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  ر وتقدیرشك
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     تعجز الكلمات عن التعبري عما أكنه يف نفسي من امتنـان وعرفـان باجلميـل              

طريف شوقي فرج الذي قاد خطوايت حىت جـاء هـذا           / ألستاذي املشرف الدكتور  
فقد كان خري مرشد ومعني يل إذ منحين الكثري من صربه وجهده،            .  ايته البحث إىل 

ووقته الثمني، فله جزيل الشكر واالمتنان ألنه وضع قدمي علـى طريـق البحـث               
    .العلمي

عمـر بـن    / كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل األستاذين الفاضلني األستاذ الدكتور        
سف لتفضلهما مبناقشة هذا البحث برغم      مجعه سيد يو  / عبدالرمحن املفدى، والدكتور  

    .مشاغلهما العلمية الكثرية
فهد / كما ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان بالفضل لسعادة الدكتور           

بن عبداهللا الربيعة على تشجيعه يل ومواقفه النبيلة معي، والذي يعود له الفضل بعـد               
    .اهللا تعاىل فيما وصلت إليه

 بالشكر اجلزيل إىل السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس جبامعة            كما أتقدم 
امللك سعود، والذين تفضلوا مشكورين بتحكيم الربنامج املعد وإبداء آرائهـم الـيت    

    .كانت يل ضياًء أستنري به أثناء هذه الدراسة
             م كما أشكر األخوة مبركز البحوث بكلية التربية جبامعة امللك سعود علـى تعـاو

    .إبراهيم الدرييب/ حممود عرفات، واألستاذ/ وأخص بالشكر األستاذ
كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألخي العزيز خالد بن ناهس العتييب الـذي سـاعدين يف               
احلصول على عدد من املراجع والدراسات اليت سامهت يف إجنـاز هـذا البحـث               

    . املتواضع
حممد بن حسن الشهري مدرس العلوم      / ستاذكما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األ        

مبدرسة أحد االبتدائية واملسئول عن املخترب الذي سخر يل كل اإلمكانات املتاحة يف سبيل         
    .  جناح تطبيق الربنامج

                                                                  الباحث
               خالد بن عبداهللا الراشد                                        
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  : المقدمة -أوًال 
    تعترب القراءة من جماالت النشاط اللغوي املتميز يف حياة اإلنسان  إذ تعد وسـيلة               
اتصال هامة ، فهي نافذة يطل من خالهلا الفرد على املعارف والثقافات املتنوعـة ،               

ئل الرقي و النمو االجتماعي    وعامل هام يف تطور شخصيته ، كما أا وسيلة من وسا          
فعن طريقها يشبـع الفرد حاجاته وينـمي فكره، وعواطفـه، ويثـري           . و العلمي 

خرباته مبا تزوده من أفكار، وأراء، وخـربات، وعن طريقها ينــطلق الفـرد يف              
التـعليم املستـمر الذي أضحى ضرورة ملواكبة التـطور العلمي و الفين والتكيف           

 السريعة واملستحدثات العصرية، ولتنميـة شخـصيته، و         الشـخصي للمتـغريات 
فهي أسـاس التعلـيم مبعنـاه     ). ٣ : ١٩٨١شحاته، ( توسيع مدى رؤيته لألشياء   

الواسع ، فالقراءة تعد ابرز الدعائم اليت يقوم عليها بناء عملية التعلم و التعليم ، و إذا                 
أن القـراءة إحـدى الـدعائم       حنن تدبرنا احلياة املدرسية يف مجيع مراحلها تبني لنا          

الرئيسية اليت تقوم عليها، وأا من بني الشروط األساسية للنجاح فيها ، والغـرو يف           
ذلك فمعظم املواد اليت تدرس يف املدرسة إمنا تقدم إىل التالميذ يف صـيغة مكتوبـة،           
ومن مث فإن القدرة على القراءة السريعة الفعالة من أهم األدوات اليت تعـني علـى                

    .التحصيل الدراسي
وتعد القراءة الصامتـة أحد أهم أنواع القراءة اليت جيب أن يتقنـها التالميذ يف اية              

وقد عرفـت حنـان     املرحلة األساسية، ذلك ألا إحدى أدوات الفهم واالستيعاب،       
ذلك النوع من القراءة اليت تتوافر فيها السـرعة و         : سـلطان القراءة الصـامتة بأا   

    ).١٩٨٥سـلطان ، (  عدم حتريك الشفتـني الفهم و
ونظراً ألمهية هذه اآللية اللغوية يف جمال التـعلم والتـعليم فقد حظيـت باهتمـام              
القائمني على إعداد املناهج والعاملني يف ميدان البحث العلمي، وذلـك سـعياً إىل              

ات القراءة  تطوير الربامج والوسائل اليت ترمي إىل مساعدة الطلبة على اكتساب مهار          
الصامتـة املتمثلة يف الفهم والسرعة، ال سيما يف عصر يتـصف بالثورة التقنيــة             
والتفجر املعريف واحلاجة املاسة إىل االطالع ومالحقة ما قد تنتـجه وسائل النـشر             
واإلنتاج العلمي؛ ولذا اعتربت القراءة الصامتة من بني األهداف اخلاصة لتدريس اللغة            

  ).١٩٧٥اجلمبالطي والتونسي، ( ل التعليم العام العربية يف مراح
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وقد تعددت الدراسات يف ميدان القراءة الصامتة لبحث خصائـصها و أمهيتـها و              
العوامل اليت تدعو إىل االهتمام بتدريب األطفال عليها منذ الصغر،والواقع أن النتائج            

 بني أنصار   اليت أسفرت عنها تلك األحباث قد وضعت حداً للجدل الذي كان قائماً           
القراءة الصامتة و القراءة اجلهرية،فمنذ اية العقد الثاين من القرن العشرين مل يعـد              

    .هناك شك يف وجوب العناية بالقراءة الصامتة يف املدارس االبتدائية
 تلميذاً  ١٦٩٩ على   ١٩٤٧ومن أهم تلك الدراسات الدراسة اليت قام ا بسويل عام           

رس االبتدائية بوالية شيكاغو األمريكية، واليت توصـلت        موزعني على عدد من املدا    
نتـائجها إىل أن التـالميذ الذين تعلموا بالطريقة الصـامتة تفوقـوا يف حتـصيلهم      

    ). ٣٥: ت .بريان، ب( الدراسي على التـالميذ الذين تعلموها بالطريقة اجلهرية 
تلميذا  ) ١٢٤ ( بدراسة على عينة مكونة من    ١٩٨٧أما عفاف بشر فقد قامت عام         

من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عـن تفـوق              
اموعة اليت قرأت بالطريقة الصامتة على اموعة اليت قـرأت بالطريقـة اجلهريـة            

     ). ٣٤ : ١٩٩٢الكخن ، (
السادس  بدراسة مماثلة على عينة من تالميذ الصف  )Taylor , 1989( كما قام تايلور 

، وقد أظهرت النتائج أن استيعاب التالميذ بعد القراءة الصامتة أعلى           )٤٠(االبتدائي  
    . من استيعام بعد القراءة اجلهرية

وقد بينت الدراسـات أن هناك مـعامل ارتباط عايل بني قدرة التلميــذ علـى              
اسيــة ،   القراءة الصامتـة وقـدرته على التحصيل، واالستيعاب لسائر املواد الدر        

 على عدد من تالميـذ الفرق الرابعة واخلامـسة والـسادسة           ))يل  (( ففي حبث أجرته    
االبتدائية توصلت إىل أن القدرة على القراءة الصامتة ضرورية لبلوغ مستوى حتصيلي            

    ).١٤: ١٩٨٣أبو العزامي، (مقبول 
 معرفـة أثـر   كما بينت نتائج الدراسة اليت قامت ا  ميبيل أراا واليت هـدفت إىل  

برنامج لتنمية مهارات القراءة الصامتة على التحصيل الدراسي للتالميذ، واجتاهـام           



  
٩

حنو القراءة، والذي طبق على عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة بومبـاي             
اهلندية أن برنامج القراءة الصامتة كان له أثر واضح يف حتـسن حتـصيل التالميـذ                

    .(Aranha, 1985)الدراسي 
كما بينـت نتـائج الدراسـة اليت قام ا كل من سوندرا هولـت وفرانـسيس              

طالباً من طالب الصف األول والثاين املتوسـط   ) ٢٠١(أوتويل على عينة مكونة من      
والذين ينتـمون إىل إحدى مدارس اجلنوب الشرقي من الواليات املتــحدة؛ أن            

على حتسن مستوى التحـصيل الدراسـي       برنامج القراءة الصامتة كان له أثر واضح        
    .Holt & O’ Tuel, 1989 )(لدى التالميذ 

طالباً ) ٢٥٠(أما الدراسة اليت قام بتطبيقها جريالدوين سوندرز على عينة مكونة من            
من طالب املرحلة الثانوية بوالية نرباسكا دف معرفة أثر برنامج لتنميـة مهـارات     

ب حنو القراءة، وعلى حتصيلهم يف مادة األحيـاء؛  القراءة الصامتة على اجتاهات الطال    
فقد أثبتت نتائجها أن برنامج القراءة الصامتة كان له أثر واضح يف حتـسن حتـصيل       

     .(Saunder, 1992 )الطالب يف مادة األحياء 
ويفسر يوركي دور القراءة يف التحصيل الدراسي بأن الطالب ذوي املهارات القرائية            

ون من اختيـار النشاط القرائي املالئم للحصول على املعلومات         الضعيـفة ال يتمكن  
املهمة، وال يستطيعون تنظيم هذه املعلومات وتوظيفها وبالتايل فـإم يفـشلون يف             
استيـعاب مضامني املقروء، كما أن الطالب ذوي املـهارات القرائيـة الـضعيفة            

الوقت املخصص إلجنـاز    سوء الفهم، وطول    : يعانون من أمرين غاية يف األمهية مها      
      ).Yorkey, 1982, 91(املهمة القرائية 

كما كشفت نتـائج العديـد من الدراسـات األجنبية يف جمال القراءة الصامتة من            
 عـن وجـود   )Moore, 1981, 598( ودراسة ( Meyer, 1980, 100 –103 )بينها دراسة

 ضعف الطـالب يف     مشكلة يف معـظم املؤسسات التربـوية يف العامل تتـمثل يف        
بعض مهارات القراءة الصامتـة اليت تتطلبـها عملية حصوهلم علـى املعلومـات            
كمهارة فـهم األفكار الرئيسية، ومـهارة فهم األفكـار التفـصيـلية، ومهـارة           
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االستنتاج، ومـهارة التـلخيص، ومهارة السرعة يف القراءة الصامتة كما أشـارت          
الطالب ملا يقرؤون ال يتـجاوز املـستـوى       هذه الدراسـات إىل أن استيـعاب      

     .من مستويات الفهم) السطحي ( احلريف 
وجيدر بالذكر أن االرتـقاء مبستويات التحصيل الدراسي يقتضي تـدريب التالميذ          
وتزويدهم مبـهارات القراءة اليت حيتـاجوا للبـحث والتنقيب عن املعرفـة مـن           

ـ       هيل عمليات التعلم، ذلك أن النــجاح أو        مصادرها، ومن مث اإلفادة منها يف تس
الفشل يف التـعلم غالبـاً ما خيضع، أو يتـأثر بقوة مبا لدى التالميذ من معلومـات    
عن الكيفية اليت يتـعلمون ا، ومدى ما لديهم من قـدرة على استعمال املهارات             

    ).Walter, 1981, 312(القرائية 
مكان تنمية مهـارات القـراءة الـصامتة،        وقد أثبتت الكثري من الدراسات أنه باإل      

فاملهارات القرائية ليست استعداداً وراثياً يولد مع الفرد بل هي قدرات مكتسبة ميكن             
تعلمها وتنـميتها من خالل الربامج التربـوية والتدريبية املنظمـة، ومـن ضـمن             
 الدراسـات اليت أثبتت إمكانية تنمية مهارات القراءة الصامتـة دراسة كـل مـن            

، )Parker, 1987(ودراسة لوسي جـرين بـاركر   ،)Higgins, 1982( كينيت هيجرت 
،ودراسة عبـداهللا عيـسى      ) ١٩٨٧شعبان،  ( ودراسة احسان عبدالرحيم شعبان     

، فقد  )١٩٩٨العمارنة،  ( ، ودراسة عماد فاروق العمارنة      )١٩٩٤عمايرة،  (عمايرة  
لقراءة الصامتة كان هلا أثـر  أوضحت نتائج هذه الدراسات أن برامج تنمية مهارات ا    

  .واضح يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ املشاركني
  

  : مشكلة الدراسة -ثانیًا 
على الرغم من أن مشكلة الضعف يف القراءة الصامتة تعترب من أكرب املـشاكل الـيت             

ا قد يترتب   يعاين منها الكثري من الطالب، خاصةً يف مراحل التعليم العام، وبالرغم مم           
على هذه املشكلة من أثار سلبية تتمثل يف ضعف مستوى التحصيل الدراسي لـدى              
الطالب، إال أن االهتمام ذه املشكلة يف الوطن العريب بشكل عـام ويف اململكـة               
العربية السعودية بوحه خاص ال زال دون املستوى املأمول، فعلى الرغم من وجـود              



  
١١

اليت اهتمت ذا املوضوع إال أننا نالحظ أن هنالـك          الكثري من الدراسات األجنبية     
قصوراً يف عدد الدراسات العربيـة اليت حاولت تنـمية مهارات القراءة الصامتـة           
يف البالد العربية، فعلى حد علم الباحث ال يوجد سوى عدد حمدود من الدراسـات               

حممد، ( اسة  ، ودر  )١٩٨٧شعبان،  ( العربية اليت اهتمت ذا املوضوع وهي دراسة        
،  )١٩٩٤عمـايرة،   ( ودراســة    ) ١٩٩٠املطاوعـة،   ( ، ودراسـة    )١٩٨٨

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ويف حـدود         ). ١٩٩٨العمارنة،  ( ودراسـة  
    .معرفة الباحث فإنه ال توجد أي دراسة تناولت هذا املوضوع

ظراً لألمهية النظرية والتطبيقيـة     ونظراً ألمهية القراءة الصامتة من الناحية الوظيفية، ون       
للدراسات املتعلقة بتنمية مهارات القراءة الصامتة يف العامل العريب بوجه عام، واململكة            
العربية السعودية بوجه خاص، فإن احلاجة ملحة لوضع برنامج جترييب لتنمية مهارات            

 نتائج تقوم   القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ دف التوصل إىل         
عليها تطبيقات تربوية لرفع مستوى التالميذ يف القراءة الصامتة، ومن مث رفع مستوى             
التحصيل الدراسي لديهم، ولذا يؤمل أن تسهم الدراسة احلالية يف سد ثغرة يف هـذا            

    .اال
  :ومن هذا املنطلق فإن املشكلة الرئيسة للدراسة تتمثل يف التساؤل التايل

نامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الصامتة يف حتسني مستوى التحصيل           ما أثر بر   ((
   .))الدراسي 

  :ولإلجابة على هذا التساؤل صاغ الباحث التساؤالت الفرعية التالية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -١

ر الفهم يف القراءة الـصامتة    اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبا      
  يف القياس البعدي؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٢
اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة            

  يف القياس البعدي؟



  
١٢

رجـات التحـصيل    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب د          -٣
الدراسي لكل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الـضابطة يف القيـاس             

  البعدي ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٤

اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الـصامتة          
  تطبيق الربنامج التدرييب ؟بعد مضي شهرين من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٥
اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة           

  بعد مضي شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب؟
ب درجات أفراد اموعة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رت         -٦

  التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار الفهم يف القراءة الصامتة ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعة             -٧

  التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة ؟
لة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات التحـصيل         هل توجد فروق ذات دال     -٨

    الدراسي بالنسبة ألفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي ؟
      : أهمیة الدراسة -ثالثًا 

 حتظى القراءة الصامتة بأمهية ومكانة رفيعة بني أنواع القراءة األخرى ، حيث أـا              
، كما أا توفر اجلهد و الوقت للقارئ إضافةً         تتيح تركيزاً و فهماً أكثر أثناء القراءة        

إىل صالحيتها لالستخدام يف مواقف احلياة املختلفة ، وبناًء على ما سبق ميكـن أن               
  :تتمثل أمهية الدراسة يف اجلانبني التاليني 

   األهمیة النظریة-أ 
إثراء التراث التربـوي العريب بوجه عام والسـعودي بشكل خاص باملزيد مـن            -١

  .ومات حول موضوع القراءة الصامتة املعل
نظراً لندرة الدراسات املتعلقة ذا املوضوع يف البيئة العربية و بوجه خاص اتمع              -٢

السعودي، فإننا نأمل أن تسهم الدراسة احلالية يف توفري البيانات املهمة يف هـذا              
  .   اال وتكون بداية لبحوث و دراسات أُخرى 



  
١٣

  : األهمیة التطبیقیة -ب 
تصميم برنامج لتنمية مهاريت الفهم والسرعة يف القراءة الصامتة يطبق على طالب             -١

  .املدارس السعوديني لتحسني مهارام يف القراءة الصامتة 
إمكانية وضع نتائج هذه الدراسة موضع التطبيق داخل املؤسسات التعليمية،كما           -٢

 القــراءة   ميكن اإلفادة من نتائــجها يف حتسـني مسـتوى التــالميذ يف         
  .الصامتـة وما يتبـعه من ارتـفاع مسـتوى التحصيل لديهم

مسـاعدة املعلـمني يف اختيـار افضل الطرق و األساليب اليت تـسـاعد يف             -٣
           .تنـمية مهاريت الفهم والسرعة يف القراءة الصامتة لدى التالميذ 

  : أهداف الدراسة -رابعًا 
لية برنامج لتنمية مهارات القـراءة الـصامتة و         دف الدراسة إىل التعرف على فعا     

اختبار فعاليته جتريبياً لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض ،             
فضالً عن الكشف عن طبيعة العالقة بني حتسن مهارات القراءة الصامتة و مـستوى              

    .التحصيل الدراسي 
  : مصطلحات الدراسة -خامسًا 

  :Silent readingصامتة   القراءة ال- ١
  :يقصد بالقراءة الصامتة يف هذه الدراسة 

العملية اليت يتم من خالهلا التعرف على الكلمات وفهمها من دون نطق أو مهس أو               
    . حتريك شفاه

    :Skill املهارة  - ٢
  :يقصد باملهارة يف هذه الدراسة 

ظمة تنظيماً جيداً بكل يـسر و       القدرة املكتسبة للقيام بأمناط من السلوك املعقد و املن        
إتقان ، و اليت تتم  تنميتها من خالل التدريب املخطط و املتواصـل ، و املمارسـة                  

  .املنظمة 
  



  
١٤

   : Reading comprehension الفهم القرائي  - ٣
  :يقصد بالفهم القرائي يف هذه الدراسة 

قروءة، الـصريح منـها     النشاط العقلي الفاعل املتمثل يف إدراك القارئ ملعىن املادة امل         
    .والضمين يف ضوء اخللفية املعرفية للقارئ 

  : أما التعريف اإلجرائي للفهم القرائي يف هذه الدراسة فهو
 –جمموع االستجابات الصحيحة اليت حيصل عليها التلميذ يف اختبار القراءة الـصامتة          

    . إعداد مسعود الرقيعي
   :Reading speed سرعة القراءة  - ٤

  :سرعة القراءة يف هذه الدراسة يقصد ب
عدد الكلمات اليت يقرأها التلميذ يف الثانية الواحدة مقرونة بنسبة الفهم املتحقق من             

    .املقروء 
  :أما التعريف اإلجرائي لسرعة القراءة يف هذه الدراسة فهو

الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف اختبار السرعة يف القراءة الصامتة الـذي قـام               
    . احث بإعدادهالب
  : School achievement التحصيل الدراسي  - ٥

  : و يقصد بالتحصيل الدراسي يف هذه الدراسة 
املستوى الذي يتوصل إليه املتعلم يف تعلمه املدرسي ، و حتـدد ذلـك اختبـارات                

    .التحصيل املدرسية
  :أما التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي يف هذه الدراسة فهو

جات اليت حيصل عليها التلميذ يف مجيع املقررات الدراسية يف اية الفصل            جمموع الدر 
  .الدراسي
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 اإلطار النظري - الفصل الثاني 
  :للدراسة

  .قراءة وتطوره التاریخي مفهوم ال–أوًال 
  . أنواع القراءة وتقسیماتها–ثانیًا 
  . مزایا القراءة الصامتة–ثالثًا 

  . مهارات القراءة الصامتة–رابعًا 
 القصور في مهارات القراءة –خامسًا 

  .الصامتة
 أثر برامج تنمیة القراءة الصامتة –سادسًا 



  
١٦

  : مفهوم القراءة وتطوره-أوالً 
     يشـري التراث العلمي التربوي إىل أن مفـهوم القراءة مر مبراحـل خمتــلفة،           

رحلة تتفق مع املفـهوم احملدد     وجاءت البـحوث والدراسات حول القراءة يف كل م       
هلا، ففي مطلع القرن العشرين كان مفهوم القراءة يتمثل يف القـدرة على تــعرف       
احلروف والكلمات والنطق ا، فكان هذا املفــهوم ضـيقاً حمـدوداً يف اإلدراك              
البصري للرموز املكتوبة، وتعرفـها والنطق ا، فقد ركزت البـحوث خــالل           

التـعامل مع القراءة من خالل البعد اآليل دون البحث يف العمليات           تلك الفترة على    
  ). ١٩٨٠،٣٠٦جماور،(العقلية أو االنفعالية للقراءة 

  
    كما أن األحبـاث والدراسـات اليت أُجريت على القراءة يف العـقد األول من            
القرن العشرين، ركزت على النواحي الفسيولوجية مثل حركات العـني، وأعـضاء            

  ).١٩٨٣،١٥١خاطر وآخرون،( نطق وما إليها ال
  

   مث جاء العقد الثاين من القرن العشرين وبدأ االهتمام مبوضـوع القـراءة يتزايـد               
بصـورة واضـحة، فقـد كثرت الدراسات اليت اهتـمت ذا املوضوع، وقـد           

من  من أبرز الذين اهتموا ذا املوضوع ، فقد قام بإجراء سلسلة             )) ثورندايك   ((كان  
البحوث حول أخطاء التالميذ الكبار يف قراءة الفقرات، وخرج من هـذه األحبـاث        
بنتيجة كان هلا أثر بعيد يف انتقال مفهوم القراءة، وهذه النتيجة هي أن القراءة ليست               
عملية ميكانيكية حبتة يقتصر فيها األمر على جمرد التعرف والنطق، إمنا هـي عمليـة         

عمليات اليت يقوم ا اإلنسان وهو حيل املسائل الرياضـية،          عقلية معقدة متاثل مجيع ال    
  ).١٩٨٦،٣٧السيد،(فهي تستلزم الفهم، والربط، واالستنتاج وحنوها 

  
   ونتيجة لزيادة األحبـاث يف جمال القراءة الصـامتة، وخباصة األحبـاث اليت قـام            

لف بـاختالف    ، واليت أظـهرت نتائجها أن القراءة ختت       ))جد وباسويل ((ا كل من    
غرض القارئ، كما أا ختتلف باختالف املادة املقروءة؛ فقد أخذ املهتـمون ينادون            
بضرورة تدريب التالميذ على مجيـع أنواع القراءة، كما أن األنـظار أخذت تتجه            
إىل السـرعة يف القراءة، وذلك حىت يتمكن الناس من االنتـفاع بكل مـا خترجـه     

  ). ١٥٢-١٩٨٣،١٥١رون، خاطر وآخ(املطابع يومياً 



  
١٧

  كما اجتهت األنظار كذلك إىل العناية بالنقد فتوسع مفهوم القراءة ليشمل التجاوب         
النقدي للقارئ مع املادة املقروءة، واختاذها وسيلة مـن وسـائل كـسب اخلـربة،        
واالستفادة يف احلياة؛ وذلك نتيجة ظهور احلاجة إىل مشاركة الفرد يف بناء جمتمعـه،              

خذ آراء األفراد للتمكن من بناء اتمع، ونتيجة احلاجـة إىل تـدريب             عن طريق أ  
التالميذ بعدم التسليم بصحة ما يقرأون؛ إذ ال بد من دراسته دراسة حتليليـة ناقـدة           

   ).١٩٨٩،٩٨خاطر وآخرون، (للتعرف على ما حيتويه من إجيابيات أو سلبيات 
  

وم القراءة ليشري إىل اسـتخدام         ويف العـقد الثالث من القرن العشرين تطور مفه       
القراءة ملواجـهة املشكالت، واالنتفاع ا يف مواقف احلياة العمليـة؛ وذلك نتيجة           
لتـعقد احلياة، وظـهور العديـد من املـشكالت االجتماعيــة واالقتـصادية           
والسياسية، وبذلك اتسع مـفهوم القراءة، ليصبـح أسـلوباً من أساليب النـشاط           

