اإلسةةةةتجاتيمي مةةةةد الةةةةنص األدبةةةةي فمةةةةجدص إلةةةة
اإلسةةتجاتيمية المةتجاةةة التةةي اةةمعت ال ةةال  ع ةة  ت مةةو فهمهةةم ل نصةة ر الدبيةةة ومجاابةةة سةة   هم 

 الةجا ي، وتعدل هم لبنيتهم المعجفية     النص الةجا ي م  مالث ر   ما يعجف  ه عما تع م  ه.

سادًسا: حتديد نوع العالقة بني مهارات فهم النص األدبي وأبعاد الذات األدبية لطالب الصةف األول  
 الثانوي:

لةةنص الفةةجض ال ةةامس ع ةة  ب ةةه   ت دةةد عالاةةة ارتبا يةةة بةةي  مهةةارات فهةةم ل نصةة ر 
 األدبية و ي  بععاد ال ات األدبية لد   ةال  الصةف األوث اليةا     ولت ةيةد الهةد  الاةابد اةا 
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البااةة ع اةةا  معامةو ا رتبةةاو لبيجسةة ن  ل   ةف عةة  العالاةة الةا مةةة بةةي  مهةارات فهةةم الةةنص 
واةةد   ةةفت  تةةا و العالاةةة  ،و ةةي  بععةةاد الةة ات األدبيةةة لةةد   ةةال  الصةةف األوث اليةةا     ،األدبةةي

 ،ع  ود د عالاة ارتبا ية م دبة بي  فهم ال ال  ل نص ر األدبية و ي  بععاد الة ات األدبيةة 
ة ب ةة  معامةةو ا رتبةةاو بةةي  دردةةات امتبةةار فهةةم الةةنص األدبةةي ومةيةةاا بععةةاد الةة ات األدبيةةة ايةة

ودةةة  معامةةةو ارتبةةةاو مجتفةةةد لةةةدث ع ةةة  ب ةةةه   مةةةا  0.01ودةةة ا المعامةةةو داث عنةةةد ماةةةت    ، 0.89
و هةةة ا ياةةةت يد البااةةةة تعةةةدلو  ،اسةةةت ع  ال ةةةال  الةةةنص األدبةةةي ارتفعةةةت  فةةةاا   اتهةةةم األدبيةةةة

ود د عالاة ارتبا ية م دبة بي  مهةارات فهةم الةنص األدبةي ومةيةاا بععةاد  الفجض ال امس إل 
 ل ال  الصف األوث اليا   . 0.01ال ات األدبية عند مات   

 و فسر البالث الهتيجة السابقة بما يلي: 
  بن الفهةةةم الميةةةد ل ةةةنص األدبةةةي وااةةة  اإلاا ةةةة عةةةه لزيةةةد مةةة  اةةةدر  ال ةةةال  ع ةةة  اإلااةةةاا

 مد د ا النص.ب واتهم عند التفاعو 

    بن ال ةةةال  عنةةةدما لب يةةة ن دردةةةة مناسةةةبة مةةة  الفهةةةم ت ةةة ن لةةةدلهم الةةةةدر  ع ةةة  ت دلةةةد مةةة ا
ومةةة  ثةةةم يضةةةع ن ال  ةةة  ال في ةةةة التةةةي تم ةةةنهم مةةة   ،الصةةةع  ة والاةةةه لة فةةةي الةةةنص األدبةةةي

 تماو  د ص الصع  ة. 

  بن فهةةةةم ال ةةةةال  ل ةةةةنص األدبةةةةةي يمةةةةن هم دردةةةةة  بيةةةةةج  مةةةة  المجو ةةةةة ال دنيةةةةةMental 

Flexibility وم  ثم ياع ن إل  تيييج  جيةة اةجاا  دة ا الةنص  لت ةيةد  ،عند تفاع هم معه
 مزيد م  الفهم له.  

مة  مةالث النتةةا و الاةاعةة لتضةة  بن الدراسةة ال اليةةة اةد اةةةةت الهةد  منهةةا ودة  عةةالج 
الضةةعف فةةي مهةةارات فهةةم الةةنص األدبةةي وتنميةةة بععةةاد الةة ات الدبيةةة لةةد   ةةال  الصةةف األوث 

و لةةة  مةةة  مةةةالث ت  يةةةف ععةةة  إسةةةتجاتيميات مجاابةةةة الفهةةةم ودمةةةار إسةةةتجاتيمية عالاةةةة  ،ليةةةا    ا
 الا اث عالم ا  وسستجاتيمية التاااث التبادلي.

 استهاًدا إلى وتائل الدراسة السابقة يمكن للبالث التوصية بما يلي:
 لةةةنص األدبةةةي عنةةةد بنةةةاا منةةةادو األد  والنصةةة ر عالمجا ةةةة  ةةةجور  تضةةةمي  مهةةةارات فهةةةم ا

 مد مجاعا  بن تةد  د ص المهارات في ا و دجمي متتاعد في  و اف دراسي.   ،اليا  ية

  جور  تدري  مع مي ال ية العج ية ع   إستجاتيميات مجاابة الفهةم عامةة وسسةتجاتيميتي عالاةة 
 لنص األدبي.الا اث عالم ا  والتاااث التبادلي عند تدريس ا
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   جور  ا   ال  عند تدريس النص األدبةي مة  المع  مةات التةي يعجفهةا ال ةال  عالفعةو عة 
 واستيمار د ص المعجفة في م ار ة األدل  في اناعة النص بو إعاد  بنا ه.  ،د ا النص

 ميةةةو الةةة عي ،ت ةةةميد ال ةةةال  ع ةةة  ت  يةةةف عم يةةةاتهم العة يةةةة بثنةةةاا دراسةةةة الةةةنص األدبةةةي، 
وال  م والتة يم  أل ها تعي  ع   اا  تفاع هم اإليمابي  ،والتعدلو ،والتنب  ،لمجاابةوالت مو وا

 مد النص األدبي.

  تضةةةمي  بععةةةاد الةةة ات األدبيةةةة عنةةةد بنةةةاا منةةةادو األد  والنصةةة ر عالمجااةةةو التع يميةةةة عامةةةة
 و المجا ة اليا  ية مااة.

 لبحثية اآلتية: وفي ضوء وتائل الدراسة وتوصياتها يقدم البالث المقترلات ا
 .فاع ية إستجاتيميات مجاابة الفهم لتنمية مهارات الت و  األدبي ل ال  المجا ة اليا  ية 

   بج امو مةتج  اا م ع   إستجاتيميات مجاابة الفهم لتنمية مهارات ت  يو الةنص األدبةي ل ةال
 المجا ة اليا  ية.

 هةةةم اإلبةةةداعي ل نصةةة ر األدبيةةةة فاع يةةةة ععةةة  إسةةةتجاتيميات مجاابةةةة الفهةةةم لتنميةةةة مهةةةارات الف
 ل ال  المجا ة اليا  ية.

   فاع ية عع  إستجاتيميات مجاابة الفهم لتنمية مهارات الفهم العميد ل نص ر األدبية ل ةال
 المجا ة اليا  ية.

  دراسةةةة ت  ي يةةةة لمهةةةارات فهةةةم الةةةنص األدبةةةي فةةةي مةةةنهو األد  والنصةةة ر عالمجا ةةةة اليا  يةةةة
  ها.وتة يم مات   ال ال  في    

  وو د تص ر مةتج  لتنميتها. ،دراسة ت  يصية ألععاد ال ات األدبية عمجااو التع يم العا 

  فاع يةةة إسةةتجاتيمية عالاةةة الاةة اث عةةالم ا  فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم النصةة ر األدبيةةة وتةة واها
 عالمجا ة اليا  ية.