 املشكالت، ونتيجة هلـذا التـطور يف املفهـوم ازدادت العنــاية   الفكري يف حل 
  ).١٢٠-١٩٨٦،١١٩أمحد، (بالقراءة التحليلية 

  
    وظلت القراءة حمددة باجلانب اآليل واجلانب الفكري والـذي يـشتمل علـى             
عمليات عقلية خمتلفة حىت اية القرن العشرين، حيث اتسع مفهوم القراءة ليـشمل             

اللغوية اليت ميتلكها القارئ، وتطور مفهوم القراءة من هـذه الناحيـة            مجلة اخلربات   
يستلزم حصول املعرفة اللغوية كشرط أساسي لتعليم القراءة وليس هذا فحسب فقد            
دخل اجلانب االنفعايل إىل ما سبق لتصبح القراءة ذات أبعاد ثالثة وفق ما يراه اخلرباء               

  :يف هذا امليدان وهي
 على خلفية القارئ ومصادر احلس لديه، فإذا ما حدث خلل       ويقوم :البعد احلسي  .١

  .يف العني مثالً فإن الرؤية لألشياء ستتأثر
 ويتضمن مشاعر القارئ وانفعاالته يف أثناء القراءة، ألن الطريقة          :البعد االنفعايل  .٢

  .اليت ننفعل ا يف أثناء القراءة تؤثر على تفسرينا ملا نقرأ
لتفكري ومـهارات االستيـعاب، فـالقراء الـذين      ويتـضمن ا  :البـعد املعريف  .٣

يـعانون من صـعوبات يف التـفكري غالباً ما يشعرون بـصعوبة يف القـراءة             
  ).     ١٩٩٨،١٤العمارنة،( واالستيعاب 



  
١٨

  : أنواع القراءة وتقسیماتها-ثانیًا 
  :ميكن حتديد أنواع القراءة من زوايا أربع هي

  : وينقسم هذا النوع من القراءة إىل نوعني: من حيث التهيؤ الذهين للقارئ-١
 وترتبط مبطالب املهنة، وغري ذلك من ألوان النـشاط احليـوي،            :القراءة للدرس  - أ 

والغرض منها عملي، يتصل بكسب املعلومات واالحتفاظ جبملة مـن احلقـائق؛         
يؤاً خاصاً، فنجد يف القارئ يقظةً وتأمالً وتفرغاً، كمـا          .ولذلك يتهيأ هلا الذهن   

دو يف مالحمه عالئم اجلد واالهتمام، وتستغرق قراءته وقتاً أطول وتقف العـني             يب
فوق السطور وقفات متكررة طويلة أحياناً؛ ليتم التحصيل واإلملام، وقد تكـون            

   ). ١٩٩٤،٧٤ابراهيم، ( للعني حركات رجعية لالستذكار والربط وغري ذلك 
 قضاء وقت الفراغ قضاًء ساراً       ترتبط هذه القراءة بالرغبة يف     :القراءة لالستمتاع   -  ب 

ممتعاً، ومتحي منها األعراض العملية، ، والدافع إىل مثل هذا النوع من القراءة إما              
حب االستطالع، ويف هذه احلالة يكون املقروء من املوضـوعات الواقعيـة،وإما            
الرغبة يف الفرار من الواقع وأثقاله وجفافه، والتماس املتعة والسلوى، وقد يكـون   

   ).١٩٨٣،١٥٦خاطر وآخرون، ( قروء يف هذه احلالة من صنع اخليال امل
  
  :حيث ميكن تقسيمها إىل األنواع التالية:  من حيث أغراض القارئ-٢

 كـقراءة تقرير، أو كتــاب      :القراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع       - أ 
 جديـد، وهذا النـوع يعد من أرقى أنـواع القراءة؛ وذلك لكثرة املواد الـيت            
ينبـغي أن يـقرأها اإلنسان يف هـذا العـصر احلديث، الذي زاد فيـه اإلنتاج  
العـقلي زيـادة مطردة، وميتـاز هذا النـوع من الــقراءة بالوقــفات يف       
أماكن خاصـة الستيـعاب احلـقائق، وبالسرعة مع الفــهم يف األمـاكن           

   ).١٩٩٤،٧٣ابراهيم، ( األخرى 
ا االستـذكار واإلملام، وتـقضي هذه القـراءة        ويـقصد   :القراءة التحصيلية   -  ب 

التريث واألناة لفـهم املسائل إمجاالً وتـفصيالً، وعــقد املوازنــة بـني            
املعلومات املتـشاة واملختـلفة، مما يسـاعد علـى تثبيـت احلقائــق يف            

   ).١٩٨٩،٢١عبدالرمحن ومصطفى، ( األذهـان 



  
١٩

ارئ إىل عدة مصادر، جيمع منـها مـا          وفيها يرجع الق   :القراءة جلمع املعلومات   -  ج 
حيتاج إليه من معلومات خاصة، وذلك كقراءات الدرس الذي يعد رسالة أو حبثاً،             
ويتطلب هذا النوع من القراءة مهارة يف التصفح السريع، وقدرة على التلخـيص             
وميكن تدريب التالميذ على هذا النوع من القراءة بتكليفهم بإعداد بعض الدروس     

   ).١٩٩٤،٧٣ابراهيم، ( هم باملراجع الالزمة بعد تزويد
 كنقد كتاب أو أي إنتاج عقلي، للموازنة بينـه وبـني       :القراءة النقدية التحليلية   - د 

غريه، وهذا النوع حيتاج إىل مزيد من التروي ، واإلمعان واملتابعة والتمحـيص؛             
النـضج  ولذا فإنه ال يقدر على مزاولته إال من أُويت حظاً عظيماً مـن الثقافـة و              

  ). ١٩٧٩،٣٤١مسك،(واالطالع والتحصيل والفهم 
    
  :التقسيم على أساس السرعة– ٣

ذهب بعـض الباحثـني إىل تقسيم القراءة إىل عدة أنواع ختتلف الـسرعة فيهـا              
وعلى سبـيل املثال فقـد  . باختالف الـغرض من القراءة ، ونوع املادة املـقروءة        

  :عة إىل أربعة أنواع هي  القراءة من حيث السر)) يوكم ((قسم 
 وهي أسرع أنواع القراءة و تستخدم عادةً للبحث عن املراجـع         :القراءة اخلاطفة    - أ 

أو لتحديد مادة علمية معينة ، أو ملراجعة قصة مألوفة ، أو للحصول على فكـرة                
  . عامة عن موضوع ما

 و هي أقل سرعة من اخلاطفة ، وتستعمل للحـصول علـى             :القراءة السريعة     -  ب 
كار الرئيسية عن املوضوع ، أو بعض التفاصيل القليلة اليت تستمد من مـادة              األف

  .مألوفة 
 و تستخدم لإلجابة عن سؤال معني ، أو ملعرفة العالقـة بـني              :القراءة العادية    -  ج 

  .التفاصيل و الفكرة العامة ، أو لقراءة مادة متوسطة الصعوبة 
ادة، و ملعرفة التفاصيل وتسلسلها      وتستخدم للتمكن من امل    :القراءة الدقيقة املتأنية   - د 

، و ملتابعة التوجيهات ، وحلل املسائل ، و لقراءة املادة الصعبة نسبياً ، و قـراءة                 
   ).  ١٩٩٤حممد ، ( الشعر ، و القراءة للتذكر ، و للحكم على املادة املقروءة 
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  : التقسيم على أساس األداء- ٤
قراءة جهريـة، وقـراءة     :  إىل نوعني  تنقسم القراءة من حيث شكلها العام يف ألداء       

صامتة، ويتفق على هذا التقسيم اخلرباء املتخصصون يف القراءة واهليئـات العامليـة             
  ).١٩٦١،١٢مرسي،(املتصلة بتعليمها 

  :القراءة اجلهرية - أ 
هي ذلك النـوع   ((: بـأن الـقراءة اجلـهرية  ) ٢٧٤،  ١٩٧٩مسك،  (        يرى  

قـارئ ما يقرؤه عن طريـق العـني وحتريك اللسان من القراءة الذي يتـلقى فيه ال    
واستـغالل األذن، وأسـاس ذلك النطق باملقروء بـصوت عال يسمعه القـارئ           

 العملية الـيت    ((: القراءة اجلهرية بأا  ) ١٩٨١،١٢٩قورة،  ( ، بينما عرف    ))وغـريه  
ة متباينـة   يتم ا ترمجة الرموز الكتابية، وغريها إىل ألفاظ منطوقة،وأصوات مسموع         

فهي تعتمد على رؤية العني للرمز، وعلـى النـشاط          .الداللة حسبما حتمل من معىن    
    . ))الذهين يف إدراك معىن الرمز، وعلى التلفظ بالصوت املعرب عما يدل عليه ذلك الرمز

وتبـدو أمهية القراءة اجلهرية من الناحية االجتماعية من خالل الدور الذي تقوم بـه     
رك للمناقشة وتـبادل وجهات النـظر، مما يسـاعد التـالميذ       يف وضع أساس مشت   

على حتسـني حمادثام ومتكنهم مـن التمتـع باالشـتراك يف املـواد األدبيــة،            
واملناقشـات العلمية، وأخرياً فإا تسـاعد املعلم على تشـخيص نواحي الضعف          

  ). Hester,1986,122(يف مهارات القراءة املطلوبة 
  

  :متةالقراءة الصا  -  ب 
يشري توين بوق إىل أن البدايات األوىل لظهور مصطلح القراءة الـصامتة كنـشاط              
حديث كانت يف القرن التاسع عشر، حيث ظهرت بعض العوامـل الـيت أدت إىل               

من بني هذه العوامل انتشار حركة التعليم، وبالتايل ازدياد         . االهتمام بالقراءة الصامتة    
 ظهرت القراءة الصامتة كنشاط خاص يستخدمها       عدد القراء، ونتيجة لتلك العوامل    
كما أن من العوامل اليت ساعدت أيـضاً علـى          . الفرد يف األماكن العامة واملكتبات    

ظهور القراءة الصامتة استخدام الكتب يف التنمية الشخصية، ويف حتـسني الوضـع             
   ).٥٢، ١٩٧٧الرقيعي، ( االجتماعي الذي ظهرت أمهيته نتيجة للثورة الصناعية 



  
٢١

: أن القراءة الصامتة هـي )  Bush & Andrews , 1980 ; Harris , et al. 1983(ويرى 
أن القـراءة  ) ٢٦٤، ١٩٧٠عطية، (القراءة اليت تتم بدون نطق مسموع، بينما  يرى  

تلك القراءة اليت تعتمد على البصر دون النطق الصويت العلين، أما حنان            : الصامتة هي 
ذلك النوع من القراءة اليت تتـوافر       : لصـامتة بأا سـلطان فقـد عرفت القراءة ا    

،فيــما  )١٩٨٥ســلطان ،    ( فيها السـرعة و الفهم و عدم حتريك الشفتـني         
عملية فكرية ال دخل للصوت فيهـا،       : القراءة الصامتة ) ١٩٩٤،٦١ابراهيم،( عرف

 فهي تقوم على حل الرموز املكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وهي سرية ال صوت        
  .فيها وال مهس وال حتريك لسان أو شفة

  
  : مزایا القراءة الصامتة-ثالثًا 

حتظى القراءة الصامتة مبزايا كثرية، ولذلك كانت موضع اهتمام كـبري يف التربيـة              
  :احلديثة، ومن هم هذه املزايا ما يلي

  :القراءة الصامتة والتقدم الدراسي -١
تحصيل الدراسي ويف احلياة املدرسية،     تكتسب القراءة الصامتة أمهية خاصة يف جمال ال       

فإذا ما تـدرب التلميذ تدريبـاً كافياً على القراءة الصامتة، متكن من السيطرة على             
ركنيها الرئيسيني ومها السرعة والفهم، أمكنه أن يتـقدم تقدماً كبرياً يف سائر املواد             

ل بني قـدرة    الدراسـية، وقد أثبتت الدراسـات أن هناك معامل ارتباط مرتفع دا         
التلميذ على القراءة و قدرته على التحصيـل و االستيعاب لسائر املواد الدراسـية ،              

على عدد من تالميذ الفرق الرابعة و اخلامـسة و          ١٩٣٣ عام   ))يل ((ففي حبث أجرته    
السادسة االبتدائية توصلت إىل أن القدرة على القراءة الصامتة ضرورية لبلوغ مستوى    

    ).١٤: ١٩٨٣و العزامي، أب(حتصيلي مقبول 
  :القراءة الصامتة والفهم -٢

اهلدف من كل قراءة هو فـهم املعىن أساساً، فالفهم يعني القـارئ علـى اإلدراك               
الصحيح ملا تنـطوي عليه القطعة املقروءة من معان ظاهرة أو خفية، والقراءة بغـري              

أفكار الكاتـب   ذلك اإلدراك تفقد قيمتها، وتصبح عملية آلية ال تنقل إىل صاحبها            
ومعانيه وآراءه وختلو من الدافع إىل اإلقبال عليها واختاذها وسيلة للمتعـة الفكريـة              

  ).١٩٥٧،٥٩لطفي،( والتحصيل العلمي 
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أن منو القدرة على الفهم يزداد بشكل منـتظم         ) ٣٩-١٩٨٣،٣٨أبو العزامي، (ويرى  
راسته كان فهمـه    تقريباً على طول مراحل التعليم، فكلما تقدم التلميذ يف مراحل د          

أحسن، وكانت قدرته على فهم مادة أصعب أكرب من ذي قبل، ومما يزيد من القدرة               
على الفهم متكن التلميذ من معاين الكلمات، وكلما زاد احملصول اللغـوي للتلميـذ         
زادت مقدرته على تفهم املادة املقروءة، كما أن التجربة الشخصية للتلميذ هي الـيت         

    .ها وجتعل هذا املعىن حياً يف ذاكرة التلميذتعطي للكلمات معاني
  :القراءة الصامتة  والسرعة -٣

تتطلب القراءة اجلهرية حتريك عضالت احلنجرة والفم وجهاز التنفس للفظ الكلمات           
بعد رؤية النصوص املكتوبة، واالنتـقال إىل مدلوالا، وذلك كله يتطلـب جهـداً    

القراءة الـصامتة ختتصر ذلـك اهـود،       عـضوياً خاصاً ووقتاً زائداً، يف حني أن        
وتكتفي باالنتـقال الذهين بواسطة النظر، هذا مع العـلم بأن العني تسبق اللـسان             

  ).١٩٧٥،١٤٥فايد،(بوجه عام 
 بقياس سرعة القراءة يف اللغة اإلجنليزية جهراً وصمتاً بـني طـالب             ))هيوز ((وقد قام   

 كلمة يف الثانية، وأقصى     ٥،٦٣متة هو   اجلامعة، فوجد أن متوسط سرعة القراءة الصا      
إىل أن القارئ الكفء تبلـغ       )) هيوز (( كلمة يف الثانية، وقد توصل       ٨،٢١سرعة هي   

سرعته يف القراءة الصامتة ضعف سرعته يف القراءة اجلهرية تقريباً،وعندما نظـر إىل             
بعة أمثال  النتائج بصفة فردية وجد أن األفراد يقرؤون صمتاً بسرعة تعادل ثالثة أو أر            

    ).٦٦-١٩٨١،٦٥جراي،(سرعة قراءم اجلهرية 
  :القراءة الصامتة تتناسب مع ما يستوجبه الذوق االجتماعي -٤

تتناسب القراءة الصامتة مع ما يستوجبه الذوق االجتماعي مـن احتـرام لـشعور              
اآلخرين بعدم إزعاج أمساعهم باألصوات العالية، ويبدو هذا أكثر أمهيـة يف قاعـة              

يت يتعدد فيها القارئون، ويف االندية، وما يشبهها مـن مواقـع اللقـاءات              الدرس ال 
    ).٤٢-١٩٨٣،٤١رشوان،(واالجتماعات 

  :القراءة الصامتة من الناحية التربوية والنفسية -٥
تسهم القراءة الصامتة يف تنمية قدرات التالميذ ومهارام يف القراءة، فهي تعـودهم             

طبعهم على حب البحث واالطالع والسـيما يف      االستقالل ا والسرعة فيها، كما ت     
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وهي طريقة فردية حتمل كل تلميذ على العمل وحده، واالعتماد على       . أوقات الفراغ 
    ).١٩٧٥،٢٦٨مسك،(نفسه يف القراءة والفهم 

كما أن هذا النوع من القراءة يساعدنا على متضية الوقت يف شئ من املتعة والسرور،               
بعض املعلومات املفيدة والقيمة، فهـي أجلـب للـسرور          باإلضافة إىل أننا جند فيه      

واالستمتاع من القراءة اجلهرية؛ ألن فيها انطالقاً وحرية، وألا متضي يف جو يسوده             
كما جند فيه متنفساً لبعض نوازعنا املكبوتة، ومصدراً ملعرفة صحيحة للطبيعة           . اهلدوء
  .البشرية

  
  : مهارات القراءة الصامتة-رابعًا 
 من ))ديفز((م الكثري من الباحثني بدراسة وحتديد مهارات القراءة الصامتة، وكان            اهت

  :أوائل الذين حبثوا يف هذا املوضوع، وتتمثل مهارات القراءة الصامتة عنده فيما يلي
  .معرفة معىن الكلمة

  .ختـمني معىن كلمة غري معروفة من خالل السـياق -١
  .تتبـع نظام النص املقروء -٢
  .الرئيسـية للنص املقروءفـهم الفكرة  -٣
  .فهم املعىن القريب والبعيد للمقروء -٤
  .االستنتاج من النص املقروء -٥
  .تعرف الرموز املكتوبة -٦
    ).١٩٨٨،٤٤متيم،( حتديد غرض الكاتب  -٧

فقد حدد مهارات القراءة الصامتة بالنسبة لطالب       ) ١٥٤-١٩٧٤،١٥٢جماور،(أما  
  : الصف السادس االبتدائي فيما يلي

  . الرئيسيةفهم الفكرة -١
  .فهم التفاصيل املقروءة -٢
  .فهم املعىن من احملتوى والتركيب -٣
  .تتبع التسلسل يف املقروء -٤
  .حتديد اهلدف العام مع الفهم العام للموضوع -٥



  
٢٤

أن مهارات القراءة الصامتة تتضمن املهـارات        ) Francoiseفرانكويس  ( بينما يرى   
  :التالية

  .استخالص املعىن العام من النص املقروء -١
  .م املعىن الضمينفه -٢
  .فهم املعىن احلريف -٣
  . فهم العالقات اليت تربط اجلمل -٤
  .تعرف املغزى من النص -٥
  .استخالص الفكرة الرئيسية -٦
  .استخالص األفكار التفصيلية -٧
  .االستنتاج -٨
  .تلخيص النص املقروء -٩
    ) . Francoise, 1987, 405(القراءة بسرعة وفهم  -١٠

  :صامتة فيما يلي مهارات القراءة ال))سيمونز  ((فيما حدد 
  .إدراك املعىن الكلي للموضوع -١
  .تلخيص مقطع -٢
  .إدراك واستيعاب األفكار التفصيلية للموضوع -٣
  .حتديد الفكرة الرئيسية للنص -٤
  .وضع عنوان جديد ملقطع -٥
  .إطالق األحكام العامة -٦
  .القراءة التباع التعليمات -٧
  .التنبؤ بالنتائج -٨
  .متييز احلقيقة من الرأي -٩
  ).١٩٨٨،٤٨متيم،( تقومي مقدرة املؤلف  -١٠
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  :فقد قسم مهارات القراءة الصامتة إىل قسمني) ١٩٨٠،٦١السيد،(أما 
 وتشمل التعرف على احلروف والكلمـات باإلضـافة إىل         :مهارات فسيولوجية  -١

  .السرعة يف القراءة، وتنظيم حركة العني أثناء القراءة، واجللسة الطبيعية
ها، وإدراك الفكرة العامـة مـن        وتشمل ثروة املفردات ومعاني    :مهارات عقلية  -٢

املقروء واملعاين القريبة مث املعاين البعيدة، وأخرياً التفاعل مع املقروء واحلكم عليـه             
    .ونقده

مهارات القراءة الصامتة فيمـا     ) ١٧٣ - ١٧٠،  ١٩٨١يونس وآخرون، (بينما حدد   
  :يلي

  .التعرف على الرموز اللغوية -١
  .القدرة على إعطاء الرمز معناه -٢
  . على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة واجلملة والفقرة والقطعة كلهاالقدرة -٣
  .القدرة على القراءة يف وحدات فكرية -٤
  .القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار املعىن املالئم هلا -٥
  .القدرة على حتصيل معاين الكلمة -٦
  .القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهمها -٧
  .م الذي اتبعه الكاتبالقدرة على فهم التنظي -٨
  .القدرة على االستنتاج -٩
  .القدرة على فهم االجتاهات -١٠
  .القدرة على تقومي املقروء -١١
  .القدرة على االحتفاظ باألفكار -١٢
    .القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة -١٣

  :فيما حدد اندرسون مهارات القراءة الصامتة فيما يلي
  .ر الرئيسية وتلخيصهاالقدرة على حتديد األفكا -١
  .القدرة على التمييز بني األفكار األساسية والفرعية -٢
  .فهم اجلمل املباشرة -٣



  
٢٦

  .القدرة على نقد املقروء -٤
  .القدرة على تطبيق املقروء -٥
    ).١٥١، ١٩٨٨السيد، (حتديد وجهة نظر الكاتب وغرضه  -٦

 املهـارات  من خالل العرض السابق ملهارات القراءة الصامتة جند أن هنالك عدداً من         
فهم الفكرة الرئيسية، ومهـارة     : تكرر ذكرها أكثر من غريها من املهارات كمهارة       

فهم األفكار التفصيلية، ومهارة االستنتاج، ومهارة التعرف على الكلمات، بينما جند           
تركيـز  : أن هنالك مهارات أخرى قد أغفل ذكرها بالرغم من أمهيتـها كمهـارة            

 القرائي للعني، ومهارة تنظيم حركات العـني، وهـذه          االنتباه، ومهارة زيادة املدى   
املهارات من أهم املهارات اليت جيب التركيز عليها عند تدريب التالميذ على مهارات             
القراءة الصامتة، حيث أا من املهارات الفرعية ملهارة السرعة يف القراءة الـصامتة؛             

 التركيز عليها عند إعـداد      ولذا فإنه ميكن للباحث حتديد املهارات اليت يرى ضرورة        
برنامج التدريب على مهارات القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؛           

مدى شيوع هذه املهـارات،     : وذلك يف ضوء جمموعة من االعتبارات لعل من أمهها        
  :ومدى أمهيتها، ومدى مناسبتها لعينة الدراسة احلالية، وهذه املهارات هي

  .تركيز االنتباه -١
  .التعرف السريع على الكلمات -٢
  .زيادة املدى القرائي للعني -٣
  .تنظيم حركات العني -٤
  .فهم الفكرة الرئيسية -٥
  .فهم األفكار التفصيلية -٦
  .االستنتاج -٧

  
  : القصور في مهارات القراءة الصامتة–خامسًا 

تعد مشكلة القصور يف مهارات القراءة الصامتة من أهم املشاكل اليت يعـاين منـها               
خاصة يف املرحلة االبتدائية؛ لذا سنحاول يف هذا اجلزء استعراض مـشكلة            التالميذ و 
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أوجهها، وأسباا، ووسائل قياسـها،     : القصور يف مهارات القراءة الصامتة من حيث      
  :وأساليب تنمية هذه املهارات للتغلب على أوجه القصور املختلفة

  : أوجه القصور في مهارات القراءة الصامتة– ١
قصور يف مهارات القراءة الصامتة وتتنوع، ولعل من املناسب تـصنيف  تتعدد أوجه ال  

  :أوجه هذا القصور من خالل النقاط التالية
 وتربز هذه املشكلة مـن خـالل        : جوانب القصور يف القدرة على فهم املقروء       –أ  

  :جمموعة من املؤشرات لعل من أمهها ما يلي
  .القصور يف فهم معاين املفردات -
  .ام مؤشرات السياق كمعني للتعرف على معاين الكلماتالقصور يف استخد -
  ..القصور يف فهم معىن اجلملة أو الفقرة -
  .القصور يف إدراك تنظيم الفقرة -
  .القصور يف استخالص احلقائق املتضمنة يف النص املقروء -
  .القصور يف استخالص األفكار اليت يتضمنها النص -
مة الـصرحية منــها أو   القـصور يف الوصـول إىل االسـتنتاجات الـسـلي       -