  شعبان عبد الباريد. ماهر 
 

 86 

 ة الةة ع  الصةة تي فةةي تنميةةة مهةةارات الةةةجاا  ل. بثةةج اسةةتجاتيمي2011مةةجو  ديةةا  ) ،ببةة   يةةد
  يةة  ،المهجية وفاع ية ال ات لد  تالمي  المجا ة ا بتدا ية. رسةالة ماداةتيج )غيةج من ة ر ل

 دامعة بنها. ،التج ية

 ل. الدافعيةةة ل ةةةجاا  وعالاتهةةا عمفهةة   الةة ات الةجا ةةي وا تمةةاص 1999الاةةيد م مةةد ) ،ببةة  دااةةم
 ،ا ةةي لةةد  تالميةة  المجا ةةة ا بتدا يةةة . مم ةةة   يةةة التج يةةة ببنهةةا   ةة  الةةةجاا  والت صةةيو الةج 

 .    205-238ر ر  ،العدد الاادا واليالث ن  ،المم د العااج 
 ل. العالاةةةة بةةةي  مفهةةة   الةةة ات الةجا ةةةي ودافعيةةةة اإل مةةةا  لةةةد  2008 ةةةجمي  م مةةة د ) ،بامةةةد

. رسةةالة ماداةةتيج )غيةةج األ فةةاث  و  اةةع  ات الةةتع م عال  ةةةة األولةة  مةة  التع ةةيم األساسةةي
 دامعة الةادج . ،معهد الدراسات والب  ث التج  ية ،من  ر ل

  األردنر  –ل. تنمية الةجاا  وال تاعة في ال ف لة المب ج . عمان 2013فت ي م م د ) ،باميد
 دار الف ج ل  باعة والن ج والت  يد.  

   ال ةةةةجا   المعجفيةةةةةة  ل. فاع يةةةةة بج ةةةةامو اةةةةةا م ع ةةةة 2011دةةةةا ي بسةةةةامة ت فيةةةةةد ) ،األ صةةةةار
عاسةةت دا  ال اسةة   فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم النصةة ر األدبيةةة وتةة واها لةةد   ةةال  الصةةف 

 دامعة المنص ر .  ،  ية التج ية بدمياو ،األوث اليا   . رسالة ماداتيج )غيج من  ر ل
   فاع يةة بج ةامو اةا م ع ة  لر 2011معا ي م مد ) ،دا ي بسامة ت فيد ، و صج ،األ صار

ال جا   المعجفية عاست دا  ال اس   فةي تنميةة مهةارات فهةم النصة ر األدبيةة وتة واها لةد  
 ،معجفةةةالممعيةةة المصةةجية ل ةةةجاا  وال ،مم ةةة الةةةجاا  والمعجفةةة . ةةال  الصةةف األوث اليةةا    

 .175  -185ر ر  ،العدد ما ة وع جون 
 ل. الت صةةيو ال يةة   و ةةج  تنميتةةهر دراسةةة ميدا يةةة.  فةةةج 2007عبةةد المةةنعم بامةةد ) ،بةةدران

 ال ي ر الع م واإليمان ل ن ج والت  يد.
 ل. فعالية  جيةة المناا ة الم دهة فةي تنميةة مهةارات الفهةم 2008م مد دابج م مد ) ،دابج

)غيةةةةج  ،جآ يةةةةة لةةةةد  تالميةةةة  الصةةةةف األوث اليةةةةا   . رسةةةةالة ماداةةةةتيجالةجا ةةةةي ل نصةةةة ر الة
 دامعة الةادج  . ،معهد الدراسات التج  ية ،من  ر ل

 ل. فعاليةة بج ةامو اةا م ع ة  الة  ااات المتعةدد  فةي تنميةة 2007دبجيو ب  ر اميةد  ) ،دبجيو
ت ال ي يةةة. مهةةارات الت ةةدث لةةد  تالميةة  المجا ةةة اإلعداديةةة مجتفعةةي ومن فضةةي مفهةة   الةة ا