     ).٢٥٤، ١٩٨٤بوند وآخرون، ( الضمنية 
 وتربز هذه املشكلة من خالل جمموعـة        : القصور يف القراءة بالسرعة املناسبة     –ب  

  :من املؤشرات لعل من أمهها ما يلي
  .قصور القدرة على التحليل البصري للكلمات -
  .التحليل الزائد للكلمة، وذلك بقراءا حرفاً حرفاً -
  .راءة كلمة كلمةالق -
  .قصور القدرة على التمييز بني الكلمات املتشاة يف الشكل -
  .النطق بالكلمات أثناء القراءة -
  .استعمال األصبع يف اإلشارة إىل الكلمات أثناء القراءة -
  .حتريك الرأس أثناء القراءة -
  .صعوبة االنتقال من سطر إىل أخر -
  ).Harris, 1980(ىل ما سبق قراءته النكوص يف القراءة ، ويقصد به ارتداد العني إ -
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  : أسباب القصور في مهارات القراءة الصامتة- ٢

تتعدد أسباب القصور يف مهارات القراءة الصامتة وتتنوع، فالقصور يف مهـارات            
القراءة الصامتة ال ميكن حصره يف عامل واحد، بل هو نتيجـة عـدة عوامـل                

يف ثالث حماور رئيسية وذلـك      متشابكة ومتداخلة، وميكن تصنيف هذه األسباب       
  ): ١(كما هو موضح يف الشكل التوضيحي رقم 

  
  )١(الشكل التوضيحي رقم 

  أسباب القصور يف مهارات القراءة الصامتة
  
  

  .األسباب املتعلقة بالبيئة املرتلية:         األسباب املتعلقة بالبيئة املدرسية:              األسباب املتعلقة بالتلميذ
                  
  . ضعف اإلعداد األكادميي واملهين للمعلمني-١         . العوامل العضوية-١ 

  . قصور كتب القراءة عن حتقيق اهلدف منها-٢.              اختالل القدرة على اإلبصار-     أ 
  . إمهال دور املكتبة املدرسية-٣          . العيوب السمعية-    ب 

  . العوامل املتعلقة بالفصول املدرسية-٤                    . لتلميذ  الصحة العامة ل-٢
  . امليل إىل القراءة-٣
  . الدافعية للقراءة-٤
  .   النمو االجتماعي واالنفعايل-٥
  .  قصور القدرات العقلية-٦
  

  :وفيما يلي يتسىن للباحث تناول هذه األسباب بشيء من التفصيل
  : بالتلمیذ، ومنها األسباب المتعلقة-المحور األول

  :  العوامل العضوية-١
إن قيام اجلهاز البـصري بـدوره يعتـرب مـن      : اختالل القدرة على اإلبصار    –أ  

املتطلبات األساسية للقراءة، وغالباً ما يؤدي القصور يف اجلوانب البصرية إىل قـصور        
   ). ١٢٥، ١٩٨٤بوند، ( يف القدرة على القراءة 
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السلوكية اليت ميكن للمعلم أن يالحظها لدى التالميـذ         وهناك جمموعة من األعراض     
الذين يعانون من العيوب البصرية تتمثل يف عدم القدرة على التمييز بني الكلمات اليت         
تبدو متشاة، أو امليل إىل مسح العينني باستمرار، أو امحرار جفون العني، أو انسياب              

جتاه الضوء، أوتقطيب الوجه وتقلص    الدمع املتواصل من العني، أو احلساسية الشديدة        
عضالته أثناء القراءة، أو إمالة الرأس لألمام أو اخللف، أو إمساك الكتاب قريباً مـن               

     ).Carrillo, 1976, 81-82( الوجه، أو الشعور بالصداع أو  الدوار 
إن ضعف حاسة السمع يعد سبباً رئيـسياً مـن أسـباب             : العيوب السمعية  –ب  

درة على القراءة، خاصةً إذا كان هذا الضعف حاداً، فاملراحـل األوىل            القصور يف الق  
من تعلم القراءة مبنية بشكل أساسي على اللغة اليت تسمع، وهنـاك جمموعـة مـن            
األعراض السلوكية اليت ميكن للمعلم أن يالحظها لدى التالميذ الذين يعـانون مـن       

نشطة اليت تتطلـب االسـتماع، أو       العيوب السمعية، تتمثل يف عدم االنتباه أثناء األ       
إساءة التعليمات الشفهية الصادرة له، أو توجيه إحدى األذنني أو إمالـة الـرأس إىل     
األمام حنو املتحدث، أو تركيز النظر يف وجه املتحدث، أو االلتزام بنربة واحدة عنـد       

كما تظهر عليه أعـراض الـربد   . التحدث، أو احلرص االقتراب من مصادر الصوت    
     ).١٣٦، ١٩٨٤بوند، ( تكرر وإفرازات األذن أو صعوبة التنفس امل
 إن تعلم القراءة عملية شاقة بالنسبة للتلميذ، وحيتـاج          : الصحة العامة للتلميذ   - ٢

تعلم القراءة إىل أن يكون التلميذ يقظاً ومنتبهاً ونشطاً أثناء عملية التعلم، وأي عرض              
 وحيوية التلميـذ، وهـذا بالتـايل        جسماين أو عضوي من شأنه اإلقالل من نشاط       

    ). ١٠٢، ١٩٩٤أمحد وحممد، (سيحول بينه وبني التركيز أثناء عملية التعلم 
ولعل من أهم عوامل الضعف اجلسمي اليت تعوق تعلم القراءة عند التالميذ هي الربو،            
وسوء التغذية، واضطرابات الغدد، وهناك جمموعة من األعراض السلوكية اليت ميكن           

م أن يالحظها لدى التالميذ الذين يعانون من ضعف الصحة العامة، تتمثـل يف              للمعل
الغياب املمتد واملتكرر من املدرسة، والتعب السريع، والكسل واخلمـول، وعـدم            

   ). Carrillo, 1976, 84-85(التركيز، واالصابة بالدوار املتكرر 
  



  
٣٠

ن تنظيم وجداين ثابت نسبياً     عبارة ع :  يعرف امليل للقراءة بأنه    : امليل إىل القراءة   -٣
جيعل الفرد يعطي انتباهاً واهتماماً ملوضوع معني، ويشترك يف أنـشطة إدراكيـة أو              

ويفرق ديشان  . عملية ترتبط به، ويشعر بقدر من االرتياح يف ممارسته هلذه األنشطة          
ـ        راءة ومسيث بني مفهوم امليل للقراءة وبني امليول القرائية، ويقصد مبفهوم امليل إىل للق

بأن يتوافر لدى الفرد اهتمام ورغبة يف ممارسة القراءة كنشاط عام، بصرف النظر عن              
حمتوى هذه القراءة، بينما يقصد بامليول القرائية ميول الفرد للقراءة يف جماالت معينـة         
كاملوضوعات الدينية أو األدبية أو التارخيية أو السياسية أو االقتصادية أو العلميـة أو              

    ).٥١-١٩٩٥،٥٠عبده وعثمان،( ري ذلك من ااالت رياضية وغ
وختتلف امليول باختالف األفراد وتتأثر بالبيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الفرد ويتعامـل        
معها، كما تتأثر بالدين والعادات والتقاليد، واملستوى االجتماعي واالقتصادي ومبـا           

ي، وأيضاً بالظروف احلضارية    يشعر به الفرد من نقص أو حرمان يف ناحية من النواح          
  ).١٩٧٤،٢٨٢السيد،(والثقافية املختلفة اليت يتفاعل معها الفرد 

وتقوم املدرسة بدور كبري يف تنمية ميول القراءة لدى التالميذ مبا تقدمه من منـاهج               
وأساليب تدريس وتوفري مواد متنوعة ومشوقة للقراءة؛ لذا البد من تـوفر الكتـب              

    .   تثري انتباه التالميذ وتدفعهم للقراءةوالقصص واالت اليت
 توجد عالقة إجيابية بني الدافعية يف تطور القراءة والتحـصيل           : الدافعية للقراءة  -٤

الدراسي بوجه عام، حيث أن الدافع يساعد على تـعلم القراءة، فالتـالميذ الـذين   
ويرى .  القراءة ال ميتـلكون ذلك الدافع غالباً ما يـظهرون قصوراً يف قدرم على          

فرينون أن التلميذ جيب أن يوجه إىل تـعلم القراءة وال جيب أن جيرب علـى الـتعلم                 
القرائي، لذا ينبغي للمعلمني استـخدام أساليب التعزيـز املناسـبة الـيت تـساعد              
التـالميذ على إجناز املهام القرائية، فتشجيع املعلمني لتـالميذهم يسـاعد علـى           

  ).  ١٤٩-١٩٩٥،١٤٨عبده وعثمان،(ذ يف القراءة تـفوق هؤالء التالمي
 
 إن االنفعاالت والعواطف تعد جانباً مهمـاً مـن          : النمو االجتماعي واالنفعايل   -٥

جوانب النمو اإلنساين، وبدون تلك االنفعاالت يف السلوك اإلنساين تصبح احليـاة            
 يف  جافة قاحلة، ويصبح األفراد مسطحني ال أعماق هلم وغري شغوفني بـأي شـئ             
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احلياة، وانفعاالت األفراد تصاب باخللل مثلما يصاب منوهم العقلي أو ذكاؤهم، ومثة            
تأثري للنمو االجتماعي واالنفعاالت يف تعلم القراءة، كما أن القصور يف القدرة على             

     ).٣٦-٣٥، ١٩٩٢عصر، ( القراءة يؤثر بدوره يف النمو االجتماعي واالنفعايل 
     ا كلٌ من روبنسون، وجيتس، وبـريد، ومـارتن، إىل          وتشري عدة دراسـات قام

ارتفاع نسبة ظاهرة املشكالت االنفعالية بني التالميذ الذين يعانون من القـصور يف             
كما يعرض هاريس وسيباى أمناطاً خمتلفة من املشـكالت االنفعالية         . القدرة القرائية 

الرفض الصريح لـتعلم    : اليت تسهم يف القصور يف القدرة على القراءة الصامتة، مثل         
القراءة، والعدوانية، وعدم االستعداد للقراءة، والتعلق باآلخرين واالعتماد علـيهم،          
واإلحساس السريع باليأس، والتشتت الزائد لالنتباه وعدم القدرة علـى التركيـز،            

     ).١٦٣-١٦٢، ١٩٨٤بوند، ( والقلق املفرط، واالستغراق يف أحالم اليقظة 
  : العقلية  قصور القدرات - ٦

خيتلف التـالميذ يف استعدادام العقلية، فقد تزيد أو تنقص وفقاً للنمو العام الـذي             
يسري عليه منوهم العـقلي ، ويتفق معـظم الباحثني على وجـود عـالقة إجيابيـة             
بني درجات التالميذ يف اختبار الذكاء، ودرجام يف اختبـار القـراءة، ولكنـهم              

لعالقة، كما يتـفقون على أن العمر الذي يزيد عن سـت خيتـلفون يف مدى هذه ا    
     ).٣٢-٣١، ١٩٥٧لطفي، ( سنوات يتحـقق معه تعـلم القراءة بنجاح 

وبالرغم من ذلك فالقصور يف القراءة ال يعترب مسة من مسات التأخر العقلي، فالقصور              
 درجـة   يف القراءة موجود يف كل مستويات الذكاء، كما أنه ال ميكن االعتماد على            

النمو العقلي وحدها يف حتديد مدى إتقان التلميـذ ملهارة القراءة، كذلك فإنه ليس             
من السهل تقدير مهارة القراءة أو معدل الذكاء، ألن كال منهما يتأثر بعوامل أخرى              

وحتذر نتـائج بعـض     . كثـرية جتعل من عمليات قياسهما بدقة أمراً بالغ الصعوبة        
ـد من مدى ما يستطيع الطفل أن يتعـلمه على أسـاس  الدراسـات من حماولة احل  

العـالقة بني الذكاء ومهارة القراءة، وذلك ألن هذه العـالقة تظهـر فائـدا يف              
التعرف على التلميـذ الذي ال يستطيع التقدم يف القراءة مبا يتناســب ومـستوى      

   ).١٠٤، ١٩٩٤أمحد وحممد، ( قدرته 



  
٣٢

  :ة بالبیئة المدرسیة األسباب المتعلق-المحور الثاني 
للمدرسة دور مهم يف تنشئة الطالب وتزويده باملهارات املختلفة اليت تعينه يف مستقبل             
أيامه، ومن ضمنها مهارات القراءة الصامتة، وذلك بتضافر البىن األساسية للعمليـة            
التعليمية، من إدارة تربوية، وكفاءات تدريسية، ومناهج عصرية، وأساليب علميـة،           

ل يف أي عنصر من هذه العناصر يؤدي إىل صعوبة يف التعلم لـدى التلميـذ    وأي خل 
    ).٣١-١٩٩٥،٣٠الرمضاين، (ووقوعه يف األخطاء املختلفة 

  :ومن أسباب الضعف يف القراءة املتعلقة بالبيئة املدرسية ما يلي
  :  ضعف اإلعداد األكادميي واملهين للمعلمني-١

 للمعلمني وخباصة معلمي اللغة العربية من أهم        يعترب ضعف اإلعداد األكادميي واملهين    
األسباب املؤدية إىل قصور التالميذ يف مهارات القراءة الصامتة، وال شك أن مدرس             
القراءة أو غريه من املدرسني الذين يتعثرون يف فهم ما يقرءون أو ال حيسنون النطـق                

ون القراءة؛ فإم   بالكلمات أو االستـماع إىل قارئ أو متحدث أو بعامة ال جييـد          
ولقـد بينـت    . ال يستطيعون إطالقاً أن جيعلوا من تالميذهم قراء حيسنون القـراءة          

البحوث التربوية أن هناك عالقة وثيقة بني املدرس القارئ وإقبــال طلبتـه علـى     
القراءة، مما يؤكد على دور اإلعداد األكادميي للمعلم ، كما أن ضـعف اإلعـداد              

لعربية يؤثر سلباً يف طريـقة تدريسه، وبالتايل  يصبـح عاجزاً عن           املهين ملعلم اللغة ا   
تشخيص جوانب القصور يف مهارات القراءة الصامتة لدى التـالميذ، ومـن مث ال             

وفق ذلك تراه ال يعـىن بتهيئـة اجلـو املالئــم            .يـعرف كيف يكون العـالج   
 والوئام بني املـادة    الكتساب اخلربة ألنه ال يدرك أمهيته وال يـهتم بتحقيق التناسب         

القرائيـة اليت يكلف تـالميذه قراءا وبني استـعدادام وقدرام وميوهلم ألنه ال           
            ).  ١٩٨١،١٤٦قورة،( يعرف الطريق إىل ذلك 

 وقد أشارت العديـد من الدراسـات إىل أن املعلم هو املؤثر الرئيـسي يف تنميـة           
 أن التـحليل الذي قام به عدد من البـاحثني          القدرة القرائية لدى التـالميذ، كما    

 دراسة علمية يف أجزاء خمتلفة من الواليات املتحدة األمريكية، توصـل إىل  ٢٧لنتائج  
  ).١٦٠، ١٩٨٧املطاوعة، ( أن تأثري املعلم كان عظيماً أكثر من تأثري طرق التدريس 



  
٣٣

  :  قصور كتب القراءة عن حتقيق اهلدف منها- ٢
هتمام بكتاب القراءة املدرسي له أمهية كبرية يف حتسني مـستوى           من املعروف أن اال   

التالميذ، سواًء من حيث مالءمة املادة القرائية ملستوى التالميـذ، أو مـن حيـث               
اإلخراج واملتمثلة يف نوعيـة احلروف وحجمها، ولون الطباعـة، ولـون الـورق             

ر وتسلسلها، كما   ونوعيته، وترتيب املوضوعات، وإبراز العناوين، ووضوح األفـكا      
أن من املعروف تربوياً أن الكلـمات اجلديدة هلا حدود معيـنة، وينبغي تكرارهـا             
يف ثنايا كتاب القراءة؛ لتثبيت معناها وتقوية القدرة على اسـتخدامها يف املواقـف              

    ).  ١٤٨-١٩٨١،١٤٧قورة،( اجلديدة خصوصاً يف املرحلة االبتدائية 
  :ة إمهال دور املكتبة املدرسي-٣

فإذا كان املعلم ينمي مهـارات      . تقوم املكتبة املدرسية بدور هام يف الربامج القرائية       
التلميذ يف القراءة عن طريق الربنامج املقرر ومن خالل التدريس الصفي، فإن املكتبة             
املدرسية تعمل على توسيع دائرة اهتمامات التلميذ يف جمال القراءة، كما أن للمكتبة             

فمن . هاماً يف متكني التلميذ يف املرحلة التعليمية املبكرة من تعلم القراءة      املدرسية دوراً   
 لتقييم كم ونوع اخلدمات القرائية اليت تتيحها املكتبات      )) جيفر   ((خالل دراسة قام ا     

املدرسية لتالميذها وجدت أن إقبال التالميذ على ارتياد املكتبات يزداد لإلفادة مـن             
    ).١٩٩٤،٩٧أمحد وحممد،( مثل هذه اخلدمات بشكل جيد خدماا إذا ما توفرت 

واستشعاراً ألمهية املكتبات التربوية أصبح من الضروري أن تكون مكتبـة املدرسـة      
متنوعة الكتب واألدوات التعليمية، مزودةً بأماكن اإلطالع املرحية وباخلربات البشرية          

تفاع مبا حتويه مـن كتـب،       املتخصصة يف فن املكتبات تيسرياً على التالميذ يف االن        
وقصص، وجمالت، ووسائل معينة وغري ذلك مما حيتاج إليه البحث والنمو الفكـري             

  .والثقايف
  : العوامل املتعلقة بالفصول املدرسية-٤

تعترب بيئة الفصل من أهم العوامل املسامهة يف التأخر القرائي مـىت مـا افتقـرت إىل         
 التالميذ، فقد أشارت الدراسات اليت      الظروف املالئمة من حيث حجم الفصل وعدد      

 ١٩٦٧، وفورنـو    ١٩٦٠، ومارتني   ١٩٦١، وهاوكينس   ١٩٧١قام ا فونس عام     



  
٣٤

أبدت تطوراً أفضل يف القراءة مـن       )  فأقل   ٢٥( إىل أن التالميذ يف الفصول الصغرية       
    ). ١٩٩٥،١٥٢عبده وعثمان،(التالميذ يف الفصول الكبرية املكتظة بالتالميذ 

ا أن الفصـول اليت ينقصها كل لوازم القراءة وأدواا ، ميكن أن توقـف                     كم
النـمو القرائي للتالميذ الذين ميـكن أن تزدهر مهارام يف بيئـة أكثر إثارة،ومن            
مث فال بـد من أن تكون الفـصول الدراسـية مالئـمة من حيث احلجـم ، وأن               

يذ على تعلم واكتساب مهارات   تكون جمـهزة جبميـع الوسـائل اليت تعني التـالم      
  ). ١٦١-١٩٨٧،١٦٠املال،( القراءة 

  
  : األسباب المتعلقة بالبیئة المنزلیة-المحور الثالث 

للبيئة اليت يعيش فيها الطفل، والظروف اليت حتيط به أثرمها الفعال يف قدرته اللغويـة               
ءة بنجـاح،   ويف استعداده، فلألسرة دور هام يف يئة الطفل للبدء يف تعلـم القـرا             

باعتبارها تؤثر يف مدى اكتساب الطفل للغة وزيادة حـصيلته اللغويـة، وتـزوده              
باخلربات واملعلومات، فتقدم الطفل اللغوي يعتمد على نوع احلياة الثقافية اليت حتـيط   

    ). ٨١-٨٠، ١٩٧٧يونس والناقة، (أي على البيئة اليت حوله : به
عض جوانب القصور تنشأ من عوامـل بيئيـة          إىل أن ب   ))  Stulkenاستلكن     ((ويشري  

كاللغة اليت تتحدث ا األسرة، أو كثرة تنقل الطفل من مدرسة إىل أخرى، أو سوء               
احلالة االقتصادية لألسرة، كما أن أمية الوالدين وضعف ثقافتهما تعد مـن أسـباب       

    ).  ٣٧، ١٩٥٧لطفي، (القصور القرائي لدى األطفال 
 يف تكوين امليل القرائي وتنميته بطرق واعية، وهناك أساليب          فالوالدان هلما دور فعال   

كالتـشجيع علـى    : عديدة حتفز األطفال على تنمية مفردام واستعدادهم للقراءة       
األحاديث األسرية، والقراءة لألطفال، والسماح مبشاهدة التلفزيون، وتوفري اللعـب          

وقـراءة القـصص أو    والرتهات، واإلجابة عن تساؤالت األطفال، وتوفري الكتـب         
    ). ٦١، ١٩٨٧هرمز، (روايتها، وختصيص رف خاص لكتبهم 

وال يستوي الطفل الذي يعيـش يف وسط يزخر بالكتـب واملطبوعات مع طفـل             
آخر ال يرى يف مرتله أثراً ملا هو خمطوط أو مطبـوع، ومما يدفع إىل تعلـم القـراءة             

ب إنساين دافئ وجو مـشبع  حرص الوالدين على تشجيع أطفاهلم على القراءة بأسلو    
  ). ١٩٩٧كمال، (بالتـفاهم 



  
٣٥

كما أن حتصيل التلميذ يف القراءة يتوقف على ما يشعر به من مناخ صحي يف البيئـة               
اليت يعيـش فيها، فالتالميذ الذين ينتمون إىل أسر يسـود فيها التوتر واخلـالفات            

 استقرار ذهـين، أمـا      املستمرة ال شك أم يبدأون تعلمـهم للقراءة يف قلق وعدم         
التالميذ الذين يعيشون يف بيئة صحية وجو دافئ يشيع فيه احلب والتفاهم، فهـؤالء              
تتاح هلم فرص التحصيـل القرائي اجليد، كما أن أسـلوب املعاملة الوالدية تـؤثر             
على التحصيل القرائي للتالميذ، فإمهال األطفال، وجتاهل فرديتـهم، أو الـسيطرة           

ئ وغري تربوي؛ كلـها عوامل تـؤدي إىل التـوتر العـصـيب            عليهم بشكل خاط  
    ).٩٢، ١٩٩٤أمحد وحممد، ( واإلحساس بعدم األمان 

  : وسائل قیاس مهارات القراءة الصامتة- ٣
  :يعتمد التشخيص يف القراءة الصامتة على عدة وسائل، لعل من أبرزها ما يلي

عني الباحثني يف التعرف علـى      تعترب املالحظة من أهم الوسائل اليت ت       : املالحظة -أ  
مهارات التلميذ يف القراءة الصامتة، إذ ميكن للمدرس مالحظة الطفل أثناء القـراءة             
داخل حجرة الفـصل أو املكتبة املدرسيـة، ومعرفة سلوكه القرائي، مـن حيـث             
استـمتاعه بالقراءة، وجلسته وحركاته اجلسميـة، وحركات عينيه أثنـاء القراءة،         

ن يستخدم أصبـعه يف تتبع الكلمات واحلروف أو ما إذا كان منطلقاً يف             وما إذا كا  
     ).١٩٧٥،٨٨عبداهللا،( القراءة 

 تعد املناقـشة الشفـهية األداة الثانية مـن أدوات قيـاس           : املناقشة الشفهية  -ب  
مهارات القراءة الصـامتة، وتستـخدم يف تقدير مستـوى التلميذ والبـحث عن          

 بشكل تـقرييب، ويتم ذلك مبناقـشة التلميـذ فيما قـرأ،          أوجـه القـصور لديه  
من حيث معاين املـفردات واجلـمل واألفكار العامة والتفـصيـلية، واسـتنتاج           
األفكار وبنـاء التعميـمات، ووضع تلخيـصات شفـهية موجزة ممـا يوضـح           
مـهارات التـلميـذ األسـاسي، ولكن مما يؤخـذ على هـذا األسـلوب أنـه   

مبستـوى قـدرة الطفل على التعبـري عن نفسه، كما يتأثر كذلك بذاتيـة            يتـأثر  
  ).١٩٨١،٢٠٧يونس وآخرون،(الفاحص 

تعترب دراسة احلالة من أدق الطرق وأمشلها لفحص كل تلميذ          :  دراسة احلالة  -جـ  
على حدة، حيث جتمع بني الوسائل السابقة باإلضافة إىل الفحص الطيب والنفـسي             



  
٣٦

ساعد على حتديد األسباب احملتملة هلذه املشكلة، وبالتايل تالفيهـا          واالجتماعي، مما ي  
وإجياد العالج املناسب هلا، وبالرغم من متيز هذه الطريقة على غريها من طرق البحث              
عن جوانب القصور يف مهارات القراءة الصامتة، إال أا أقل استخداماً ملا تتطلبه من              