 دامعة األ دج. ،  ية التج ية ،رسالة د ت راص )غيج من  ر ل

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143785
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143785
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143785
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143785
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 ل. فاع يةة بج ةامو م  سة  فةي تنميةة مهةارات 2005 الو م مد س يمان الاجااي  ) ،ال مايا
التةة و  األدبةةي فةةي ال يةةة العج يةةة ل  بةةة المجا ةةة األساسةةية فةةي األردن . رسةةالة د تةة راص )غيةةج 

 دامعة عمان العج ية ل دراسات الع يا. ،تج  ية الع يا  ية الدراسات ال ،من  ر ل

 ل. مفهةة   الةة ات ب اةةفه دالةة لةةبع  متييةةجات ال  صةةية 1991عبةةد الفتةةا  م مةد ) ،دويةدار
لد  األ فةاثر دراسةة سةي  متجية اسةتد لية، المة تمج الاةن   الجاعةد ل  فةو المصةج ، المم ةد 

 األوث، الةادج .
 ت ال فاا  ال اتيةر البناا النظج  والةياا. مم ة ا  ن ل. ت اعا1991سامج دميو ) ،ر  ان

 . 25 - 51ر ر  ،العدد ال امس وال ما ن عال اراة ،ادتماعية 
 ل. فاع ية إستجاتيمية ت  يو بنية النص ال ي   في تنميةة 2010مجوان بامد م مد ) ،الامان

ة د تةةةة راص )غيةةةةج مهةةةارات الفهةةةةم الةجا ةةةةي ل نيةةةةج وال ةةةةعج لةةةةد   ةةةال  المجا ةةةةة اليا  يةةةةة. رسةةةةال
 دامعة عي  امس.    ،  ية التج ية ،من  ر ل

 ل. تف يةةةج األ فةةةاثر تنميتةةةهر ت ةةةدليات ماةةةتةب ية. تجدمةةةة دةةةابج 2011رو ةةةجت ا. ) ،سةةيم ج
 الةادج ر دار الف ج العج ي.  ،وباال  البا  اا  ،عبد ال ميد دابج

 يةة وتع مهةا. الةةادج ر ل. المجدد في تع ةيم ال يةة العج 2012مجوان ) ،والامان ،اا  ،ا اتة 
 م تبة الدار العج ية ل  تا . 

  فاع يةة  مة  ج الةتع م الت ليةد  فةي  ل.2013عاةي  ي إسةماعيو عاةي  ي عبةد المة اد ) ،ال ةي
نص ر األدبية لد   ال  المجا ة اليا  ية عالمم  ة العج ية الاةع دية. تنمية مهارات فهم ال

ر ر  ،دراسات عج ية في التج ية وع م النفس، العدد الجاعةد واألر عة ن، المةزا اليةا ي مم ة
191-236.  

   ل. اةةةةع  ات الفهةةةةم الةجا ةةةةي المعجفيةةةةة والميتامعجفيةةةةةر 2009إسةةةةماعيو إسةةةةماعيو ) ،الصةةةةاو
 و ج امو مةتج . الةادج ر دار الف ج العج ي.  مفاديم  ظجية وت  يص

   ت ةةةة يج تةةةةدريس األد  ل. 2013راةةةةا  بامةةةةد ) ،م ةةةةف ااةةةة  م مةةةةد ، وسبةةةةجاديم ،ال  ةةةةاو
 نص وبثجص في تنمية مهارات فهةم النصة ر األدبيةة العج ي في   ا مهارات الت  يو الفني ل

رايةةة  -المةة تمج الع مةةي الةةدولي األوث  .والتةة و  األدبةةي لةةد    بةةة الصةةف األوث اليةةا    
است جافية لماتةبو التع يم في مصج والعالم العج ي فةي  ة ا التييةجات الممتمعيةة المعااةج  

المم ةد  ، ةز الدراسةات المعجفيةة عالةةادج دامعة المنص ر ، عا اتجاا مد مج  -  ية التج ية  -
 .171 -224اليا ي، ر ر 

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682089
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682089
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682089
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682089
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1675017
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1675017
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1675017
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1675017
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 ل. تع ةةةةةيم الةةةةةةجاا  واألد ر 2006م مةةةةةد عةةةةةالا الةةةةةدل  ) ،وال ةةةةةعيبي ،راةةةةةد  بامةةةةةد ، عيمةةةةةة
 إستجاتيميات م ت فة لممه ر متن ع. الةادج ر دار الف ج العج ي.