  ).١٩٧٥،٩٠عبداهللا،(وقت وجهد وتكاليف 
 
تعترب االختبارات املقننة من أهم أسـاليب       :  االختبارات املقننة للقراءة الصامتة    -د  

القياس املوضوعي للقراءة الصامتة،فمن خالهلا يتمكن املدرس من مقارنة تالميذه من           
حيث قدرم على القراءة ومعرفة ما إذا كان تالميذه أعلى أو أقـل مـن مـستوى     

 مزايا االختبـارات املوضـوعية أـا ســهلة          ومن.التلميذ املتوسط يف كل صف    
التصحيح، إذ ميكن للمدرس أن يصحح عدداً كبرياً منها يف وقت قصري، كما أن من               
مزايا هذه االختبارات أا تبني لنا بوضوح قدرات التلميـذ املختلفـة يف القـراءة               

ذا كان  الصامتة، فهي تبني ما إذا كانت قدرته على الفهم مرتفعة أو منخفضة، وما إ             
سريعاً يف القراءة أم بطيئاً، ومدى دقته فيها، كما تبني مقدار احملصول اللغوي الـذي         

     ).  ٢٥-١٩٨٣،٢٤أبو العزامي،( يتمتع به التلميذ 
 أن  العرف التربوي جرى على تقـسيم اختبـارات           )) Dechantديشانت       ((ويرى  

  :القراءة إىل أقسام ثالثة على النحو التايل
  .ملسح القرائياختبارات ا -١
  .اختبارات التشخيص -٢
  .اختبارات مهارات حمددة -٣

وقـد  . وعادة ما تعىن اختبارات املسح بقياس الثروة اللغوية، وفهم اجلمل والفقرات          
تتطرق إىل قياس معدل الفهم، وتنتهي إىل تكوين خمطط عام ألوجه القوة والقـصور              

 الذي يقرأ فيه التلميذ وهذا    يف تلك اجلوانب لدى التلميذ، ورمبا تبني املستوى الصفي        
وأما .من شأنه الكشف عن مستوى الصعوبة يف مواد القراءة اليت يتداوهلا التلميذ نفسه   

اختبارات التشخيص فتعىن بتحديد أصناف معينة من أوجه القوة والقصور، وعادة ما            
تقدم عدة مستويات لدرجات املتعلم عليها، وكلها مفيدة يف التعرف علـى بعـض              

  ).١٤٤-١٩٩٢،١٤٣عصر،(ت اخلاصة احلاجا



  
٣٧

وهناك عدد كبري من اختبارات القراءة املقننة لقياس خمتلف أوجه القراءة كالقـدرة              
  :على الفهم والسرعة والدقة يف الفهم واحملصول اللغوي، ولعل من أشهرها ما يلي

   Iowa silent reading tests:   للقراءة الصامتة))أيوا  ((اختبارات  -١
، ١٩٢٩وقد نشر هذا االختبار ألول مرة عام      . ختبارات جرين وكيلي  أعـد هذه اال  

ومن أهم وظائفها أا تزود املدرس مبعرفة موضوعية ملستوى منو التلميذ يف عدد من              
كما تبني له نواحي القـوة      . أهم اجلوانب يف قدرات القراءة الصامتـة ومـهاراا      

يف تـصنيف التــالميذ     وميكن أيضاً أن تستخدم هـذه االختبـارات         . والضعف
وهذه االختبارات تتميز بأا تقيـس     . وتوزيـعهم إىل جمـموعات ألغراض تعليمية    

 ومن الطبيعي أن ترتبط ارتباطاً داالً       –مدى واسعاً من القدرات يف جمال أكثر تعقيداً         
 )) ترمـان    (( واختبار   )) لبيتر   ((مع مقاييس أخرى تقيـس القـدرات العقليـة العامة        

. ة العقليـة ومقيـاس أوتيس واختبـارات القدرة العقلية الندرسون وكوملان        للقدر
 للقراءة الصامتـة تقوم على أسـاس أا تغطي مدى واسـعاً          )) أيوا   ((واختبـارات  

من املـهارات املعروفة بأا أساسيـة وضرورية للقراءة وهي تقيس ثالثة جمـاالت            
السرعة يف القراءة، فهم الكلمـات      : يواسـعة للقـدرة على القراءة الصـامتة ه     

واجلـمل والقـطع واملقاالت الطويـلة، القـدرة علـى استــخدام املهـارات      
( اإلرتكازية للقراءة اليت يتـطلبها احلـصول على املـعرفة كاستخدام املعاجم مثالً           

    ). ١٩٨٨مرسي،
   :The Geets Primary Reading Testsاختبارات جيتس األولية للقراءة الصامتة  -٢

بإعداد اختبار لقياس مهارات القراءة الصامتة، وقـد قـنن          ١٩٣٠ عام   ))جيتس  (( قام  
االختبار بعد تطبيقه ميدانياً على عينة عشوائية، وقد تكون األساس النظري لالختبار            

  :من ثالثة أقسام يقيس كل منها جمموعة من املهارات وهي
  .تعرف الكلمة وفهمها كما تعرب عنها الصورة - أ 
  .عرف اجلملة وفهمهات -  ب 
  .فهم الفقرة -  ج 

       وقد خصص لكل مهارة قسم من االختبار لقياسها، فمثالً حيتـوي اختبـار             
التعرف على الكلمات على تعليمات تتطلب من التلميذ أن يضع عالمة على كـل              



  
٣٨

كلمة من بني أربع كلمات وهي اليت تصف الصورة املصاحبة، أما اختبارات تعرف             
 منها على ست صور وثالث عبارات منها العبارة الـيت تعتـرب             اجلملة فيحتوي كل  

الصورة ممثلة هلا وعلى التلميذ اختيار الصورة املناسبة يف حني تتطلب اختبارات قراءة             
الفقرة من التلميذ اتباع تعليمات معينة، أي أن قياس فهم معىن الفقرة يقاس بقـدرة               

     ).١٩٦٦،٢٣١جماور وآخرون، ( التلميذ على فهم جمموعة من التعليمات املصاحبة
  :تراكسلر  للقراءة الصامتة اختبار  -٣

  :بتصميم هذا االختبار وكان اهلدف منه١٩٣٧ عام )) تراكسلر ((قام 
  .قياس القدرة على القراءة الصامتة - أ 
  .التعرف إىل التالميذ الذين هم يف حاجة إىل رعاية خاصة -  ب 

هم القصة، قوة الفهم، الـسرعة      فهم الكلمة، وف  : واالختبار يقيس أربعة جوانب هي    
وقد طبق االختبـار علـى      .  دقيقة ٥٣ إىل   ٤٦أما زمن االختبار فهو من      . يف القراءة 

الطلبة بدءاً من الصـف األول اإلعـدادي وحىت الصف األول الثـانوي يف أحنـاء             
 ١٩٣٨ و   ١٩٣٧( واليـة ميتشغان يف الواليات املتـحدة االمريكيـة يف عـامي          

مخسة وعشرين ألـف     ) ٢٥٠٠٠(  معايري اختباره من     )) تراكسلر   ((، وقد استنبط    )
 %٨٢( أن معامل ثبات االختبار كان مرتفعاً إذ بلـغ           )) تراكسلر   ((وقد بني   . طالب

، وأن معامل الصدق للدرجـة الكلية لالختبـار فكان على درجــة عاليــة             )
اً بعنصر الـسرعة حيـث       أنه أهتم كثري   )) تراكسلر   ((ومما يالحظ على اختبار     . أيضاً

  .من جمموع الدرجات ) %٤٩( أعطى هذا العنصر ما يعادل 
  :واالختبار جييب عن أربعة أسئلة هي

  إلى أي حد یمكن أن یسرع الطالب في القراءة ؟: س

  إىل أي حد يفهم التالميذ املفردات ؟: س
  إىل أي حد يفهم التالميذ األفكار اهلامة يف بعض املواد ؟: س
     حد يستطيع الطالب فهم مواد القراءة اليت تزداد صعوبتها بانتظام ؟إىل أي: س

 إىل قياس معدل سرعة القراءة عند الطالب، بأن يقرأ الطالـب            )) تراكسلر   ((كما جلأ   
قطعة عبارة عن قصة معينة مثالً بسرعة متكنه من اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالقصة              



  
٣٩

 املكان الذي وصل إليه يف النص مـرتني، يف          فيما بعد، ويطلب إىل الطالب أن يبني      
البداية وعند اية مائيت ثانية، كما أنه استخدم أرقاماً على اهلامش األمين املقابل لكل              
سطر من القصة، وتستخدم األرقام لترمجة الكمية املقروءة إىل معـدل الـسرعة يف              

 ((ر، فقـد وضـع      ما قيـاس فهم املفردات وهو اجلزء الثاين من االختبـا        . القراءة
 الكلمة يف مجلة قـصرية وأتبعها خبمس كلمات وعلى الطالب أن خيتـار            ))تراكسلر  

الكلمة أو العبارة اليت يكون معنـاها أقرب ما يكون إىل معىن الكلمة الـيت وضـع                
حتتـها خط، أما فهم الفقرة فاالختبار مصمم لقياس القدرة على قراءة مادة ما ذات              

ويتكون االختبـار من ست فقرات وعشرين سؤاالً، وهو        .عوبةمستويات خمتلفة الص  
متعدد االختيـارات، وعلى الطالب أن يـقرأ كل فـقرة ويبني رأيه باختيار ما يراه             

    ).٧٧-١٩٨٨،٧٦متيم،(صحيحاً 
  :االختبار التشخيصي لقدرات القراءة الصامتة -٤

هـو اختبـار   قام بإعداد هذا االختبار كل من فان واجنني وأوجست دوفـوراك، و  
للصفوف من الصف الرابع االبتدائي إىل الصف السادس االبتدائي، ومـن الـصف             
األول املتوسط إىل الصف الثالث املتوسط، ومن الصف األول الثـانوي إىل الـصف    
الثاين الثانوي، وهو واحد من االختبارات القليلة اليت تستخدم للتشخيص، وأيـضاً            

وهذا االختبار يطبق على    . عامة يف جمال القراءة   ميكن أن يستخدم يف أغراض املسح ال      
عشر قدرات للقراءة الصامتة، وهو عدد كبري ال ميثلها غري هذا االختبار، وكل قسم              

األول اختبارات السرعة يف الفهـم،      . من أقسام هذا االختبار يتكون من ثالثة أجزاء       
أما اجلزء الثالـث    . مةعالقة الكلمة، واملعرفة العا   : والثاين املفردات وهي على نوعني    

من هذا االختبار فهو لتشخيص القدرة على فهم الفكرة الرئيسية للفقرة، والقـدرة             
على مالحظة التفاصيل، والقدرة على تفسري حمتوى الفقرة، والقدرة على فهم فكرة            

. تتكون من عدة مجل، والقدرة على استخراج االستنتاجات من أفكار فقـرة مـا             
زء الثالث من هذا االختبار يشبه يف النواحي الـيت يشخـصها            وميكن القول، أن اجل   

  :اختبار جيتس وكالمها يرمي إىل قياس
  .القدرة على إدراك املعىن العام - أ 
  .القدرة على إدراك التفاصيل اجلزئية للنص املقروء -  ب 
   ).٤٣، ١٤١٥الزهراين، ( القدرة على االستنتاج  -  ج 



  
٤٠

  ):١٩٥٥(اختبار امحد حسن عبيد  -٥
بوضع اختبار لقياس القدرة على القراءة الـصامتة يف         ) ١٩٥٥عبيد،  (قام أمحد عبيد    

املرحلة االبتدائية،وذلك دف الكشف عن جوانب الضعف الشائعة لدى التالميـذ،       
 تلميذاً من تالميذ الصفوف األربعـة األوىل ،         ١١٩٤وقد تكونت عينة الدراسة من      

  :ار من قسمنيومت اختيار العينة بطريقٍة عشوائية، وقد تكون االختب
 خصص لتالميذ الصفني األول و الثاين ، واشتمل هذا القسم علـى             :القسم األول 

أربعة أجزاء خصص اجلزء األول منها الختبار القدرة على تعرف الكلمات ، وذلك             
عن طريق عرض ثالث صور فوقها كلمة يطلب من التالميذ املزاوجة بني الـصورة              

الثاين تعرض صورة واحدة حتتها ثالث كلمات ويقوم    ويف اجلزء   . والكلمة اليت متثلها    
ويف اجلـزء   . التلميذ باختيار الكلمة اليت تنطبق عليها من بني هذه الكلمات الثالث            

الثالث تقدم مجلة للتلميذ من قبل الباحث يقوم التلميذ بقراءا مث خيتار الصورة الـيت          
 اجلزء الرابع فيحتوي على مجالً      أما. املرسومة فوقها   تنطبق عليها من بني الصور اليت       

حذف جزء منها، ويطلب من التلميذ إكمال اجلملة باختيار كلمة من بـني ثـالث          
    .كلمات حسب فهمه للمعىن و استخدامه للسياق 

 فقد خصص لتالميذ الصفني الثالث و الرابع ، وقد تكـون هـذا              :أما القسم الثاين  
تها ، يلي كل منها مجلـة أو مجلتـان   اجلزء من جمموعة من القطع املتدرجة يف صعوب    

حذف جزء منها وعلى التلميذ أن خيتار اإلجابة املناسبة إلكمال اجلملة مـن بـني               
وقد راعى الباحث مدى مناسبة هذه القطع هلؤالء        . اإلجابات األربع اليت حتت الفقرة    

كما قام الباحـث باسـتخراج   .التالميذ وأن تكون جديدة عليهم و متصلة خبربام         
عامل صدق االختبار معتمداً يف ذلك على أحكام املدرسني ، كما قام حبساب ثبات              م

    .االختبار عن طريق املقارنة بني نتائج األسئلة الفردية و الزوجية 
  :اختبار كاليفورنيا ملستوى القراءة -٦

، وقد وضعه كل من ارنست دبليو وتيجس و ويلـز           ١٩٥٧ظهر هذا االختبار عام     
 مبراجعتـه   )) جون فسما    ((وقد قام   . تاج تطبيقه إىل مخسني دقيقة    دبليو وكالرك، وحي  

ويتألف هذا االختبار من مخسة مستويات، املـستوى الرابـع          . ١٩٧٠وتدقيقه عام   



  
٤١

مصمم للصفوف من السادس وحىت الثالث املتوسط، واملستوى اخلامس للصفوف من        
لرابع واخلامس مكـون    واالختبار للمستويني ا  . الثالث املتوسط وحىت الثالث الثانوي    

من قسمني األول للمفردات، وهو عبارة عن أربعني بنداً ومدة هـذا القـسم مـن                
أما القسم الثاين فيقيس مدى الفهم، ويتكون من مخس وأربعني          .االختبار عشر دقائق  

فقرة ومدته أربعون دقيقة، ومعايري هذا االختبار أُخذت من خالل تطبيقه على عينـة        
طالب ميثلون املـدارس العامـة      ) ٢٠٠،٠٠٠(البالد، وتقدر حبوايل    من خمتلف أحناء    

    ).٨٠-١٩٨٨،٧٩متيم،( مدرسة ٣٩٧واخلاصة وقد تضمنت العينة 
  : إختبار سرس الليان للقراءة الصامتة لتالميذ املرحلة االبتدائية -٧

مدينـة  ( بوضع اختبار  سـرس الليـان   ) ١٩٥٨خاطر، (قام حممود رشدي خاطر  
للقراءة الصامتة لتالميذ املرحلة االبتدائيـة      ) هورية مصر العربية    بإحدى حمافظات مج  

جبمهورية مصر العربية، وقد قنن االختبار على عينة مكونة من جمموعة من تالميـذ              
  :الصفوف األربعة األوىل من تالميذ املرحلة االبتدائية، وينقسم االختبار إىل قسمني 

  :ويتكون من ثالث اختبارات :القسم األول 
  .اختبار القدرة على تعرف الكلمات  - أ 
  .اختبار القدرة على تعرف اجلمل  -  ب 
  .  اختبار القدرة علىفهم اجلمل  -  ج 

    .فيشتمل على اختبار القدرة على فهم معىن الفقرة : أما القسم الثاين 
وحيتوي االختباران األوالن على أسئلة مصورة تبدأ مبواد سهلة ، حيث يسهل علـى             

ييزها ، وتنتهي مبواد تتطلب درجة كبرية من القـدرة علـى            تالميذ الصف األول مت   
التمييز ، أما االختباران اآلخران فيشتمالن على عدد من اجلمل و الفقرات يـسهل              
على التلميذ املتوسط يف الصف األول فهمها ، ويصعب فهمها على التلميذ الضعيف             

ت مـن اختبـارات   وهذان االختباران من اختبارات القدرة و ليس.يف الصف الرابع    
السرعة ، فهي تقيس ما يفعله التلميذ يف كل ناحية من النواحي السابقة مىت أُتيح له                 

وقد مت استخراج معامل ثبات االختبار عن طريـق التجزئـة   . الوقت الكايف للقراءة    
النصفية ، وذلك بأن قسمت أسئلة االختبار إىل نصفني فردي و زوجي ، أما معامل               

  %٧٥ حسابه على أساس االرتباط بني أحكام املدرسني وكان            صدق االختبار فتم  
  .وهو معامل ارتباط عايل نسبيا 



  
٤٢

اختبار حممد منري مرسي لقياس املهارات األساسية للقراءة الصامتة يف املرحلـة       -٨
  :اإلعدادية 

بوضع اختبار لقياس املهـارات األساسـية       ) ١٩٦١مرسي،  (قام حممد منري مرسي     
 املرحلة اإلعدادية جبمهورية مصر العربية، وقد قنن االختبار علـى           للقراءة الصامتة يف  
طالباً ميثلون الصفوف الثالثة بالتساوي ، وقد مت اختيار العينة  ) ٧٢٠(عينة مكونة من    

بطريقة عشوائة، وقد روعي يف اختيار مادته أن تكون من ميادين الثقافة العامـة وأن         
  : ب ويقيس هذا االختبار املهارات التاليةتتضمن خربات جديدة غري شائعة بني الطال

  .قياس ثروة التلميذ اللغوية  - أ 
  .فهم الفكرة العامة  -  ب 
  .فهم املعىن القريب  -  ج 
  .فهم املعىن البعيد  - د 
    . احلكم على املقروء   -  ه 

  :وينقسم االختبار إىل قسمني 
كلمة ، وأمام    ) ١٢٨(  ويقيس ثروة التالميذ اللغوية ، ويتكون من         :القسم األول   

 كلمة من هذه الكلمات األربع كلمة صحيحة هي اليت متثل املعـىن الـصحيح               كل
أمام الكلمة املطابقة للكلمـة     ) √(للكلمة األوىل ، ويطلب من التلميذ وضع عالمة         

  .األوىل يف املعىن
  

ويقيس الفكرة العامة ، و املعىن القريب ، و املعىن البعيد ، و احلكـم               : القسم الثاين   
يشتمل على موضوعات متثل ميادين خمتلفة من ميـادين املعرفـة ،            على املقروء ، و   

وقد قام الباحث باستخراج معامـل      . وجديدة على التالميذ و متدرجة يف صعوبتها      
، كمـا   ))  كـورد و ريتـشاردسون        ((صدق االختبار و ثباته باستخدام معادلـة        

 صدق االختبـار  استخدمت طريقة اجلدول الرباعي للتكرار املزدوج وامليزان حلساب 
أمـا يف معـايري     . كما اعتمد الباحث على تقديرات املدرسني لتالميذهم يف القراءة        

االختبار فقد استخدمت طريقة املعيار التساعي، وذلك بتحويل درجات االختبار إىل           
مقابالا من الدرجات التساعية، وبذلك ميكن حتويل درجات االختبار إىل مقيـاس            



  
٤٣

 على أن يوضع أمام كل قسم تقدير وصفي يوضح مـستوى            حيتوي على تسعة أرقام   
    . الدرجة اخلام اليت حصل عليها التلميذ بالنسبة ملستوى أقرانه يف االختبار

  :اختبار القراءة الصامتة لتالميذ املرحلة االبتدائية باجلمهورية العربية الليبية -٩
 القراءة الـصامتة  بوضع هذا االختبار؛ دف قياس الفهم يف ) ١٩٧٧الرقيعي،  ( قام  

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية باجلماهريية العربية الليبية، وقد قنن االختبار بعد تطبيقه            
تلميذاً وتلميذة اختريت عشوائياً، وروعي     ) ٧٥٠(ميدانياً على عينة بلغ عدد أفرادها       

فيها متثيل اجلنس والريف واحلضر والبدو بالتساوي، وقـد رأى الباحـث تقـسيم              
حبيث حتوي كل صورة ست قطع يلي كل        ) أ ، ب  ( ختبار إىل صورتني متكافئتني     اال

قطعة من قطع االختبار عدد من األسئلة وبعد كل سؤال أربع إجابات مـن بينـها                
واحدة هي الصحيحة، واملطلوب من التلميذ أن يقرأ القطعة قراءة صامتة مث يـتخري              

 راعى الباحث يف اختياره للقطع أن       اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات األربع، وقد      
تكون متضمنة خربات جديدة ليست شائعة بني التالميذ بقدر اإلمكان وأن تقـع يف            
دائرة قدرات التالميذ اللغوية، وأن تكون متدرجة يف صعوبتها، وقد صمم االختبـار   

  :لقياس املهارات التالية
  .فهم الفكرة الرئيسـية -
  .فهم األفـكار التفصيلية -
  . تاجاالستن -

وقد قام الباحث باستخراج صدق مفردات االختـبار ، وقد دلت  يف مجلتها علـى           
معامالت صدق عاليـة، كما قام حبساب صدق االختـبار مـستخدماً يف ذلـك             

 يف ٠،٧٧ – ٠،٥٥درجات املعلمني كميزان، وقد تراوح معامـل الـصدق بـني          
 ،  ٠،٩٠ – ٠،٧٨الصـفوف موضع الدراسة، كما تراوح معـامل الثبات بـني          

ومما يالحظ على هذا االختـبار أن صاحبه سار خبطـوات          .وهي معدالت مرتـفعة  
منهجية يف بنائه من ناحييت انتقاء قطع االختبار وتقنينه، ومن مظاهر ذلك ما يتميز به               

  . من ترابط يف بنائه
  
  



  
٤٤

  : أسالیب تنمیة مهارات القراءة الصامتة- ٤
كثري من الباحثني واملهـتمني مبجـال القـراءة    أسهمت اجلهود اليت بذلت من قبل ال  

الصامتة يف ظهور الكثري من الربامج العالجية اليت اهتمت بتنمية مهـارات القـراءة              
الصامتة، خاصة تلك اجلهود اليت بذلت ملعرفة طبيعة عملية القراءة وحتديد وقيـاس             

باحـث يف هـذا   مهاراا األساسية والفرعية والعوامل املؤثرة فيها، وسوف يتناول ال       
  :اجلزء اجلوانب التالية

  .فلسفة تنمية مهارات القراءة الصامتة - أ 
  .أساليب التدريب املستخدمة يف تنمية مهارات القراءة الصامتة -  ب 
    .أساليب التدريب املستخدمة يف الربنامج احلايل -  ج 

  :  فلسفة برامج تنمیة مهارات القراءة الصامتة-أ 
  : القراءة الصامتة العناصر التاليةتتضمن الفلسفة العامة لتنمية مهارات

  .مسلمات تنمية مهارات القراءة الصامتة -١
  .استراتيجيات تنمية مهارات القراءة الصامتة -٢
  .أهداف تنمية مهارات القراءة الصامتة -٣
    .القواعد املنظمة جللسات الربنامج -٤
  :مسلمات تنمية مهارات القراءة الصامتة -١
ب التدريب املخطط واملمارسة املنظمة عرب      إن تنمية مهارات القراءة الصامتة يتطل      -

  .حمتويات متنوعة من حيث طبيعتها ومستوى صعوبتها
  .أن مهارات القراءة الصامتة قابلة للتنمية -
إن التدرب على إحدى املهارات قد يؤدي إىل تنمية مهارة أخرى مل يتم التدرب               -

  .عليها؛ وذلك نتيجة النتقال أثر التدريب
ت  درب؛ زادت ف  رص اس  تفادته م  ن البرن  امج؛   كلم  ا زادت دافعی  ة الم  -

  .وبالتالي ارتفع مستوى أدائه القرائي
إن تنمية مهارات القراءة الصامتة يسهم يف ارتفاع مستوى التحصيل الدراسـي             -

 . للتالميذ املشاركني
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  :استراتيجيات تنمية مهارات القراءة الصامتة -٢
احث إلدارة اجللسة التدريبية، وهناك     تشري االستراتيجيات إىل اخلطط العامة اليت يتبعها الب       