   تج  يةةةةة. عمةةةةان ل. سةةةةي  ل دية الةةةةةجاا  وت بيةاتهةةةةا ال2010مةةةةادج اةةةةعبان ) ،عبةةةةد البةةةةار– 
 األردنر دار المايج  ل  باعة والن ج والت  يد.  

 فاع يةة اسةتجاتيمية مةتجاةة اا مةة ع ة  مةنهو ل. 2002إبةجاديم مصة ف  م مةد ) ،عبد الجايم
. النةةد الت ةةام ي فةةي تنميةة فهةةم النصةة ر األدبيةة وتةة واها لةةد   ةال  الصةةف األوث اليةةا    

 دامعة اإلس ندرية.  ،  ية التج ية ،رسالة ماداتيج )غيج من  ر ل
 ل. إسةةتجاتيمية مةتجاةةة اا مةة ع ةة  الةةتع م المةنظم  اتًيةةا لتنميةةة 2012ريةةم بامةد ) ،عبةد العظةةيم

مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي ورفةةد  فةةاا  الةة ات الةجا يةةة لةةد   ةةال  الصةةف األوث اليةةا    م ت فةةي 
الممعيةةة المصةةجية  ،184العةةدد  ،بسةة    الةةتع م. مم ةةة دراسةةات فةةي المنةةادو و ةةج  التةةدريس

 .146 -194ر  ،  التدريسل منادو و ج 
 ل. فاع يةة بج ةامو اةا م ع ة  التة و  األدبةي فةي 2014عالا  دني عبد الاةميد ) ،عبد اليني

تدريس النص ر األدبية في تنمية عع  مهارات فهم الةنص األدبةي وال تاعةة اإلبداعيةة لةد  
 المنيا.دامعة  ،  ية التج ية ، ال  الصف األوث اليا   . رسالة ماداتيج )غيج من  ر ل

 ( ل. فاع يةةةة بج ةةةامو تةةةدريبي اةةةا م ع ةةة   ظجيةةةة الةةة  ااات 2008عبةةةد الةةةةادر، فت ةةةي عبةةةد ال ميةةةد
المتعةةدد  فةةي الفهةةم الةجا ةةي وفعاليةةة الةة ات فةةي الةةةجاا  لةةد  تالميةة  الصةةف الاةةادا ا بتةةدا ي  و  

 .315-280اع  ات التع م. مم ة   ية التج ية عالزاا يد، العدد ال اد  والات ن، ر ر 

 ل. فعالية استجاتيمية التدريس التبادلي في تنمية 2009مادد  ااا  الدل  سيد ) ،عبد المميد
مهةةارات الفهةةم الةجا ةةي فةةي النصةة ر األدبيةةة ومهةةارات التعبيةةج ال تةةابي لةةد   ةةال  المجا ةةة 

 دامعة عي  امس.  ،  ية البنات ،اليا  ية. رسالة د ت راص )غيج من  ر ل
 ل. فاع يةةة اسةةتجاتيمية الةةتع م الةة اتي فةةي تنميةةة 2010م مةةد )م مةةد بةة  اةةال  بةة   ،العممةةي

المهةةارات العة يةةة الع يةةا فةةي النصةة ر األدبيةةة، و ةةةاا بثةةج الةةتع م لةةد    بةةة الصةةف ال ةةاد  
 ،معهةةةد الب ةةة ث والدراسةةةات العج يةةةة ،ع ةةةج عاةةة  نة عمةةةان. رسةةةالة د تةةة راص )غيةةةج من ةةة ر ل

 عة الدوث العج ية.دام ،المنظمة العج ية ل تج ية واليةافة والع   
 ل. الفهةةم عةة  الةةةجاا ر  بيعةةة عم ياتةةه وتةة ليو مصةةاعبه. 1999ااةةني عبةةد البةةار  ) ،عصةةج

 اإلس ندريةر مج ز اإلس ندرية ل  تا .   