  :عدد من االستراتيجيات املستخدمة لزيادة القدرة القرائية وهي كما يلي
 من خالل تقدمي تعريف مبسط عن املهـارة املـراد           :عرض املهارة من قبل الباحث     -

  .تنميتها، وأمهيتها، والطريقة اليت ميكن من خالهلا تنمية هذه املهارة
 ملساعدة املتدربني على تطبيق املهارة وفـق خطـوات      :قبل الباحث متثيل املهارة من     -

  .حمددة، مع اإلشارة إىل القواعد واألسباب وراء كل خطوة من هذه اخلطوات
 من خالل تطبيق املتدربني ملثال تدرييب للتأكد مـن إتقـام            :أداء املتدربني للمهارة   -

  .للمهارة املستهدفة بالتدريب
وذلك من خالل مناقشة التالميذ حول اسـتجابام  : ألداءتقدمي عائد تقييمي حول ا   -

على املثال التدرييب السابق، دف تزويد املتدربني بالتغذية الراجعـة ممـا يـؤدي إىل        
تصحيـح املتدرب ألخطائه وحتكمه الذايت يف سـلوكه؛ وبالتـايل إىل التحسني من           

  .أدائه
ية املشاة للتدريبات الـيت مت       تكليف املتدربني ببعض الواجبات املرتل     :الواجبات -

تدريبهم عليها أثناء اجللسة، وذلك بغية الوصول إىل معرفة جناح تدريبات الربنامج            
    .يف الوصول إىل اهلدف املرجو منها

  :أهداف تنمية مهارات القراءة الصامتة -٣
من أبرز مسات أي برنامج وضوح أهدافه، فتحديد األهداف يعترب خطـوة أوىل يف              

ا يعين أا ستتمثل نسبياً يف سلوك املتدرب يف املواقف األخـرى املـشاة              بناءه، مم 
  :للموقف التدرييب، وتتجسد هذه األهداف فيما يلي

تعريف املتدرب مبفهوم القراءة الصامتة، ومهاراا الفرعية، وتزويده حبصيلة مـن            -
ـ            يجنيها مـن   اخلربات اليت تساعده يف املواقف املتنوعة، إضافةً إىل الفوائد اليت س

  .ارتفاع مستوى مهاراته القرائية يف حياته العملية
التدريب على القراءة الصامتة يعزز من ثقة املتدرب بنفسه، وتقـديره اإلجيـايب              -

لذاته، ويعمل على حترير الوجدانيات املكبوتة وإشباعها، ويدفع العقل إىل حـب            
ـ           سائل االجتماعيـة   االستطالع والتأمل يف التفكري، ويرفع مستوى الفهـم يف امل
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  ). ١٠٤، ١٩٩٢شحاته،( والتأمل يف وجهات النظر املختلفة اعتراضاَ وتأييداً 
فالتـدريب على الـقراءة الصامتـة يزيد     : زيـادة حصيلة املتـدرب اللـغوية    -

من حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، ألن الـقراءة الصامتة تتيح للقـارئ تأمـل           
قارنات بينـها، كما أا تيسر له اهلدوء الذي        العبـارات والتراكيب وعـقد امل   

  ).١١٦، ١٩٩١مدكور، (ميكِّنه من التعمق يف األفكار ودراسة العالقات بينها 
فالتدريب على القراءة الصامتة    : حتقيق التكيف الشخصي واالجتماعي للمتدرب     -

يساعد الفرد يف التكيف الشـخصي واالجتــماعي، فمـن خـالل القـراءة          
ـد القارئ خالصة جتـارب اآلخرين وكثرياً من اإلرشادات الـيت          الصـامتة جي 

توجـهه إىل حل كل ما يقابله من مشاكل، مما يسـهم يف تكـوين النــضج               
  ).١٦، ١٩٨٣أبو العزامي،(الشخصي واالجتماعي لديه 

حيث أن التـدريب علـى القـراءة        : رفع مستوى التحصيل الدراسي للمتدرب     -
لتحصيل الدراسي للفرد فالقراءة الصامتة هلا أمهية       الصامتة يسهم يف رفع مستوى ا     

خاصة يف احلياة املدرسية فإذا ما تدرب التلميذ تدريباً كافياً على القراءة الصامتة،             
وأمكنه أن يسيطر على ركنيها األساسيني ومها السرعة والفهم، أمكنه أن يتقـدم             

    .تقدماً كبرياً يف سائر املواد الدراسية
  : جللسات الربنامجالقواعد املنظمة -٤

  .االلتزام بالسرية -
  . أن تكون الفرص متكافئة جلميع األفراد يف إبداء آرائهم  -
  .االبتعاد عن النقد اجلارح والسخرية أثناء اجللسة -
  . التركيز على التفاعل االجتماعي واملشاركة اجلماعية -
  .مراعاة التنويع يف أنشطة وتدريبات الربنامج -
  .ل أدائهمتقدمي عائد للمتدربني حو -
  ). عدم الغياب – االنصراف –احلضور ( االلتزام باملواعيد والتعليمات  -
  .أداء الواجبات اليت يكلفهم ا الباحث -
  . تنظيم وإدارة اجللسة من قبل الباحث -
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  : أساليب التدريب املستخدمة يف برامج تنمية مهارات القراءة الصامتة-ب 
  :امج التدريب لعل من أمهها ما يليهنالك عدد من األساليب املستخدمة يف بر

  : املناقشة- ١
على معـارف   ) الباحث( تقوم املناقشة يف جوهرها على احلوار، ففيها يعتمد املعلم          

التالميذ وخربام السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم القـضية اجلديـدة مـستخدماً      
ة يف طرق التفكري    األسئلة املتنوعة دف استثارة حب املعرفة لديهم، وإكسام اخلرب        

وقـد  . اليت ديهم إىل الكشف عن احلقائق بأنفسهم والوصول إىل املعرفة الصحيحة          
مسي هذا الشكل التوليدي للمناقشة بالطريقة السقراطية، وا يطرح املعلم مـشكلة            
حمددة أمام التالميذ، تشكل حموراً تدور حوله األسئلة املختلفة، فتوقظ فـيهم هـذه              

ات سبق هلم أن اكتسبوها، وتثري مالحظام وخربام احليوية، فيوازي          األسئلة معلوم 
التالميذ بني جمموعة احلقائق اليت توصلوا إليها، حىت إذا أصبحت معروفة وواضـحة             
لديهم يبدأ هؤالء يف استخراج القوانني والقواعد وتعميم النتائج، وهكذا يكتشفون            

األجوبة لألسئلة املطروحـة بطريقـة      أوجه الترابط وأسباب العالقات، ويستنتجون      
    ).٣٥، ١٩٨٥خاطر وآخرون، ( االستدالل املنطقي 

  : اإللقاء- ٢
هو احملور الرئيسي يف هذه الطريقة، حيث يقوم الباحث بنقل          ) الباحث( يعترب املعلم   

املعلومات اليت قام بإعدادها وترتيبها سلفاً إىل التالميذ، وهذا األسلوب مفيد جـداً             
يد الباحث التمهيد ملوضوع ما من خالل بعض املعلومات أو احلقائق الـيت             عندما ير 

    . تساعد يف توضيح املوضوع
  : التعزيز- ٣

 الذي افترض أنـه يف      )) أدوردىل ثورنديك    ((ترجع الفكرة الرئيسية ملفهوم التعزيز إىل       
وى وتزيـد   حالة االرتياح اليت تعقب االستجابة، فإن الرابطة بني املثري واالستجابة تق          

. من احتمال حدوث هذه االستجابة يف املستقبل حينما يظهر أو يقدم نفس هذا املثري             
وحيدث العكس عندما يظهر عدم االرتياح عقب االستجابة لدى الكائن احلي، حيث            

 بتـعديل هذا القانون    ))ثورنديك  (( وقد قام   . تضعف الرابطة بني املثـري واالستجابة    



  
٤٨

ه أن العوامل غري املرحية ال تتــضمن بالـضرورة املعـىن            فيما بعد، حيث تبـني ل    
أما يف الدراسـات احلديثـة فـقد استبـعد علمـاء       . العكسي ألثر العوامل املرحية   

 مبـصـطلح  )) العوامل املرحية والعوامل املضايقة أو غري املرحيـة      ((النفس مصطلحات   
دوث االستجابة الـيت يـتم    تلك احلالة اليت تزيد من احتمال ح    ((: التعزيز الذي يعين  

     ).٢٩٧، ١٩٩١الشرقاوي،  ( ))تقويتها أو تدعيمها أو تعزيزها 
  : التغذية الراجعة- ٤

ارتبطت البحوث املبكرة حول فرض معرفة النتائج بقانون األثر عند ثورندايك، فقد            
توصل ثورندايك بعد إجراءه للعديد من التجارب إىل أن التدريب يف حـد ذاتـه ال    

ألداء إذا مل يكن مقترناً بقانون األثر، أي أن التكرار ال حيـسن األداء مـا مل                حيسن ا 
    ).٣٢٤، ١٩٩١نشوايت، (يزود املتعلم بالتعزيز والتغذية الراجعة أثناء املمارسة 

فالتـعلم يتحسن ويزداد حني خيـرب املتـعلم مبا إذا كانت اسـتجابته صـحيحة             
وتـؤدي هـذه املعلومـات إىل      . اه اخلطأ وملاذا؟ ، وإذا مل تكن صحيـحة خيرب باجت       

تصحيـح املتـعلم وحتكمه الذايت يف سـلوكه؛ وبالتـايل إىل مزيد من التحسن يف            
    ). ٣٩٥، ١٩٨٨صادق وأبو حطب، (األداء 

كما أن هنالك عدداً من أساليب التدريب النوعية اخلاصة بتنمية كل مهـارة مـن               
  :مهارات القراءة الصامتة وهي كما يلي

  :ويتم تنميتها من خالل األساليب التالية: مهارة تركيز االنتباه - ١
ويتم ذلك من خالل حتديد الكلمة الشاذة من بني جمموعة          : حتديد الكلمة الشاذة   -

  ).Tiereny & Dishner,1995(من الكلمات 
ويتم ذلك من خـالل حتديـد       : حتديد الكلمات اليت تنتمي إىل فئة أو صفة ما         -

أو صفة معينة، كأن يطلب من املتدرب حتديد حروف اجلر،          كلمة تنتمي إىل فئة     
  ).Weaver, 1994(أو أمساء اإلشارة أو أمساء النكرة اليت وردت يف النص 

 حيث يطلب من املتدرب البحث عن أحرف أو       :البحث عن األرقام أو احلروف     -
أرقام موجودة يف النص ومن مث وضع خط أسفل احلرف أو الرقم املطلوب، على              

  ).Duffy & Roehler, 1987(دأ بقراءا من اجلهة اليمىن أن يب
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 حيث يقوم املتدرب بالبحث عن الكلمات الـيت تكـون مجلـة             :تعقب اجلملة  -
    ).Crawley & Merritt, 2000, 79(عرضت عليه سلفاً من بني عدة كلمات 

  : ويتم تنميتها من خالل األساليب التالية:  مهارة التعرف على الكلمة- ٢
 ويتم ذلك من خالل حتديد الكلمة املتطابقة مع كلمـة  : السريع للكلمة  التعرف -

  ). Milier, 1980, 29(أخرى من بني عدد من الكلمات املشاة هلا يف الشكل 
 ويتم ذلك من خالل اختيار الكلمة املناسبة إلكمال مجلة          :إكمال اجلملة الناقصة   -

ى سرعة ممكنة مع عدم     ناقصة من بني عدد من الكلمات، على أن يتم ذلك بأقص          
      ). Crawley & Merritt,  2000, 77(التوقف أو العودة لقراءة السطر من أوله 

  : ويتم تنميتها من خالل األساليب التالية:  مهارة زيادة املدى القرائي للعني- ٣
 ويف هذه الطريقة يـقوم املتدرب بالقراءة باستـعمال بطاقة         :بطاقة مدى الرؤية   -

طاقة مدى الرؤيـة، وهي عبارة عن بطاقة من الورق املقوى يوجد           يطلق عليها ب  
ا فتحة بأبـعاد معينة، حيث يـقوم املتدرب بسحب البطاقة مـن أعلـى إىل              
أسفل، وعندما تظهر الكلمة أو العبـارة من خالل الفتحـة يــقوم املتـدرب        

  ).Johnson, 1976, 16 ; Bergquist, 1984(بقراءا يف نظرة واحدة 
 ويتم ذلك من خالل اختيار اإلجابة الصحيحة، وهي         :يار اإلجابة الصحيحة  اخت -

عبارة عن كلمة خيتارها من بني جمموعة من الكلمات، على أن يتم ذلك بأقـصى            
    ).    ٨٥، ١٩٥٧لطفي، (سرعة ممكنة ويف نظرة واحدة 

  : ويتم تنميتها من خالل األساليب التالية: تنظيم حركات العني- ٤
 ويتم من خالهلا تدريب التلميذ على تقليل وقفات العني أثناء         ):Z(ف  طريقة احلر  -

القراءة، وعلى االنتقال الصحيح من سطر إىل أخر والتخلص من مشكلة النكوص            
  ).Bergquist, 1984 ; Johnson, 1976, 21 ; Harris & Sipay, 1980, 571(القرائي 

 علـى أسـاس إزالـة        وهي طريقة يف القراءة السريـعة تعتمد      :طريقة الكرت  -
، ) بوصة ٥×٣(التراجعات أثناء القراءة، من خالل استخدام كرت بأبـعاد معينة          

حيث يـقوم القارئ بـوضع الكرت يف أعلى الصـفحة وأثناء قراءتـه يقـوم             
بتـحريك الكرت تـدرجيياً إىل أسـفل الصـفحة لكي حيـجب ما سبق لـه            

  ).McConkie, 1997 ;Rayner, 1981؛ ٦٤، ١٩٩٣دديل، (قراءته 
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  : ويتم تنميتها من خالل األساليب التالية:  فهم الفكرة الرئيسية- ٥
 حيث يكلف املتدرب بقراءة قصة ما، مث يطلب منه اختيـار           :وصف الشخصية  -

الكلمة الصحيـحة من بني عدة كلمات واليت تصـف الشخصية الرئيسة الـيت            
  ).Crawley & Merritt, 2000, 56(تدور حوهلا أحداث القـصة 

 يكلف املتـدرب بقراءة موضوع معني مث يطلـب منـه عمـل            :كتابة ملخص  -
  ).Spiegel, 1990 ؛ ١٨٨، ١٩٩٢عصر، ( ملخص هلذا املوضوع 

 حيث يتم تدريب التالميذ يف هذه الطريقة على طرح األسـئلة            :األسئلة املوجهة  -
العنـوان  اليت تساعدهم يف التوصل إىل الفكرة الرئيسية للموضوع، ومن مت اختيار        

     ).Ernest, 1977 ; Carriedo & Alonso, 1996(املناسب الذي يعرب عنها 
 ويتم تنمية هذه املهارة من خالل األسـاليب         :  مهارة فهم األفكار التفصيلية     - ٦

  :التالية
 حيث يتم تكليف املتدربني بتنظيم فقرة عن موضوع ما بناًء على            :تنظيم الفقرة  -

  ).Tiereny & Dishner 1995(معلومات وتفاصيل تعطى هلم 
 ويتـم ذلك من خـالل عرض عنوان ملوضوع ما علـى           :التصنيف والتبويب  -

املتـدربني، مث يكلف املتـدربني بعمل قائمة حول أهـم احلقـائق واألفكـار             
التفصيلية املتعلقة ذا املوضوع واليت يتم التوصل إليها عن طريق طرح جمموعة من             

  ).Crawley & Merritt, 2000, 57 ; Spiegel, 1990(األسئلة احملددة 
 ويتـم ذلك من خـالل عرض موضـوع مـا علـى            :حتديد اجلمل وترتيبها   -

املتدربني مع تزويدهم بقائـمة تضم جمـموعة من اجلمـل، وعلـى املتـدربني             
حتديـد اجلمل اليت تنتـمي هلذا املوضوع واستبـعاد اجلـمل اليت ال تنتــمي          

ل اليت تنتــمي للموضـوع حـسب تسلـسلها     إليـه، ومن مث ترتيب اجلـم   
  ). ١٩٩٢،١٩٠عصر، ( املنـطقي يف املوضوع 

 
  : ويتم تنمية هذه املهارة من خالل األساليب التالية:  مهارة االستنتاج- ٧
 ويتم ذلك من خالل تدريب التالميذ على طرح األسئلة الـيت            :األسئلة املوجهة  -

 مـستفيدين مـن املعلومـات       تساعدهم يف الوصول إىل االستنتاجات الـسليمة      
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 ; Weaver, 1994(واملقدمات اليت يتضمنها الـنص وربطهـا ببعـضها الـبعض     

Beishuizen and others, 1999.(  
 ويتم ذلك من خالل قراءة املتدربني لقصة غري مكتملة، أو فقـرة          :التنبؤ بالنتائج  -

ي سيحدث  ناقصة تنتهي اية غامضة وعند نقطة تثري فيهم الفضول ملعرفة ما الذ           
الحقاً، ومن مث يطلب الباحث من املتدربني التنبؤ بالنتيجة اليت ستئول إليها هـذه              

  ).   Crawley & Merritt, 2000, 58(القصة
 

  : أساليب التدريب املستخدمة يف الربنامج احلايل–جـ 
 – حتديد الكلمة الـشاذة      – الواجبات   – التغذية الراجعة    – التعزيز   – املناقشة   –اإللقاء  

 التعرف الـسريع علـى      –) حتديد الكلمة اليت تنتمي إىل فئة أو صفة ما        ( التصنيف  
 – اختيار اإلجابة الـصحيحة      – بطاقة مدى الرؤية     – إكمال اجلملة الناقصة     –الكلمة  

حتديد – التصنيف والتبويب    – األسئلة املوِجهة    – طريقة الكرت    –) Z(طريقة احلرف   
  .اجلمل وترتيبها 

  
  :ثر برامج تنمية مهارات القراءة الصامتة على بعض املتغريات األخرىأ –سادساً  

من خالل مراجعة التراث التربوي والدراسات السابقة اليت تناولت تنمية مهـارات            
القراءة الصامتة جند أن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات جاءت يف أغلبـها              

غم من أن معظم الربامج اليت مت تقـدميها  متفقة فيما يتعلق بتنمية هذه املهارات، وبالر      
كان هلا فعالية وأثر واضح يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى املشاركني إال أننـا               
جند أن هنالك اختالفاً واضحاً فيما بينها حول االهتمام مبعرفة أثر تطبيـق الربنـامج     

ت على مـدى  على بعض املتغريات األخرى، فبينما اقتصر الكشف يف بعض الدراسا        
تأثري تلك الربامج املقدمة على متغريات القراءة الصامتة فقط، فإن الدراسات األخرى            
سعت جبانب ذلك إىل الكشف عن مدى تأثري الربامج املقدمة على بعض املـتغريات              

  :كما يلياألخرى 
  : التحصيل الدراسي- ١

امج تنمية مهـارات    أشارت الكثري من الدراسات السابقة أن هناك تأثرياً واضحاً لرب         
القراءة الصامتة على التحصيل الدراسي فقد بينت الدراسة التجريبية اليت قام ا كال             
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 واليت هدفت إىل معرفة أثر )Holt & O’Tuel, 1989(من ساندرا هولت وفرانسيس أوتيل 
تنمية القراءة الصامتة على التحصيل الدراسي أن هناك تأثرياً واضحاً لربنامج تنميـة             

ارات القراءة الصـامتة على التحصيل الدراسي فقد أسفرت نتائج هذه الدراسة          مـه
عن وجود ارتـفاع ملحوظ يف مستوى التـحصيل الدراسي لتالميـذ اموعـة            
التجريبية مقارنةً بأفراد اـموعة الضابـطة، كما بينت الدراسة اليت قامت ا ارانا            

هارات القراءة الصامتة كان له أثر واضح يف أن برنامج تنمية مـ) Aranha, 1985(ميبيل 
ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى التـالميذ املشاركني يف الربنـامج، كمـا            

 متفقة مـع نتــائج   )Dully, 1989(جاءت نتائج الدراسـة اليت قام ا ميالين دوللي 
ى تأثري  هاتني الدراستـني، فقد أثبتت نتائج هذه الدراسة اليت هدفت إىل التعرف عل           

برنامج لتنمية مهارات القراءة الصامتة على التحـصيل الدراسـي أن للربنامج أثـراً      
واضحاً يف رفع مستوى التحصيـل الدراسي للتالميـذ، ومن الدراســات الـيت            
أكدت أيضاً على تأثـري برامج تنمية مهارات القراءة الصـامتة على التحــصيل            

 واليت هـدفت  )Saunders, 1992(الد وين سوندرز الدراسـي الدراسة اليت قام ا جري
إىل معرفة أثر برنامج لتنمية القراءة الصامتة على حتصيل الطالب يف مادة العلوم فقـد       
أظهرت نتائج هذه الدراسة ارتفاع مستوى التحصيل يف مادة العلوم للطالب الـذين         

    .شاركوا يف الربنامج
  : االجتاه حنو القراءة- ٢

 السابقة أن لربامـج تنـمية القراءة الـصـامتة تـأثري علـى            بينت الدراسـات 
اجتـاهات التـالميذ حنو القراءة ومن ضـمن هذه الدراسات الدراسة اليت قامـت            

 واليت هدفت إىل التـعرف على أثر برنامج ))Green, 1985ا هيلني روت هايد جرين 
 حيث أثبتت نتائج هـذه      لتنـمية مهارات القراءة الصامتة على االجتـاه حنو القراءة       

الدراسـة أن لربنامج القراءة الصامتة أثراً إجيابياً يف حتسني اجتاه التالميذ حنو القراءة،             
أوتيل كما جاءت نتـائج الدراسـة اليت قام ا كال من ساندرا هولت وفرانسيس             

Holt & O’Tuel, 1989 )( من  واليت هدفت إىل معرفة تأثـري القراءة الصامتـة على كل 
التـحصيل الدراسي واالجتـاه حنو القراءة ؛ لتؤكد أن هنالك تأثرياً واضحاً لربنامج            

كمـا  . تنـمية مـهارات القراءة الصامتة على اجتـاهات التـالميذ حنو القـراءة         
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) ١٩٩٠املطاوعـة،   ( اتـفقت نتـائج الدراسـة اليت قامت ا فاطـمة املطاوعة         
فـهم يف القراءة الصامتـة لدى عينة من طالبات  واليت هدفت إىل تنـمية مهارات ال     

الصـف الثاين اإلعـدادي بدولة قطر مع نتائج الدراستني السابقتني يف أن لربنامج            
تنـمية مـهارات القراءة الصامتة أثراً فـعاالً يف حتسني اجتاهات الطالبـات حنـو             

لجـرين  القراءة ، كما أكدت نتـائج الدراسـة اليت قامت ا جـانيس لـويس ب             
)Pilgreen, 1994(  واليت هدفت من خالهلا إىل تقييم برنامج للقراءة الصامتة وأثره علـى 

اجتاهات الطالب حنو القراءة على أن لربنامج القراءة الصامتة أثر واضـح يف تنميـة               
  .االجتاه اإلجيايب حنو القراءة
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  :ابقة  الدراسات الس-أوًال 
يعرض هذا الفصل الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت القراءة الـصامتة وفقـاً             

 الدراسات السابقة وفروض - الفصل الثالث 
 :الدراسة

  : الدراسات السابقة–أوًال 
 الدراسات التي اهتمت بتشخیص وعالج التأخر في القراءة – ١

  .الصامتة
  .التي اهتمت بتنمیة مهارات القراءة الصامتة الدراسات – ٢
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لتسلسلها التارخيي، وذلك دف بيان موقع الدراسة احلالية من تلـك الدراسـات،             
واإلفادة من أدواا، ومناهجها، ونتائجها، وسيكون ذلك بذكر أهداف البحث، و            

وتنظيم .  هذه األهداف، وما أسفرت عنه من نتائج    أهم اخلطوات اليت اتبعت لتحقيق    
  :هذه الدراسات يف احملورين التاليني 

  الدراسات اليت اهتمت بتشخيص وعالج التأخر يف القراءة الصامتة -١
  .الدراسات اليت اهتمت بتنمية مهارات القراءة الصامتة -٢

  
 الدراسات الت ي اهتم ت بت شخیص و ع الج الت أخر ف ي              -المحور األول     

  :راءة الصامتةالق
تم هذه الدراسات بتشخيص وعالج التالميذ املتأخرين قرائياً من خالل تقدمي  
برامج عالجية تتضمن أهدافاً، وطرق تدريب مناسبة دف معاجلة األساليب اخلاطئة 
اليت عاقت، أو من احملتمل أن تعوق التلميذ يف تعلم القراءة، وميكن عرض هذه 

  :ايلالدراسات على النحو الت
   ) :١٩٥٧(  دراسة لطفي – ١

هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص عيوب القراءة الصامتة وقياس القدرات األساسـية         
للقراءة الصامتة، ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد اثين عشر اختباراً تشخيصياً منها            
ستة اختبارات متعلقة بتشخيص عيوب القراءة الصامتة، وقياس القدرات األساسـية           

راءة الصامتة، وقد مشلت هذه االختبارات اختباراً لتشخيص السرعة والفهـم يف            للق
القراءة الصامتة، واختباراً ملالحظة حركات العني أثنـاء القراءة،واختبـارين لفهـم            
التعليمات احلسابية وتنفيذها، واختباراً لفهم التعليمات العامة، واختباراً للكشف عن          

 اليت قرأها، كما أعد الباحث اثنني وتـسعني تـدريباً           قدرة التلميذ على تذكر املادة    
يف القدرات األساسية للقراءة الصامتة واجلهرية، وتشمل هـذه         لعالج نواحي النقص    

فهم معاين الكلمات ، واستعمال اللغة استعماالً       : التدريبات بعضاً من املواضيع مثل      
ء القـراءة، والقـراءة     صحيحاً ، وزيادة املدى البصري ، وتنظيم حركات العني أثنا         

الدقيقة، وتنفيذ التعليمات ، ومعرفة األفكار التفصيلية يف القطعة، ومعرفة األفكـار            
وقد مشلت عينة الدراسـة جمموعـة    . الرئيسية يف القطعة إىل غري ذلك من التدريبات       
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كبرية من تالميذ الصفوف األربعة األوىل من املرحلة االبتدائية من مدارس القـاهرة             
وقد أشارت  نتائج هذه الدراسة إىل ارتفاع متوسـطي          . فة و من أحناء متفرقة      املختل

     .السرعة والفهم لدى عينة الدراسة 
يالحظ على هذه الدراسة أا اشتملت على العديد من األساليب والتدريبات املتنوعة            

مـن  اليت ميكن من خالهلا تنمية مهارات القراءة الصامتة، وعليه فقد استفاد الباحث             
  .  هذه الدراسة يف إعداد التدريبات اليت تضمنها الربنامج احلايل

  
  ) : ١٩٧٥(  دراسة عبداهللا – ٢

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم عيوب القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف             
الرابع االبتدائي، والوقوف على نسبة شيوعها، مث مدى ارتباط هذه العيوب ببعضها،            

ه هذا االرتباط من ضعف يف مستوى التالميذ، ومدى العناية بالتدريب         ومدى ما حيدث  
على القراءة الصامتة، ومهاراا األساسية؛ بغية التوصل إىل األسس اليت ينبغي أن يقوم        
عليها تعليم فعال للقراءة الصامتة، ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء اختبـار مقـنن              

فردات، ومعرفة األفكار الرئيـسية وفهمهـا،       للقراءة الصامتة؛ لقياس فهم معاين امل     
ومعرفة األفكار التفصيلية وفهمها، والربط بني األفكار واالستنتاج، وقد مشلت عينة           

تلميذاً و تلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، مت اختيارهم            ) ٦٤٩( الدراسة  
الميـذ الـصف   من عدة مدارس بالقاهرة ، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن ت   

الرابع االبتدائي يعانون من الضعف يف مهارات القراءة الصامتة اليت يقيسها االختبـار   
بدرجات متفاوتة، وأن الضعف يف مهارة فهم املفردات أكثر شيوعاً بني أفراد العينة،             
يليها الضعف يف مهارة االستنتاج، مث الضعف يف مهارة فهم األفكـار الرئيـسية ،               

يف فهم األفكار التفصيلية، وأن الضعف يف املهارات الـيت يقيـسها            وأخرياً الضعف   
كما أشارت النتائج إىل أن هنـاك       .االختبار أكثر شيوعاً بني البنني فيما عدا السرعة       

ارتباطاً كبرياً بني املهارات اليت يقيسها االختبار املستخدم يف البحث وأن الضعف يف             
  .لضعف يف القدرة على القراءة الصامتةإحدى هذه املهارات أو بعضها يؤدي إىل ا

  
  ): Bohac,1981( دراسة بوهاك – ٣
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هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية استخدام طريقة إضافية جديدة، كربنامج 
عالجي للقراءة وأثرها على حتصيل التالميذ يف القراءة، وتغيري اجتاهام حنو القراءة، 

ر الفرض الصفري، الذي وضعته، والقائل بعدم ولتحقيق ذلك؛ قامت الباحثة باختبا
الثالث : وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ الصفني

واخلامس ذوي املستوى املنخفض يف القراءة، والذين شاركوا يف برنامج القراءة 
اإلضايف، وبني الذين مل يشاركوا فيه من ناحية ضعف املستوى القرائي، وذلك طبقاً 

القبلي والبعدي، وقد متثلت الطريقة : لمقارنة بني مستواهم التحصيلي يف االختبارينل
 دقيقة لتالميذ اموعة التجريبية، على ٤٥اإلضافية يف ختصيص حصة إضافية، مدا 

أن يقوم تالميذ الصـف اخلامس بتدريس تالميذ الصف الثالث، وذلك بعد أن مت 
التدريس ملدة أسبـوع واحد، واستمر تـدريب تالميذ الصـف اخلامس على 

تطبيق الربنامج العالجي أحد عشر أسبـوعاً، وكان من أبرز نتـائج الدراسة أن 
أكثر من املتعلمني ) طالب الصف اخلامس( الطريـقة اجلديدة أفادت املعلمني 

،كما بينت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية )تالميذ الصف الثالث(
متوسط نتائج اموعة التجريبية ومتوسط نتائج اموعة الضابطة يف الصف بني 

اخلامس لصاحل اموعة التجريبية، وعدم وجود مثل هذه الفروق يف الصف الثالث، 
أفادوا من الطريقة العالجية، وخاصة يف رفع ) تالميذ الصف اخلامس(وأن املعلمني 

    .ة اجتاهام حنو القراءةمستواهم يف مهارة تعرف الكلمة، ويف تنمي
أشارت نتائج هذه الدراسة إىل عدم وجود حتسن لدى تالميذ الصف الثالث 

ملهارات ) املعلمني ( االبتدائي وقد يكون ذلك راجعاً الفتقار تالميذ الصف اخلامس 
  . التدريس الكافية بسبب قصر فترة التدريب اليت حصلوا عليها

  
  : ) Blackburn , 1981(  دراسة بالكبیرن – ٤

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر برنامج عالجي للقراءة على مستوى التحصيل 
القرائي لدى التالميذ، ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد برنامج عالجي لعالج 
بعض جوانب التأخر يف مهارات القراءة املتمثلة يف التعرف على املفردات، والفهم 
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الدراسة أُِخذَ رأي املعلمني وأولياء األمور حول مدى ما العام للمقروء، ويف أثناء 
تلميذاً من ) ٦٠(حققه التالميذ من تقدم يف القراءة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

تالميذ الصفوف العليا االبتدائية بإحدى مناطق والية اوكالهوما االمريكية، وقد 
من انتهاء الربنامج، وقد أشارت قامت الباحثة مبتابعة مستوى هؤالء التالميذ بعد فترة 

نتائج الدراسة إىل أن الكتب املدرسية مل ترفع من مستوى التالميذ املتأخرين قرائياً إىل 
 من التالميذ حققوا تقدماً %٧٥املستوى املأمول، كما أظهرت نتائج الدراسة أن 

    .إجيابياً مبقدار سنة أو أكثر بعد سنة من تطبيق الربنامج العالجي
هذه الدراسة أن الكتب املدرسية مل ترفع من مستوى القارئ املتأخر إىل بينت 

ا ألثر كما متيزت هذه الدراسة مبتابعته.املستوى املأمول، ولكنها مل توضح األسباب
الربنامج بعد فترة من تطبيقه، وقد استفاد الباحث من هذا اإلجراء، حيث قام مبتابعة 

  أثر الربنامج احلايل بعد شهرين من االنتهاء من تطبيقه
  
   : )Alexander, 1981(  دراسة الكسندر – ٥

 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر برنامج للقراءة العالجية على االستعداد للقراءة،
وقد قامت الباحثة بإعداد برنامج لعالج . والتحصيل القرائي، واالجتاه حنو القراءة

فهم معاين املفردات، وفهم الفقرة، وقد : بعض نواحي التأخر يف مهارات القراءة مثل
تلميذاً من تالميذ الصف الرابع و اخلامس االبتدائي ) ٤٦(تكونت عينة الدراسة من 
كما قامت الباحثة باستخدام بعض األدوات . هو مأمول ممن كانت قراءم أقل مما 

اختبار التحصيل الدراسي، ومقياس مفهوم الذات لألطفال، : يف هذه الدراسة مثل
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل وجود . ومقياس ستانفورد للتحصيل القرائي

 لدى حتسن يف مستوى التحصيل القرائي، واالجتاه حنو القراءة، ومفهوم الذات
    .التالميذ املشاركني يف الربنامج العالجي

على الرغم من استـخدام االختـبارات املقننة يف هذه الدراسة، واعتمادها على 
تطبيـق القيـاس القبلي والبـعدي مما يضفي املزيد من الثـقة على نتـائج 
ا الدراسة إال أن ما يؤخذ على هذه الدراسـة استـخدامها للتصميم التـجرييب ذ

، حيث أمهلت وجود جمموعة ضابطة مما )جمموعة جتريبية فقط (اـموعة الواحدة 
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  .قد يؤثر على دقة النتائج
  
  ):١٩٩٤( دراسة صالح – ٦

هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برنامج لعالج جوانب التأخر يف القراءة الصامتة لدى 
 برنامج لعالج جوانب تالميذ مرحلة التعليم األساسي مبصر، وقد قام الباحث بإعداد

التأخر يف بعض مهارات القراءة الصامتة، اليت ظهرت لدى التالميذ، وهذه املهارات 
التمييز بني الكلمات املتشاة، وفهم املفردات، وفهم الفكرة الرئيسية، والفهم : هي

الضمين، واالستنتاج، وإبداء الرأي، كما قام الباحث بإعداد اختبار تشخيصي يف 
طالباً وطالبة من طالب ) ٤٦٠(الصامتة، وقد تكونت عينة الدراسة من القراءة 

الصف األول املتوسط، جبمهورية مصر العربية وقد أظهرت نتـائج الدراسة أن 
من التـالميذ عينة البحث متـأخرون يف القراءة الصامتـة، وأنه ال ) %٤٠(

،كما ) والبناتالبنني(يـوجد عالقة بني التـأخر يف القراءة الصامتة واجلنس 
أظهرت نتائج الدراسة تفوق اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف اختبار 
القراءة الصامتة البعدي، كما بينت وجود فروق بني متوسط درجات اموعة 
التجريبية يف اختبار القراءة الصامتة القبلي ومتوسط درجام يف االختبار البعدي 

من تالميذ اموعة التجريبية حققوا مستوى ) %٧٥(، وأن لصاحل االختبار البعدي
    . يف اختبار القراءة الصامتة البعدي) %٨٠(وصل إىل 

أشارت نتائج هذه الدراسـة إىل عدم وجود عالقة بني التأخر يف القراءة الصامتة 
واجلنس وهذه النتيجة جاءت خمتلفة عن نتـائج الدراسـة اليت قام ا سامي حممود 

هللا ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة العينة املستخدمة يف كل من الدراستني، عبدا
كانت متثل تالميذ الصف  ) ١٩٧٥عبداهللا، ( حيث أن العينة املستخدمة يف دراسة 

جمموعة  ) ١٩٩٤صالح، ( الرابع االبتدائي، بينما مشلت العينة املستخدمة يف دراسة 
 تعزى الفروق بني اجلنسني يف مهارات الفهم من طالب الصف األول املتوسط، وقد

يف الصف الرابع االبتدائي إىل أن معدل النمو اللغوي واملعريف لدى اإلناث يكون 
أسرع منه لدى الذكور يف املراحل العمرية املبكرة إال أنه ال يلبث أن يتساوى يف 

  .  مرحلة عمرية الحقة
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  : ) Stanton 1998( دراسة ستانتون  – ٧
هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني مسات الشخصية للتلميذ و مدى هدفت 

تلميذاً من الذين تلقوا تدريبات  ) ٦٦( تقدمه يف القراءة العالجية ، وقد مشلت العينة 
عالجية لعالج جوانب القصور يف مهارات القراءة مثل التعرف على الكلمات 

صة وقد مت التنبؤ بأن التالميذ الضعاف والتمييز بني الكلمات وفهم معىن اجلملة، خا
و الذين مت عالج مشاكلهم القرائية بسهولة كانت هلم مسات شخصية خمتلفة عن 

وقد أشارت نتائج .القراء الضعاف الذين كان من الصعب عالج مصاعبهم يف القراءة
هذه الدراسة إىل أن مسات الشخصية مل متيز بني جمموعات القراء الذين مت عالج 

كلهم القرائية بسهولة و القراء الذين كان من الصعب عالج مشاكلهم يف مشا
القراءة، كما أن مسات الشخصية كان هلا دوراً ضعيفاً أو معدوماً يف االختالفات يف 

    .درجة التقدم يف القراءة 
حيسب هلذه الدراسة أا اهتمت بدراسة العالقة بني بعض املتغريات مثل مسات 

القرائي، ولكن مما يؤخذ على هذه الدراسة صغر حجم عينة الشخصية والتأخر 
الدراسة، حيث يعترب احلجم صغري بالنسبة لدراسة ارتباطية، مما قد يؤثر يف دقة 

  . النتائج
  

الدراس   ات الت   ي اهتم   ت بتنمی   ة مه   ارات الق   راءة       -المح   ور الث   اني   
  :الصامتة

 خالل برامج تدريبية صممت هلذا وتم هذه الدراسات بتنمية مهارات القراءة الصامتة من
الغرض حبيث ميكن االستفادة من تلك التدريبات يف شىت جماالت النشاط اإلنساين اليت تتطلب 

  :ذلك، وميكن عرض هذه الدراسات على النحو التايل
   :(Higgins, 1982) دراسة هيجرت- ١

ءة الصامتة  هدفت هـذه الدراسـة إىل معرفة أثر برنـامج يف تنمية مـهارات القرا          
على تنميـة مـهارات السرعة والفـهم يف القراءة الصامتـة، وقد تكونت عينـة            

تلميذاً من تالميـذ الصف اخلامس االبتدائي اختريوا بطريقة        ) ٣٨٢(الدراسـة من   
 االمريكيـة، ومت    (Otah)عشوائية من سبع مدارس مبدينة سلت ليك مبقاطعة اوتـاه           
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وقد قامت الباحثة   . ني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة    تقسيم أفراد العينة إىل جمموعت    
بإعداد برنامج للقراءة الصامتة يهدف إىل تنمية مهارات فهم معاين املفردات والفهم            
العام والتعرف على الكلمة ،وقد متيز الربنامج بتنوع األساليب والتدريبات املستخدمة           

ستانفورد للتحصيل القرائـي،    فيه، كما استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة اختبار         
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة تفـوق       . واختبار جيتس لقياس دقة وسرعة القراءة     

أفراد اموعة التجريبية على أفراد اموعة الضابطة يف مهارات الفهم والـسرعة يف             
    .القراءة الصامتة

 تقليدية أو آلية    متيزت هذه الدراسة باستخدامها ألساليب تدريبية متنوعة سواًء كانت        
   .وقد استفاد الباحث من ذلك يف دراسته احلالية (Tachistoscope)كجهاز 

  
  :)  Parker , 1987 (  دراسة باركر– ٢

هدفت هذه الدراسة إىل التأكد من نتائج استخدام برنامج القراءة الصامتة و بالتايل 
ة لطالب اموعة كفاءة هذا املدخل ، وذلك من خالل املقارنة بني درجات القراء

التجريبية الذين شاركوا يف الربنامج ودرجات القراءة لطالب اموعة الضابطة الذين 
مل يشاركوا يف مثل هذا الربنامج، وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على سجل 
درجات الطالب، وقد قامت الباحثة بإعداد برنامج للقراءة الصامتة يهدف إىل تنمية 

عينة الدراسة الب يف كل من الفهم العام، وفهم املفردات، وقد تكونت مهارات الط
من جمموعة من طالب الصف األول املتوسط اختريوا من أحد األحياء الفقرية ، 
وقسمت العينة إىل ثالث جمموعات ، اموعة التجريبية طبق عليها برنامج القراءة 

 إحدامها لطالب الصف األول الصامتة ملدة عام دراسي كامل وجمموعتني للمقارنة
املتوسط للعام الدراسي السابق واألخرى موعة من الطالب ممن التحقوا بالصف 

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق الطالب الذين . األول املتوسط يف العام التايل
التحقوا بربنامج القراءة الصامتة يف كل من مهاريت فهم املفردات والفهم العام 

    .ءللمقرو
يؤخذ على هذه الدراسة عدم اعتمادها على اختبارات القراءة املقننة كأدوات للقياس 
بالرغم من توفر العديد من هذه االختبارات املقننة، حيث اكتفت الباحثة بسجل 
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  . درجات التالميذ فقط
  
   ) :١٩٨٧(  دراسة شعبان – ٣

يف تنمية مهارة لصامتة معرفة أثر برنامج تدرييب للقراءة اهدفت هذه الدراسة إىل 
الفـهم لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

تلميذاً من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، مت تقسيمهم إىل ثالث ) ١١٠(
جمموعة ضابطة ال يطبق عليها الربنامج ، وجمموعتني جتريبيتني، حبيث : جمموعات

 كل من احملتوى والطرق والوسائل، بينما يدرس يدرس للمجموعة األوىل بتغيري
وقد اعتمدت . للمجموعة التجريبية الثانية باحملتوى املقرر مع تغيري الطرق والوسائل

الباحثة يف هذه الدراسة على اختبار دار الكتاب للقراءة الصامتة و يقيس هذا 
اجلملة ، مهارة تعرف املفردات ، ومهارة تعرف : االختبار بعض املهارات مثل 

ومهارة متييز الكلمات ، ومهارة فهم معىن اجلملة ، ومهارة فهم معىن الفقرة ، 
ومهارة فهم التركيب اللغوي ، ومهارة فهم معاين املفردات ، ومهارة املعلومات، 
كما قامت الباحثة بإعداد برنامج لتنمية مهارات القراءة الصامتة، ويهدف هذا 

مهارة تعرف : قراءة الصامتة املتمثلة يف املهارات التاليةالربنامج إىل تنمية مهارات ال
اجلمل، ومهارة متييز الكلمات، ومهارة فهم معىن اجلملة، ومهارة فهم معىن الفقرة، 
ومهارة فهم التركيب اللغوي، ومهارة فهم معاين املفردات، ومهارة املعلومات، وقد 

املتنوعة كالبطاقات واأللعاب اشتمل الربنامج على العديد من األساليب التدريبية 
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل وجود فروق .اللغوية، والصور الثابتة، والبطاقات

وبني اموعة الضابطة يف ) األوىل والثانية ( دالة إحصائياً بني اموعتني التجريبيتني 
ما أشارت النتائج مجيع املهارات اليت مشلها الربنامج لصاحل اموعتني التجريبيتني، ك

لصاحل ) األوىل والثانية ( إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعتني التجريبيتني 
    .اموعة التجريبية األوىل يف مهارة فهم الفقرة، ومهارة املعلومات 

حيسب هلذه الدراسة استخدامها ألساليب وطرق تدريبية متنوعـة مثـل اسـتخدام       
قات، والصور الثابتة وغريها من األساليب، وقـد اسـتفاد          األلعاب اللغوية، والبطا  

الباحث من هذه الدراسة حيث راعى التنويع يف األساليب، والتدريبات اليت اشـتمل          
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  . عليها الربنامج احلايل
  
  :(Dully, 1989) دراسة دوللي - ٤

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تأثري برنامج للقراءة الصامتة علـى التحـصيل          
وقد قام الباحث بإعداد برنامج يهـدف إىل        .دراسي للتالميذ واجتاهام حنو القراءة    ال

تنمية مهارات الفهم يف القراءة الصامتة واملتمثلة يف فهم معىن املفردات وفهم اجلملـة   
تلميذاً ) ١٩(ومتييز الكلمات لدى التالميذ املشاركني، وقد تكونت عينة الدراسة من           

 االبتدائي ممن يعانون من ضـعف يف مهـارات القـراءة            من تالميذ الصف اخلامس   
الصامتة، وقد مت تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبيـة،     

جلسات أسبوعياً مدة كل    ) ٤(وقد استغرق تطبيق الربنامج عاماً دراسياً كامالً بواقع         
عدي على كل من أفـراد      وقد قام الباحث بإجراء قياس قبلي وب      . دقيقة) ١٥(جلسة  

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية            . اموعتني
بني أفراد اموعتني يف مهارات الفهم،ويف مستوى التحصيل، ويف اجتاهـام حنـو             

    .القراءة لصاحل أفراد اموعة التجريبية
اً، كما متيزت باهتمامها بدراسة     متيزت هذه الدراسة باعتمادها تصميماً جتريبياً مناسب      

أثر الربنامج على بعض املتغريات املتمثلة يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو القـراءة،             
وقد استفاد الباحث من ذلك حيث ركز يف دراسته على معرفة أثر الربنامج احلـايل               

  .على مستوى التحصيل الدراسي
  
  ) :١٩٨٨( دراسة محمد- ٥

 تنمية مهارات السرعة يف القراءة الصامتة لدى طالب املرحلة هدفت هذه الدراسة إىل
الثانوية، ولتحقيق ذلك، قامت الباحثة ببناء برنامج لتنمية مهارة السرعة يف القراءة 
الصامتة، وقد تكون الربنامج من سبع جلسات اشتملت كل جلسة منها على اهلدف 

 التقومي اخلاصة ا، كما اشتمل منها،وحمتواها، وأسلوب التدريب املتبع فيها، ووسائل
الربنامج على تدريبات متنوعة تتضمن تنظيم حركات العني، وزيادة املدى البصري، 
والقراءة السريعة، كما قامت الباحثة بتصميم اختبار للسرعة يف القراءة الصامتة، 
اشتمل على ثالث قطع للقراءة، ويلي كل قطعة عدد من األسئلة يلي كل سؤال ثالثة 
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دائل لإلجابة من بينها إجابة واحدة صحيحة، وقد تكونت عينة الدراسة من ب
طالباً وطالبة من طالب الصف األول الثانوي مبحافظة الشرقية يف مجهورية ) ١٢٠(

إحدامها جتريبية تعرضت للربنامج : مصر العربية، وقد مت تقسيمهم إىل جمموعتني
وقد مت تطبيق اختبار السرعة على املقترح، واألخرى ضابطة مل تتعرض للربنامج، 

وقد أشارت نتائج هذه . اموعتني قبلياً وبعدياً، كما مت رصد الدرجات وتفسريها
) عينة البحث( الدراسة إىل أن معظم طالب الصف األول الثانوي مبحافظة الشرقية 

يعانون من بطء يف القراءة الصامتة، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة 
ئياً بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف سرعة القراءة الصامتة، وذلك إحصا

يف االختبار البعدي لصاحل طالب اموعة التجريبية، وال توجد فروق دالة إحصائياً 
بني البنني والبنات من أفراد اموعة التجريبية يف سرعة القراءة الصامتة، وذلك يف 

    .اختبار السرعة البعدي
متيز الربنامج بالبناء اجليد جللساته حيث استفاد الباحث من ذلك عند قيامه بتـصميم      

  .جلسات الربنامج احلايل
  
   ) :١٩٩٠(  دراسة المطاوعة – ٦

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر برنامج تدرييب للقراءة الصامتة على تنمية 
ة من طالبات الصـف الثاين بعض من مهارات الفهم يف القراءة الصامتة لدى عينـ

، ولتحقيق ذلك، قامت الباحثـة بتصميـم برنامج يف املتوسط واجتاهان حنو القراءة
القراءة الصامتة، وذلك يف ضوء أهـداف املنـهج، واهتمامات الطالبات القرائية، 
كما قامت الباحثة بإعداد اختبار للقراءة الصامتة يقيس مهارات حمددة مثل 

كرة الرئيسية، واستخالص التفاصيل اجلزئية، وحتديد املفردات، واملعاين استخالص الف
الضمنية،كما قامت الباحثة أيضاً بإعداد مقياس لقياس االجتاه حنو القراءة، وإعداد 