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%87%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d8%b0%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%87%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d8%b0%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%87%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d8%b0%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%89%2f&criteria1=0.


2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 89 

 ل. ال فةةةاا  ال اتيةةة فةةي الةةةةجاا  وعالاتهةةا عاسةةةت دا  2011را ةةد  ) ،والم اسةةةنة ،بامةةد ،الع ةة ان
لمامعةةةة الهااةةةمية. المم ةةةة األرد يةةةة فةةةي الع ةةة   إسةةةتجاتيميات الةةةةجاا  لةةةد  عينةةةة مةةة    بةةةة ا

 .   399 -414ر ر  ،العدد الجاعد ،المم د الااعد ،التج  ية

 ل. بج ةةةةامو مةتةةةةج  لدراسةةةةة الةةةةنص األدبةةةةي فةةةةي  ةةةة ا 2004إيمةةةةان بامةةةةد ااةةةةي  ) ،ع يةةةةان
معهةةةةةةد الدراسةةةةةةات والب ةةةةةة ث  ،معةةةةةةاليج المنةةةةةةادو النةديةةةةةةة . رسةةةةةةالة د تةةةةةة راص )غيةةةةةةج من ةةةةةة ر ل

 معة الةادج .دا ،التج  ية
  ل. مةةةد  تم ةةة    بةةةة ااةةم ال يةةةة العج يةةةة ع  يةةةة 2013د ةةةا  را ةةةي دييةةةج م مةةد ) ،العةة اد

الدراسةةةةات الةجآ يةةةةة مةةةة  فهةةةةم المصةةةة   ات البالغيةةةةة وت بيةهةةةةا. مم ةةةةة دامعةةةةة عابةةةةو ل ع ةةةة   
 .270 -288ر ر  ،العدد األوث ،المم د ال اد  والع جون  ،اإل اا ية

 ل. تةةةدريس فنةةة ن ال يةةةة 2012دعةةةاا ببةةة  اليزيةةةد ) ،اميوالباةةة  ،فةةةالز  الاةةةيد م مةةةد ،عةةة ض
م تبةةة المتنبةةي ل  باعةةة  ،المم  ةةة العج يةةة الاةةع دية -العج يةةةر بةةي  النظجيةةة والت بيةةد. الةةدما 

 والن ج والت  يد.
  ل. بثةةةج التةةةدري  ع ةةة  إسةةةتجاتيمية التعةةةاون الةجا ةةةي فةةةي 2008مادةةةد م مةةةد عيمةةةان ) ،عياةةة

ا  األكاديميةة لةد  التالمية   و  اةع  ات الفهةم الةجا ةي فةي مفه   الة ات وا تمةاص   ة  الةةجا
المم ةةةةد الجاعةةةةةد  ،دامعةةةةة بسةةةةةي و ،  يةةةةة التج يةةةةةة ،الصةةةةف الجاعةةةةد ا بتةةةةةدا ي. المم ةةةةة الع ميةةةةةة

 . 203 -253ر ر  ،العدد اليا ي ،والع جون 
 ل. التع ةةةةةةةةةةةيم ال يةةةةةةةةةةة  ر معةةةةةةةةةةةار  وتمةةةةةةةةةةةار  ع ةةةةةةةةةةة ث 2012م مةةةةةةةةةةةد ردةةةةةةةةةةة  ) ،فضةةةةةةةةةةةو ه

 م ال ت .  ودراسات. الةادج ر عال

  الةةةةةةةةادج  ر  ،ل. النةةةةةةةةد األدبةةةةةةةير باةةةةةةة له ومنادمةةةةةةةه. ال بعةةةةةةةة اليامنةةةةةةةة2003سةةةةةةةيد ) ،ا ةةةةةةة
 دار ال جو .