طالبة  ) ٢٠٠( سجل بيانات لطالبات اموعة التجريبية، وقد مشلت عينة الدراسة 
يارها بطريقة عشوائية و مت تقسيم أفراد العينة من طالبات الصف الثاين املتوسط مت اخت

وقد أشارت نتائج هذه . إىل أربع جمموعات اثنتان منهما جتريبيتان واثنتان ضابطتان
الدراسة إىل حدوث حتسن كبري يف مستوى طالبات اموعتني التجريبيتني مقارنةً 
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امتة و هي حتديد باموعة الضابطة يف املهارات اليت يقيسها اختبار القراءة الص
األفكار الرئيسية و حتديد التفاصيل اجلزئية و حتديد معاين املفردات، والتوصل إىل 
املعاين الضمنية، كما أن طالبات اموعتني التجريبيتني حققن نتائج افضل من 

    .  اموعتني الضابطتني يف اجلوانب اليت مشلها مقياس االجتاه حنو القراءة
ة باهتمامها بدراسة أثر الربنامج على بعض املتغريات األخرى متيزت هذه الدراس

املتمثلة يف االجتاه حنو القراءة، كما متيزت أيضاً مبراعاا مليول واهتمامات الطالبات 
عند تصميم الربنامج، وقد استفاد الباحث من ذلك عند اختياره لقطع الربنامج احلايل 

    .  تتناسب مع خمتلف امليولحيث راعى يف اختيارها أن تكون متنوعة ل
   ) :١٩٩٤( دراسة عمایرة – ٧

هدفت هذه الدراسـة إىل معرفة أثر برنامج تدرييب يف القـراءة الـصامتـة علـى               
استيعاب طلبـة الصف السادس يف مديرية التربية و التعليم للواء عال، وقد تكونت             

مت اختيــارهم   طالباً وطالبة من طلبـة الصف السادس       ) ٨٨(عينـة الدراسة من    
) ذكور و إناث    ( جمموعتان جتريبيتان   : عشوائياً، وقد مت توزيعهم إىل أربع جمموعات      

وقد قام الباحث بإعداد اختبـار بعـدي        ). ذكور و إناث    ( و جمموعتان ضابطتان    
لقياس االستيعاب يف القراءة الصامتة، كما قام الباحث بإعداد برنامج لتنمية مهارات            

 الصامتة املتمثلة يف فهم املفردات، وفهم التراكيب اللغويـة، وفهـم     الفهم يف القراءة  
األفكار اجلزئية، وفهم األفكار العامة، وقد تكون الربنامج من عشرة جلسات مـدة             

دقيقة، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل تفوق أفراد امـوعتني  ) ٤٥(كل جلسة   
فهـم  : فهم التالية  كل من مهارات ال    التجريبيتني على أفراد اموعتني الضابطتني يف     

    .املفردات ، وفهم التراكيب ، وفهم األفكار اجلزئية ، واألفكار العامة
  .يؤخذ على هذه الدراسة  إغفال إجراء االختبار القبلي مما قد يقلل من دقة النتائج

  
  ) : PILGREEN , 1994(   دراسة بلجرین– ٨

امج لتنمية مهارات القراءة الصامتة ومعرفة هدفت هذه الدراسة إىل تقييم فعالية برن
مدى تأثريه على مهارة الفهم القرائي لدى الطالب واجتاهام حنو القراءة، وقد 
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طالباً من ذوي املستوى املتوسط ممن حيتاجون إىل ) ٢٤٨(تكونت عينة الدراسة من 
مريكية، مساعدة مت اختيارهم من مدرستني ثانويتني من مدارس منطقة لوس أجنلس اال

وقد قامت . وقد مت تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة
الباحثة بتطبيق برنامج القراءة الصامتة املشتمل على استخدام الكتب، وتوفري البيئة 
املشجعة على القراءة، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً 

 الضابطة والتجريبية لصاحل اموعة التجريبية يف االستيعاب، وتطوير بني اموعتني
اجتاهات إجيابية حنو القراءة، وزيادة معدل القراءة اخلارجية للمتعة، وتشجيع استخدام 
أوسع ملصادر القراءة، كما أن الربنامج كان مشوقاً ومناسباً للطالب، ومينح الطالب 

     .فرصة الدخول يف جمتمع القراءة
  . مما يؤخذ على هذه الدراسة إغفاهلا للقياس القبلي مما قد يؤثر على دقة النتائج

  
  ) :Mitev, 1994(  دراسة متیف  – ٩

هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف مدى فعالية برنامج للقراءة الصامتة يف منو مهارات 
وكذلك وجهات نظر الفهم القرائي ومنو املفردات بالنسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي 

تلميذاً من تالميذ الصف ) ١٩٣(املعلمني بشأن فعالية الربنامج، وقد مشلت عينة الدراسة 
الرابع االبتدائي وزعوا على جمموعتني ضابطة وجتريبية ، وتكونت اموعة التجريبية من 

تلميذاً وزعوا على أربعة فصول، وقد طبق على هذه اموعة برنامج مبين على ) ٩٨(
القراءة الصامتة لكتب مت اختيارها ذاتياً، بينما تكونت اموعة الضابطة واليت مل يطبق 

الباحثة تلميذاً وزعوا على أربعة فصول أخرى ، وقد استخدمت ) ٩٥(عليها الربنامج من 
اختبار ستانفورد للتحصيل القرائي كأداة للدراسة ومت استخدامه يف القياس القبلي 

الفهم العام، وفهم :  التالميذ يف ناحيتني من نواحي استيعاب القراءةومت تقييم.والبعدي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن . املفردات

بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي يف مهارة الفهم العام للمقروء، بينما 
ئية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار  فروق ذات داللة إحصاكانت هناك

   .البعدي من حيث فهم املفردات لصاحل اموعة التجريبية
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أسفرت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بني امـوعتني التجريبيـة              
والضابطة يف االختبار البعدي يف مهارة الفهم العام للمقروء وقد يرجع الـسبب يف              

 أن منو املفردات يتم من خالل القراءة الواسعة، وخاصة عندما تكون الكتب             ذلك إىل 
من اختيار التالميذ ووفق ميوهلم، بينما الفهم العام حيتاج إىل تدريب خاص ووفـق              

  .أساليب خاصة
   

  ) :١٩٩٨( دراسة العمارنة - ١٠
لبة الصف هدفت هذه الدراسة إىل تنمية مهارة سرعة القراءة الصامتة لدى عينة من ط          

) ٤٠(األول الثانوي يف مدرسة علعال الثانوية للبنني، وقد تكونت عينة الدراسة من             
) ٢١(األوىل جتريبية وعددها    . طالباً، قسمت إىل جمموعتني بواقع شعبة دراسة واحدة       

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحـث      . طالباً) ١٩(طالباً، والثانية ضابطة وعددها     
اس سرعة القراءة الصامتة، كما قام الباحث بإعداد برنامج لتنمية          بتصميم اختبار لقي  

زيادة املدى القرائي للعني، واملرونة يف حركة العينني،        : مهارات السرعة الفرعية، مثل   
والقدرة على االلتقاط السريع للوحدات اللغوية، كما اشتمل الربنامج على عدد من            

جلسة مدة كـل جلـسة      ) ٣٠(ربنامج من   وقد تكون ال  . األساليب التدريبية املتوعة  
وقد أشارت نتائج الدراسـة     . دقيقة، وقد استغرق تطبيق الربنامج ستة أسابيع      ) ٤٥(

إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات أفراد اموعة التجريبية وأفـراد             
لتعليمي اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة بعد تطبيق الربنامج ا           

    .لصاحل طلبة اموعة التجريبية
متيز الربنامج يف هذه الدراسة بالبناء اجليد جللساته، كما متيـز بتنـوع األسـاليب               

جهـاز عـرض   والوسائل التدريبية املستخدمة مثل بطاقة مدى الرؤية، والكروت، و        
 احلايل   وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة عند إعداده للربنامج         الشرائح الشفافة ،  

  .من حيث بناء اجللسات، واختيار األساليب التدريبية املناسبة
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  :تعقیب على الدراسات السابقة 
أن القراءة الصامتة حظيت باهتمام واضح يف معظم الدراسات السابقة، حيث  -١

ركزت معظم هذه الدراسات على حتديد مهارات القراءة الصامتة، وإعداد 
  .نمية هذه املهاراتالربامج املناسبة لت

يتضح من الدراسات السابقة أن هنالك تبايناً واضحاً بني هذه الدراسات فيما  -٢
يتـعلق خبصائص العينات املستخدمة، فبينـما استخِدم يف بعض الدراسـات 

 ؛ Higgins, 1982دراسة هيجرت ( عينات من  تالميـذ املرحلة االبتـدائية 
، جند أن هناك دراسـات  )١٩٩٤ عمايرة، ؛Dully, 1989؛ دويل ١٩٨٧شعبان، 

؛ املطاوعة، Parker, 1987( استخدمت عينات من طـالب املرحلة املتوسطة 
( ، كما أن هناك دراسات أخرى طبقت على عينات من املرحلة الثانوية  )١٩٩٠
، وفيما يتعلق  )١٩٩٨العمارنة،  ؛ Pilgreen,1994؛ بلجرين ١٩٨٨حممد، 

) ١٩( تفاوت أيـضاً ففي دراسة دويل كان حجم العينة حبـجم العينـة فهناك
) ٤٦٠( بينـما كان حجم العينـة يف دراسـة صالح ،( Dully, 1989 )تلميـذاً 

  ).١٩٩٤صالح، (تلميذاً 
أن معظم الدراسات السابقة اليت اهتمت بدراسة وتنمية مهـارات القـراءة             -٣

وهذا دليل على ما حتظى بـه  الصامتة تناولت بالبحث والدراسة املرحلة االبتدائية     
  . هذه املرحلة من أمهية يف العملية التعليمية

هناك تباين بني الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتصميم التجرييب، فهناك  -٤
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مع إجراء ) جتريبية ( دراسات استخدمت التصميم التجرييب ذي اموعة الواحدة 
 ، وهناك دراسات (Alexander, 1981)القياس القبلي والبعدي مثل دراسة 

مع إجراء ) إحداهن ضابطة( استخدمت تصميماً جتريبياً من ثالث جمـموعات 
، وهناك دراسـات )١٩٨٧شعبان، ( القيـاس القبلي والبـعدي كدراسة 

مع ) اثنتان منهما جتريبيتان ( استـخدمت تصميماً جتريبياً ذا أربعة جمموعات 
( ، بينـما دراسة )١٩٩٠مطاوعة، (إجراء القياس القبلي والبعدي كدراسة 

( استـخدمت التـصميم التجرييب ذي األربـعة جمموعات  ) ١٩٩٤عمايرة، 
مع إجراء القياس البعدي فقط، يف حني جند أن هنالك ) اثنتان منهما جتريبيتان 

دراسات استخدمت تصميماً جتريبياً ذي جمموعتني إحدامها ضابطة مع إجراء 
  .القياس القبلي والبعدي

بينما أولت معظم الدراسات السابقة اهتماماً بعملية القياس من خالل إجـراء        -٥
القياس القبلي والبعدي، جند أن هنالك بعض الدراسات مل تويل هـذا اجلانـب              

اليت أغفلت إجراء    ) ١٩٩٤عمايرة،  ( االهتمام الكايف، كدراسة عبداهللا عمايرة      
  .القياس القبلي، مما قد يؤثر على دقة النتائج

بينما أولت معظم الدراسات أمهية بالغة بأدوات الدراسة من خالل اعتمادها            -٦
على مقاييس مقننة، إال أن هنالك بعضاً من الدراسات أغفلـت هـذا اجلانـب               

 اليت اكتفـت بـسجل درجـات    )Parker, 1987(كدراسة لوسي جرين باركر 
  .التالميذ يف القراءة 

 يتعلق مبدة الربنامج، فهنـاك هنـاك تباين بني الدراسـات السابقة فيما -٧
أيام ومبعدل جلسة واحدة يومياً، مدة كل جلسة ) ١٠(برامج استغرق تطبيـقها 

، بينـما هنـالك دراسـات استـغرق تطبيق )١٩٩٤عمايرة،( دقيقة ) ٤٥(
جلسات أسبـوعياً، مدة كل ) ٤(الربنـامج فيها عاماً دراسياً كامالً ومبعدل 

  ).Dully,1989(دقيقة ) ١٥(جلسة 
على الرغم من التفاوت بني الدراسات السابقة فيما يتعلق مبدة الربامج اليت  -٨

استخدمتها إال أن النتائج اليت توصلت إليها كانت متفقة يف معظمها فيما يتعلق 
بتنمية مهارات القراءة الصامتة، أي أن معظم الربامج اليت مت تطبيقها يف هذه 
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ضح يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى الدراسات كان هلا فعالية وأثر وا
املشاركني، مما يؤكد أن طول الربنامج ليس دليالً على فعاليته طاملا أن تلك 

  .الربامج متكنت من تنمية مهارات القراءة الصامتة
أن بعض الدراسات السابقة عرضت موعة من مهارات القراءة الصامتة  -٩

كمهارة زيادة  إعداده للربنامج املقترح واليت سيضعها الباحث يف االعتبار عند
املدى القرائي للعني، وتنظيم حركات العني، وفهم الفكرة الرئيسية، وفهم األفكار 

  .اجلزئية
بينما سعت بعض الدراسات السابقة إىل الكشف عن مدى تأثري الربنامج  -١٠

 ,Dully( املقدم على بعض املتغريات األخرى كالتحصيل، واالجتاه حنو القراءة 

، فإن هنالك دراسات أخرى اقتصر الكشف فيها على )١٩٩٠ ؛املطاوعة، 1989
أثر الربنامج املقدم على متغريات القراءة الصامتة فقط واملتمثلة يف متغري الفهم، 

 ؛ العمارنة، ١٩٩٤ ؛ عمايرة، ١٩٨٧شعبان، (ومتغري السرعة يف القراءة الصامتة 
   ).Pilgreen, 1994 ؛ ١٩٩٨

 الدراسة الوحيدة اليت اهتمت مبتابعة أثر )Blackburn, 1981(بالكبرين تعترب دراسة  -١١
استفاد الربنامج على املدى البعيد، بينما أمهلت الدراسات األخرى هذا اجلانب، وقد 

الباحث من هذا اإلجراء، حيث قام مبتابعة أثر الربنامج احلايل بعد شهرين من 
  .االنتهاء من تطبيقه

  :ة من الدراسات السابقة على النحو التايلأمكن للباحث االستفاد -١٢
i - الكشف عن املربرات لقيام الدراسة احلالية.  

ii - صياغة فروض الدراسة احلالية.  
iii - متابعة أثر الربنامج احلايل بعد فترة من االنتهاء من تطبيقه.  
iv - االستفادة من هذه الدراسات يف تفسري نتائج الدراسة احلالية  .  

  
  :فروض الدراسة 

اإلطار النظري للدراسة، ويف ضوء ما مت عرضه من دراسات سابقة فإنـه        انطالقاً من   
  :ميكن للباحث صياغة فروض دراسته على النحو التايل
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد              -١
اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الـصامتة           

  . قياس البعدي لصاحل اموعة التجريبيةيف ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد              -٢

اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة            
  .يف القياس البعدي لصاحل اموعة التجريبية

متوسطي رتـب درجـات التحـصيل    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني      -٣
الدراسي لكل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الـضابطة يف القيـاس             

  .البعدي لصاحل اموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كـل مـن أفـراد            -٤

القراءة الصامتة بعـد    اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف          
  .مضي شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كـل مـن أفـراد            -٥
اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة بعد            

  التدرييب لصاحل اموعة التجريبيةمضي شهرين من تطبيق الربنامج 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعـة             -٦

التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار الفهم يف القراءة الصامتة لـصاحل             
  .القياس البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعـة             -٧
تجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة لصاحل            ال

  .القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتـب درجـات التحـصيل         -٨

الدراسي بالنسبة ألفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس       
  .البعدي
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  : منهج الدراسة- ع الفصل الراب
  . عینة الدراسة–أوًال 
  . أدوات الدراسة–ثانیًا 

  . التصمیم التجریبي–ثالثًا 
  . إجراءات الدراسة–رابعًا 
  . األسالیب اإلحصائیة–خامسًا 
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  :عینة الدراسة –أوًال 
من التالميـذ الـذين     ) املقصودة  ( مت اختيـار عينة الدراسـة بالطريـقة العمدية       

يعانون من اخنفاض يف مـهارات القراءة الصامتة، وقد مت اختيار أفراد العينـة بعـد               
ـ    )القراءة الصامتة، والسرعة يف القراءة الصامتة       ( تطبيق اختباري    ة ، وتكونـت عين

الدراسة من أربعة وعشرين تلميذاً من تالميـذ الصف السادس االبتدائي مبدرسـة            
أحد االبتدائية مبدينة الرياض، وقد مت تقسيم العينة بطريقة عمديـة إىل جممـوعتني              
متكافئتني إحدامها ضابطة وتتكون من اثين عشر تلميذاً واألخرى جتريبية وتتكون من            

الفهم يف القـراءة    : انسة اموعتني يف املتغريات التالية    اثين عشر تلميذاً أيضاً، ومت جم     
     .الصامتة، والسرعة يف القراءة الصامتة، والعمر الزمين، و الذكاء

  :  أدوات الدراسة–ثانیًا 
   إعداد أحمد زكي صالح– اختبار الذكاء المصور - ١

  :الهدف من االختبار
ختبار دف تقـدير القـدرة      بإعداد هذا اال  ) ١٩٧٨صاحل،  (قام أمحد زكي صاحل     

العقلية العامة لدى األفراد يف األعمار من سن الثامنة إىل سن السابعة عـشرة، وقـد       
بينت امليادين املختلفة اليت طبق فيها هذا االختبار أنه مفيد جداً يف حاالت التشخيص              

تطبيقه األويل، وحيث أن هذا االختبار ال يعتمد على اللغة يف اإلجابة عليه فإنه ميكن               
ويعترب هذا االختبار من االختبـارات      . دون أي اعتبار للمستوى الثقايف للمفحوصني     

اجلمعية غري اللفظية؛ إذ ميكن تطبيقه على جمموعة من األفراد يف وقت واحد بواسطة              
فاحص واحد، كما أنه غري لفظي؛ حيث أنه ال يعتمد على اللغة إال كوسيلة اتصال                

ء األفراد يف االختبار نفسه، فال خيضع ألي عامل لغـوي أو  يف شرح تعليماته، أما أدا   
وتتمثل الفكرة الرئيسية يف هذا االختبار يف الكشف عـن الـشكل            . مهارة يف اللغة  

املخالف بني جمموعة من األشكال، حيث أن االختبار عبارة عن جمموعة من الصور،             
 واحدة أو أكثـر،  كل جمموعة تتكون من مخسة أشكال، أربعة منها متشاة يف صفة       

واملطلوب من املفحوص حتديد الشكل املختلف من بني هذه األشكال، وذلك بوضع            
. أما فيما يتعلق مبدة تطبيق االختبار فحـددت بعـشر دقـائق           . عليها ) ×( إشارة  

كما . واالختبار حيتوي على كراسة تعليمات لشرح طريقة إجراء االختبار والتصحيح         
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للمعايري يعطي املئويات داخل كل عمر من األعمار املختلفة          أن االختبار مزود مببيان     
  .، كما يعطي تقديراً لنسبة الذكاء)١٧ – ٨(من 

  
  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

  :الثبات ×
مت حساب ثبـات االختـبار يف كثري من الدراسـات اليت طبق فيها بطرق خمتـلفة         

 وقد تراوحـت معامــالت      مثل طريـقة التـجزئة النصفيـة، وحتليل التبـاين،     
، وهذه النسب تدل على معامل ثبات جيد ميكـن           )٠،٨٥ – ٠،٧٥( الثبات بني   

وقد قام الباحث احلايل بالتحقق من ثبات االختبار على عينة عددها        . الوثوق به علمياً  
تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي ومت حساب الثبـات باسـتخدام            ) ٥٠(

    ).٠،٧٩( حيث بلغ معامل الثبات طريقة ألفا كورنباخ
  :الصدق ×

  :قام معد االختبار بالتحقق من صدق االختبار بطريقتني
حيث قام معد االختبار حبساب معامل االرتباط بني االختبار         : الصدق التآلزمي  - أ 

 وهو  ٠,٥٠واختبار املصفوفات فوجد أن معامل االرتباط بني االختبارين بلغ          
م حبساب معامل االرتبـاط بـني االختبـار          ، كما قا   ٠,٠١معامل دال عند    

فوجد أن معامل االرتبـاط     ) الدرجة الكلية   ( واختبار القدرات العقلية األولية     
   . ٠,٠١ ، وهو معامل دال عند ٠,٣٤بني االختبارين قد بلغ 

 أشار معد االختبار إىل أنه قد توصل من خـالل دراسـة             :الصدق العاملي  - ب 
عة قوية من االختبارات العقلية اليت تقيس خمتلف      تفصيلية هلذا االختبار مع جممو    

القدرات العقلية مكونة من مثاين عشر اختباراً إىل أن اختبار الـذكاء املـصور        
 ويتضح مما سبق أن اختبار الذكاء املـصور         ٠،٤٨مشبع بالعامل العام مبقدار     

موعة ، وهي جم  )) القدرة العقلية العامة     ((صادق يف قياس ما ميكن أن نطلق عليه         
أساليب األداء اليت تتجمع يف التنظيم السلوكي للفرد، والذي يساعد يف إدراك            

  .عالقة، أو حل مشكلة، أو التكيف العقلي مع العامل اخلارجي ومشكالته 
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  : اختبار القراءة الصامتة-  ٢

بتصميم هذا االختبار؛ دف قياس الفهم يف القراءة الصامتة لدى  ) ١٩٧٧الرقيعي، ( قام 
تالميذ املرحلة االبتدائية باجلماهريية العربية الليبية، وقد قنن االختبار بعد تطبيقه ميـدانياً             

تلميذاً وتلميذة اختريت عشوائياً، وروعي فيها متثيل        ) ٧٥٠(على عينة بلغ عدد أفرادها      
اجلنس والريف واحلضر والبدو بالتساوي، وقد رأى معد االختبار تقـسيم االختبـار إىل          

حبيث حتوي كل صورة ست قطع يلي كل قطعة من قطع           ) أ ، ب    (  متكافئتني   صورتني
االختبار عدد من األسئلة وبعد كل سؤال أربع إجابات من بينها واحدة هي الـصحيحة،      
واملطلوب من التلميذ أن يقرأ القطعة قراءة صامتة مث يتخري اإلجابة الصحيحة مـن بـني                

بار يف اختياره للقطع أن تكون متضمنة خـربات         اإلجابات األربع، وقد راعى معد االخت     
جديدة ليست شائعة بني التالميذ بقدر اإلمكان وأن تقع يف دائرة قدرات التالميذ اللغوية،       

فهم الفكرة  : وأن تكون متدرجة يف صعوبتها، وقد صمم االختبار لقياس املهارات التالية          
    .الرئيسية، وفهم األفكار التفصيلية، واالستنتاج

 قام البـاحث احلايل بإجراء بعض التعديالت الطفيفة على االختبار، حيث قـام            وقد
إىل أمسـاء   ) أ  ( بتعديل أمساء بعض املدن اليت وردت يف القطـعة األوىل من الصورة            

مدن سـعودية حىت تكون مألوفةً أكثر لدى التـالميذ، كما قام البـاحث بتغـيري             
لتعارضـها مـع    ) ب(لقطعة الثانية من الصورة      واليت وردت يف ا    ))عيد ميالده ((عبارة  

جنح أمحد يف   ((القيم الدينية واالجتماعية السائدة يف اتمع السعودي واستبدهلا بعبارة          
    ))االمتحان 

  
  ):الصدق والثبات ( الخصائص السیكومتریة لالختبار 

  :الصدق ×
قام معد االختبـار حبساب صـدق االختبـار مـستخدماً يف ذلـك طريــقة             

 ، ولقد كشـفت النتــائج يف     %٢٧ وأدىن   %٢٧املقارنـة الطرفيـة بني أعلى     
مجلتها على معامـالت صـدق عاليـة، كما قـام مـعد االختبــار حبـساب            
صـدق االختبـار مستخدماً يف ذلك درجات املدرسـني كميزان، وقد تـراوح           
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ـ     ). ٠،٧٧ – ٠،٥٥( معامل الصـدق بني     حقق مـن   وقد قام الباحث احلايل بالت
  :صدق االختبار بطريقتني 

  :الصدق التآلزمي - أ 

حلساب صدق االختبار قام الباحث احلايل حبساب معامالت االرتباط بني درجـات            
التالميذ على كل صورة من صوريت االختبار ودرجام يف اختبار الفهم يف القـراءة              