   ل. تع ةيم ال يةة العج يةة ل مجا ةة 1996إبجاديم م مةد ) ،وع ا  ،عبد ه عبد الجام  ،ال ندر
 ال  يتر م تبة الفال  ل  باعة والن ج والت  يد.  ،ا بتدا ية. ال بعة اليا ية

 فعالية است دا  استجاتيمية ل. 2008م مد اال  الدل  ) ،وسالم ،اال  عبدالاميد ،م مد
لمجا ةةة العصةف الة دني فةي تنميةة ععةة  الماةت يات الع يةا لفهةم الةةنص األدبةي لةد  تالمية  ا

 .264 – 231ر ر  ،العدد اليا ي ،دامعة األ دج ،مم ة   ية التج ية ،اإلعدادية
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   ل. فعاليةة الةتع م البنةا ي فةي تنميةة  ةو مة  الفهةم 2011عبد العزيز  ااج م  ةد ) ،الم يج
الةجا ي ومفه   ال ات الةجا يةة لةد   و  اةع  ات تع ةم الةةجاا  مة  تالمية  المجا ةة ا بتدا يةة 

دامعةةةة  ،معهةةةد الدراسةةةات والب ةةة ث التج  يةةةة ،ل  يةةةت. رسةةةالة د تةةة راص )غيةةةج من ةةة ر لبدولةةةة ا
 الةادج .

 ( ل. وثيةة الماةت يات المعياريةة لم تة   2009الهي ة الة مية لضمان د د  التع يم وا عتماد
 ماد  ال ية العج ية ل تع يم ابو المامعي. الةادج ر ر اسة مم س ال  راا. 
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Abstract 
The Effectiveness of Suggested Strategy based on Monitoring 

Comprehension Strategies for remedial weakness in comprehension 

literary text skills and developing literary self – efficacy  

dimensions among First grade secondary 

DR. MAHER SHAABAN ABDUL-BARY 
The Study aimed at remedial the weakness in  comprehension 

literary text skills and developing self – efficacy dimensions and the 

relationship between its among first grade secondary by using suggested 

strategy based on Monitoring Comprehension Strategies . To achieve 

this objective , The Researcher prepared a list of comprehension literary 

text skills and literary self- efficacy dimensions, and prepared a test for 

measure the skills and a scale for measure self- efficacy literary 

dimensions. The Researcher employees some monitoring comprehension 

strategies Question-Answer Relationship strategy & Reciprocal 

questioning strategy) and also the researcher built the teacher's manual. 

The suggested strategy was conducted two groups in the tenth class 

secondary school students : control group (n=43) and experimental 

group (n= 43). The Study results revealed that The existence of a very 

weak among the first secondary grade students in the skills to understand 

the literary text, the effectiveness of suggested strategy based on 

monitoring comprehension strategies for remedial weakness in 

comprehension literary text skills in general & the effectiveness it in 

particular sub comprehension literary text skills, the effectiveness of 

monitoring comprehension strategies for developing literary self-efficacy 

dimensions & there is a positive correlation between the remedial 

comprehension literary text skills and self - efficacy dimensions. the 

researcher recommended the need to include the skills to comprehension 

the literary text skills when building literature curricula and literary texts 

at the secondary schools and include literary self – efficacy dimensions 

in it , and encourage students to ask many questions that revolve around 

the creator, and text; to stand on the aesthetics of this text,  

Key Words: Suggested Strategy, Monitoring Comprehension 

Strategies (Question-Answer Relationship strategy, Reciprocal 

questioning strategy), Comprehension literary text skills, literary 

Self -  Efficacy Dimensions, First grade secondary. 
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