ذلك الصامتة من إعداد متعب الزهراين والذي استخدمه الباحث كمحك خارجي و          
للتحقق من صدق االختبار، حيث قام بتطبيق االختبارين يف وقت واحد على جمموعة         

، مث حسب معامل االرتباط لبريسون بني درجات         )٨٥( من تالميذ الصف السادس   
التالميذ على كل صورة من صوريت االختبار ودرجام على احملك، وذلك كما هو              

  ):١(موضح يف اجلدول رقم 
  

  )١(جدول رقم 
  عامالت ارتباط كل صورة من صوريت اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة باحملكم

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة  العينة

  ٠،٠١  ٠،٧٠   أ–الصورة   ٨٥

  ٠،٠١  ٠،٧٦   ب-الصورة   ٨٥
  

ا يدعوا  مم٠،٠١من اجلدول السابق يتضح أن مجيع املعامالت دالة عند مستوى داللة           
    .لالطمئنان من حيث صدق االختبار لقياس مهارة الفهم يف القراءة الصامتة

  :صدق االتساق الداخلي - ب 
قام البـاحث احلايل بالتحقق من صـدق االتساق الداخلي، وهو عالقة البند بالدرجـة             

، وذلك كما هو     )١٢٠( الكـلية على جمموعة من تالميذ الصـف السادس االبتدائي         
  ):٢(جلدول رقم موضح يف ا
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  )٢(جدول رقم 

معامالت االرتباط بین درجة البند والدرجة الكلیة لكل صورة من صورتي اختبار الرقیعي 

  .للقراءة الصامتة

   ب- الصورة    أ- الصورة 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم البند  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم البند
٠،٠١  ٠،٤٧   ١  ٠،٠١  ٠،٥٠   ١  
٠،٠١  ٠،٥٠   ٢  ٠،٠١  ٠،٥٤   ٢  
٠،٠١  ٠،٣٥   ٣  ٠،٠١  ٠،٣٤   ٣  
٠،٠١  ٠،٣٢   ٤  ٠،٠١  ٠،٤٠   ٤  
٠،٠١  ٠،٤٩   ٥  ٠،٠١  ٠،٥٥   ٥  
٠،٠١  ٠،٣٨   ٦  ٠،٠١  ٠،٤٠   ٦  
٠،٠١  ٠،٣٥   ٧  ٠،٠١  ٠،٤١   ٧  
٠،٠١  ٠،٦١   ٨  ٠،٠١  ٠،٦٣   ٨  
٠،٠١  ٠،٤٧   ٩  ٠،٠١  ٠،٤٩   ٩  
٠،٠١  ٠،٣٨   ١٠  ٠،٠١  ٠،٣٧   ١٠  
٠،٠١  ٠،٤٧   ١١  ٠،٠١  ٠،٤٨   ١١  
٠،٠١  ٠،٤٢   ١٢  ٠،٠١  ٠،٣٧   ١٢  
٠،٠١  ٠،٣٧   ١٣  ٠،٠١  ٠،٤٢   ١٣  
٠،٠١  ٠،٣٧   ١٤  ٠،٠١  ٠،٤٠   ١٤  
٠،٠١  ٠،٥٠   ١٥  ٠،٠١  ٠،٥٠   ١٥  
٠،٠١  ٠،٣٧   ١٦  ٠،٠١  ٠،٣٥   ١٦  
٠،٠١  ٠،٣٣   ١٧  ٠،٠١  ٠،٣٠   ١٧  
٠،٠١  ٠،٥٠   ١٨  ٠،٠١  ٠،٤٨   ١٨  
٠،٠١  ٠،٤٠   ١٩  ٠،٠١  ٠،٤٢   ١٩  
٠،٠١  ٠،٥٢   ٢٠  ٠،٠١  ٠،٥٣   ٢٠  
٠،٠١  ٠،٥٧   ٢١  ٠،٠١  ٠،٦٤   ٢١  
٠،٠١  ٠،٥٤   ٢٢  ٠،٠١  ٠،٥٦   ٢٢  
٠،٠١  ٠،٥٩   ٢٣  ٠،٠١  ٠،٦٣   ٢٣  
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 ). ٠،٠١( اجلدول السابق أن مجيـع البنود كانت دالة إحصـائياً عند          يتضح من   

   ).٠،٦٤ -  ٠،٣٠( وقد تراوحت هذه املعامالت بني 
  :الثبات ×

قام معد االختبار حبساب معامل الثبات هلذا االختبار، وقد تراوحت معامالت الثبات            
 بالتحقق من   وقد قام الباحث احلايل   . ، وهي معدالت مرتفعة    )٠،٩٠ - ٠،٧٨( بني

  :ثبات االختبار بطريقتني
  :معامل ألفا كرونباخ - أ 

قام الباحث احلايل حبساب معامل ألفا كرونباخ لكل صورة من صـوريت االختبـار،    
تلميذاً من تالميذ الصف الـسادس   ) ١٢٠( وذلك من خالل عينة بلغ عدد أفرادها        

    ):٣(االبتدائي وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم 
  )٣(جدول رقم 

  معامالت ألفا كرونباخ لثبات صوريت اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة

   ب-الصورة    أ-الصورة 

  معامل ألفا كورنباخ  ن  معامل ألفا كورنباخ  ن
٠،٨٢  ١٢٠  ٠،٨٤  ١٢٠  

  
يالحظ من اجلدول السابق أن معامالت ثبات االختبار بطريقـة ألفـا كرونبـاخ              

 على أن معامالت ثبات االختبار علـى  وهذا يدل  ) ٠،٨٢ – ٠،٨٤( تراوحت بني   
درجة عالية مما يدعوا إىل االطمئنان يف اتساق االختبار مع نفسه يف قياس املهـارات               

    .موضع القياس
  :الثبات بطریقة الصور المتكافئة - ب 

وللتحقق من مدى تطابق صوريت االختبار فقد قام الباحث احلـايل باسـتخدام الـصور            
وقد قام الباحث حبساب معامـل      . حقيقية لثبات االختبار  املتكافئة للحصول على صورة     

االرتباط لبريسون بني درجيت اموع الكلي لكل من صوريت االختبار، وقـد أشـارت              
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بني صوريت االختبـار،    ) ٠،٩٨(نتيجة التحليل اإلحصائي إىل وجود معامل ارتباط مرتفع       
ر يتمتع بنسبة عاليـة مـن       مما يعين تطابق صوريت االختبار، وهذا يؤكد على أن االختبا         

  .الثبات
  
  
  : اختبار السرعة يف القراءة الصامتة– ٣

قام البـاحث بإعـداد اختبار السـرعة يف القراءة الصـامتة دف قياس مهارة السرعة            
يف القراءة الصـامتة لدى أفراد عينة الدراسـة، ويتكون االختبار من صورتني متكافئتني            

ى قطعة واحدة يليها مخسة أسئلة، وبعد كل سؤال ثالث          حتتوي كل صورة عل   ) أ ، ب    ( 
إجابات من بينها واحدة هي الصحيحة، واملطلوب من التلميذ أن يقرأ القطعـة قـراءة                
صامتة وبأقصى سرعة ممكنة، وبعد االنتهاء من قراءة القطعة يقوم الباحث حبساب الزمن             

ع التالميذ مـن القـراءة يطلـب        الذي استغرقه التلميذ يف قراءة القطعة، وبعد انتهاء مجي        
أما بالنسبة حلساب الدرجـة     . الباحث من التالميذ اإلجابة على األسئلة اخلاصة بالقطعة       

  :على االختبار فيتم ذلك وفق املعادلة التالية
  

  عدد اإلجابات الصحيحة ×    عدد الكلمات اليت حيتويها النص   =  الدرجة 

اءةالزمن املستغرق يف القر             
  

  
  :خطوات إعداد االختبار

  :اإلطالع على التراث النظري - ١
قام الباحث باإلطالع على ما ورد يف اإلطار النظري والدراسات السابقة، ومـا ورد      
يف الكتب املتخصصة حول االختبارات اليت وضعت لقياس مهارة السرعة يف القراءة            

  .  الصامتة
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  :اختيار النصوص القرائية - ٢
 باختيار النصوص القرائية من خالل اإلطالع على منـاهج اللغـة            حيث قام الباحث  

العربية وخاصة مناهج القراءة، واليت تدرس لتالميذ الصف الـسادس االبتـدائي يف             
    .اململكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية

  :  عرض االختبار على احملكمني– ٣
بعرضه على مخسة مـن معلمـي       بعد وضع االختبار يف صورته األولية، قام الباحث         

الصف السادس االبتدائي من ذوي اخلربة واملتخصصني يف اللغة العربية دف اإلفادة            
من آرائهم يف الوصول باالختبار إىل صورته النهائية، ومدى صـالحيته للتطبيـق،             
ليحقق اهلدف الذي وضع من أجله، وتضمنت الصورة األولية عرضاً للهدف مـن             

  :رات املراد قياسها، وتصدر االختبار يف صفحته األوىل األسئلة اآلتيةاالختبار، واملها
  هل هذه القطع مناسبة ملستوى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟
  هل األسئلة املعدة عقب كل قطعة تصلح لقياس املهارة املذكورة؟

     ما رأيكم يف البدائل املوضوعة عقب كل سؤال؟
  :إجراء الدراسة االستطالعية - ٤

، )٢٠( الباحث بتطبيق االختبار على عينة من تالميذ الصف السادس االبتـدائي           قام
وذلك دف التأكد من مالءمة االختبار لقدرات تالميذ الصف الـسادس اللغويـة،     
حيث قام الباحث بتوزيع االختبار على التالميذ، وطلب منهم قراءة القطع واإلجابة            

الصعبة من خالل وضع خط حتت كـل        على األسئلة مع حتديد الكلمات والعبارات       
مث قام الباحـث جبمـع األوراق مـن         .كلمة أو عبارة جيد التلميذ صعوبة يف فهمها       

    .التالميذ
  :االختبار بعد الدراسة االستطالعية - ٥

قام الباحث بعد إجراء الدراسة االستطالعية، وبناًء على مالحظـات التالميـذ بـإجراء           
د حصر الكلمات والعبارات اليت أشـار التالميـذ إىل   التعديالت املناسبة على االختبار بع  

  .صعوبتها، حيث قام الباحث بتعديلها مبا يتناسب وقدرات التالميذ اللغوية
  



  
٨١

  ):الصدق والثبات ( الخصائص السیكومتریة لالختبار 
  :الصدق ×

  :قام الباحث بالتحقق من صدق االختبار بطريقتني
  : الصدق التالزمي–أ 

قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني درجات التالميذ        حلساب صدق االختبار    
على كل صورة من صوريت االختبار ودرجام على اختبـار الـسرعة يف القـراءة               
الصامتة من إعداد فتحي حسنني علي، والذي استخدمه الباحث كمحك خـارجي؛    
وذلك للتحقق من صدق االختبار، حيث قام الباحث بتطبيق االختبارين يف وقـت             

، مث قام الباحـث حبـساب        )٧٥( واحد على جمموعة من تالميذ الصف السادس        
معامل االرتباط لبريسون بني درجات التالميذ على كل صورة من صوريت االختبـار             

  ):٤(ودرجام على احملك، وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم 
  

  )٤(جدول رقم 
   القراءة الصامتة باحملكمعامالت ارتباط كل صورة من صوريت اختبار السرعة يف

  اختبار السرعة يف القراءة الصامتة  العينة
  معامل االرتباط

  مستوى الداللة

  ٠،٠١  ٠،٧٨   أ–الصورة   ٧٥
  ٠،٠١  ٠،٧٥   ب-الصورة   ٧٥

مما يدعوا   ) ٠،٠١( من اجلدول السابق يتضح أن مجيع املعامالت دالة عند مستوى           
  .ارة السرعة يف القراءة الصامتةلالطمئنان من حيث صدق االختبار لقياس مه

  
  : صدق االتساق الداخلي–ب 

قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي، وهو عالقة البند بالدرجة الكليـة             
، وذلك كما هو موضح يف    )٧٥( على جمموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي        

  ) :٥(اجلدول رقم 
  
  



  
٨٢

  )٥(جدول رقم 
رجة البند والدرجة الكلية لكل صورة من صوريت اختبار معامالت االرتباط بني د

  . السرعة يف القراءة الصامتة
   ب–الصورة    أ- الصورة 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم البندمستوى   معامل االرتباط  رقم البند
٠،٠١  ٠،٧٠   ١  ٠،٠١  ٠،٦٧   ١  
٠،٠١  ٠،٨٥   ٢  ٠،٠١  ٠،٨٥   ٢  
٠،٠١  ٠،٥٥   ٣  ٠،٠١  ٠،٥٦   ٣  
٠،٠١  ٠،٨٥   ٤  ٠،٠١  ٠،٨٢   ٤  
٠،٠١  ٠،٦٤   ٥  ٠،٠١  ٠،٦٥   ٥  

). ٠،٠١(من اجلدول السابق يتضح أن مجيـع البنود كانت دالة إحصـائياً عنـد             
، أمـا   )٠،٨٥ – ٠،٥٦(بني  ) أ  ( وقد تراوحت معامالت االرتباط بالنسبة للصورة       

  ).  ٠،٨٥ – ٠،٥٠(فقد تراوحت معامالت االرتباط بني ) ب(بالنسبة إىل الصورة 
  :باتالث ×

  :وقد قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار بطريقتني
  : معامل ألفا كرونباخ–أ 

قام الباحث حبساب معامل ألفا كرونباخ لكل صورة من صوريت االختبار، وذلك من             
تلميذاً من تالميذ الصف الـسادس االبتـدائي         ) ٧٥( خالل عينة بلغ عدد أفرادها      

    ):٦(وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم 
  )٦(جدول رقم 

  معامالت ألفا كرونباخ لثبات صورتي اختبار السرعة في القراءة الصامتة

   ب-الصورة    أ-الصورة 
  معامل ألفا كورنباخ  ن  معامل ألفا كورنباخ  ن
٠،٧٧  ٧٥  ٠،٧٥  ٧٥  

  
يالحظ من اجلدول السابق أن معامالت ثبات االختبار بطريقـة ألفـا كرونبـاخ              
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وهذا يدل على أن معامالت ثبات االختبـار علـى          ) ٠،٧٧ – ٠،٧٥(تراوحت بني 
درجة جيدة مما يدعوا لالطمئنان إىل اتساق االختبار مع نفسه يف قياس املهارة موضع              

  .القياس
  

  : الثبات بطریقة الصور المتكافئة–ب 
وللتحقق من مدى تطابق صوريت االختبار فقد قام الباحث باستخدام الصور املتكافئة            

وقد قام الباحث حبساب معامل ارتباط      . ورة حقيقية لثبات االختبار   للحصول على ص  
بريسون بني درجيت اموع الكلي لكل من صوريت االختبار، وذلك كأحد األساليب        
اإلحصائية اليت تستخدم حلساب معامل االرتباط بني متغريين متصلني، وقد اتضح من            

 بني صوريت االختبار وهـو      )٠،٩٠(التحليل اإلحصائي وجود معامل ارتباط مرتفع       
مما يعين تطابق صوريت االختبار، وهذا يؤكـد علـى أن           ) ٠،٠١(دال عند مستوى    

  .االختبار يتمتع بنسبة عالية من الثبات
  
  
  
  :* برنامج تنمیة مهارات القراءة الصامتة – ٤

  :وهو من إعداد الباحث، وقد مت إعداد الربنامج وفق اخلطوات التالية
علمي التربوي املتعلق مبجال القراءة الصامتة، حيث قـام الباحـث       دراسة التراث ال   - أ 

باالطالع على عدد من الدراسات والربامج اليت اهتمت بتحليل وتصنيف وتنمية           
مهارات القراءة الصامتة، كما قام الباحث مبراجعة عدد من الكتـب واـالت             

ـ          ا بالدراسـة   العلمية املتخصصة اليت تناولت موضوع القراءة الـصامتة ومهارا
  .والتحليل

  .االستئناس باقتراحات وتوجيهات املشرف على الرسالة - ب 
  .بعد معريف، وبعد سلوكي: تقسيم الربنامج إىل بعدين  - ج 
 املتخصصني يف علـم الـنفس       **من احملكمني  ) ١٠( توزيع الربنامج على عدد       -د 

للحكم على مدى مالءمة الربنامج، وللحكم على مشول الربنامج ألساليب تنمـي    
  : مهارات القراءة الصامتة التالية
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  .التغلب على معوقات القراءة الصامتة -١
  .تركيز االنتباه -٢
  .التعرف السريع على الكلمات -٣
  .زيادة املدى القرائي للعني -٤
  .تنظيم حركات العني -٥
  .فهم الفكرة الرئيسية -٦
  .فهم األفكار التفصيلية -٧
  . االستنتاج -٨

  
  )٤(ميكن االطالع على الربنامج يف ملحق رقم * 

يقدم الباحث شكره اخلالص لكل من ساهم يف حتكيم الربنامج، حيث استفاد الباحث من توجيهـام وهـم                  ** 
  :حسب الترتيب اهلجائي ألمسائهم

  حممد ثابت/ مجعة يوسف                              د/ د
  حممد تيغزي/ د.سلطان العويضة                         أ / د
  حممود غالب/ ني                       دعبدالعزيز بن حس/ د
  هايل موسى/ فهد الربيعة                                 أ / د
  حيي نصار  / فهد الدليم                                د/ د
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وبناًء على مقترحات احملكمني فقد مت تعديل تصميم الربنامج ليصبح على الشكل النهائي             
    )٧(كما يف اجلدول رقم 

  )٧(جدول رقم 
  التصميم العام لربنامج تنمية مهارات القراءة الصامتة بعد االنتهاء من حتكيمه

  اهلدف  املدة  اجللسة  البعد
مفهومها،وأهدافها، وأمهيتها،وأثرها  : التعريف بالقراءة    دقيقة٤٥  األوىل

  .على احلضارة اإلنسانية، وعالقتها بالدين

ريف
املع

  

التعريف بأنواع القراءة مع التركيز على القراءة الصامتة           دقيقة٤٥  ثانيةال
مزاياها، ومواقف استخدامها، ومهاراـا،     : من حيث 

  .وأساليب تنمية هذه املهارات
التدريب على بعض األساليب اليت تعني على التخلص           دقيقة٤٥  الثالثة

  .ةمن بعض العادات اخلاطئة يف القراءة الصامت
  .التدريب على مهارة تركيز االنتباه أثناء القراءة   دقيقة٤٥  الرابعة
  .التدريب على مهارة التعرف السريع على الكلمة   دقيقة٤٥  اخلامسة
  .التدريب على مهارة تنظيم حركات العني أثناء القراءة   دقيقة٤٥  السادسة
  .ائي للعنيالتدريب على مهارة زيادة املدى القر   دقيقة٤٥  السابعة
التدريب على مهارة استخالص الفكرة الرئيسية للنص          دقيقة٤٥  الثامنة

  .املقروء
التدريب على مهارة استخالص األفكار التفصيلية للنص    دقيقة٤٥  التاسعة

  .املقروء

كي
ـلو

الس
  

  .التدريب على مهارة االستنتاج   دقيقة٤٥  العاشرة
  

  :وتشتمل كل جلسة من جلسات البرنامج على ما یلي
  .مراجعة ومناقشة الواجب السابق -
  .تقدمي جرعة معرفية حول املهارة موضع االهتمام -
  .عرض املهارة سلوكياً من خالل مواقف معينة -
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  .تقدمي عائد تقييمي حول األداء -
التدعيم لكي يشعر الفرد مبدى التقدم الذي حققه، ويتم ذلك من خالل تقـدمي               -

  .التعزيز املادي واملعنوي للتالميذ
تكليف املتدربني ببعض الواجبات املرتلية املشاة للتـدريبات الـيت مت           : بالواج -

تدريبهم عليها أثناء اجللسة، وذلك بغية الوصول إىل معرفـة جنـاح تـدريبات              
    .الربنامج للوصول إىل اهلدف املرجو منه

  :التصمیم التجریبي : ثالثًا
       خِدمت اموعتـان التجريبيـة    تستخدم هذه الدراسة التصميم التجرييب حيث است

والضابطة مع إجراء قياس قبلي وبعدي هلما وتقدمي الربنامج التـدرييب للمجموعـة             
     .التجريبية فقط

  : إجراءات الدراسة -رابعًا  
 حيث قام الباحث بعرض الربنامج على جمموعة من احملكمـني           : تقومي الربنامج  - ١

 علم النفس جبامعة امللـك      أعضاء من أعضاء هيئة التدريس بقسم      ) ١٠( املختصني  
  .سعود، وذلك ملعرفة آرائهم حول مدى مناسبة الربنامج

 قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية، وذلـك        : إجراء الدراسة االستطالعية   - ٢
من تالميـذ الـصف الـسادس       ) ١٠(بتطبيق الربنامج على عينة مكونة من عشرة        

 عن مدى مناسبة مضمون حمتـواه       االبتدائي، دف اختبار فعالية الربنامج والكشف     
ألفراد العينة، باإلضافة إىل تدريب الباحث على أداء مضمون الربنامج وإدارة جلساته            
وحساب الوقت الفعلي لكل جلسة، حيث قام الباحث بانتقاء ثالث جلسات مـن             

، وجلستني سلوكيتني   )اجللسة األوىل   ( جلسات الربنامج بواقع جلسة معرفية واحدة       
وقد استغرقت الدراسة االستطالعية ثالثة أيام، )  السادسة، واجللسة العاشرة  اجللسة( 

  .بواقع جلسة واحدة يومياً
 حيث قام الباحث بتطبيق اختبار القراءة الـصامتة مـن      : تطبيق القياس القبلي   - ٣

إعداد مسعود الرقيعي، إضافة إىل اختبار السرعة يف القراءة الصامتة من إعداد الباحث           
  .موعة من تالميذ الصف السادس االبتدائيعلى جم



  
٨٧

 حيث قام الباحث باختيار عينة الدراسة بناًء على نتـائج  : اختيار عينة الدراسة  - ٤
القياس القبلي، حيث مت اختيار أفراد العينة من التالميذ الذين حصلوا على درجـات              

  .منخفضة يف االختبارين
ختبار القبلي قام الباحث بتقسيم أفـراد        بناًء على نتائج اال    :تقسيم أفراد العينة   - ٥

العينة إىل جمموعتني إحدامها ضابطة وتتكون من أثين عشر تلميذاً واألخرى جتريبيـة             
  .وتتكون من أثين عشر تلميذاً أيضاً

حيث قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي      :  التأكد من تكافؤ اموعتني    -٦
اموعتني يف املـتغريات    للتأكد من جتانس     (Man-Whitney)الالبارامتري مان وتين    

  :التالية
  ::الفهم يف القراءة الصامتة -  أ 

  
   )٨( جدول رقم 

داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف 
  . مهارة الفهم كما يقيسها اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة يف القياس القبلي

  مستوى الداللة    Uقيمة   توسط الرتبم  العينة  اموعة
  ١٣،٢١  ١٢  التجريبية
  ١١،٧٩  ١٢  الضابطة

  غري دال  ٦٣،٥

  
 وهـي قيمـة غـري دالـة     ٦٣،٥قد بلغت ) U(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة   

إحصائياً، مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني امـوعتني التجريبيـة    
ي للقراءة الصامتة، وبالتايل فإنه ميكن القـول بوجـود          والضابطة على اختبار الرقيع   

  . تكافؤ بني اموعتني التجريبية والضابطة يف متغري الفهم يف القراءة الصامتة
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    :السرعة يف القراءة الصامتة  -  ب 
   )٩( جدول رقم 

داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف 
  .رعة كما يقيسها اختبار الباحث لسرعة القراءة الصامتة يف القياس القبليمهارة الس

  مستوى الداللة    Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٣،٨٨  ١٢  التجريبية
  ١١،١٣  ١٢  الضابطة

  غري دال  ٥٥,٥
   

 وهـي قيمـة غـري دالـة     ٥٥،٥قد بلغت ) U(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة   
عين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني امـوعتني التجريبيـة   إحصائياً، مما ي 

والضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة، وبالتايل فإنه ميكن القول بوجـود             
    . تكافؤ بني اموعتني التجريبية والضابطة يف متغري السرعة يف القراءة الصامتة

    :التحصيل الدراسي -  ج 
   )١٠( جدول رقم 

 الفروق بني متوسطي رتب درجات التحصيل الدراسي لكل من أفراد اموعة داللة
  .التجريبية واموعة الضابطة يف القياس القبلي

  مستوى الداللة    Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٤،٨٣  ١٢  التجريبية
  ١٠،١٧  ١٢  الضابطة

  غري دال  ٤٤
  

 وهي قيمة غري دالة إحـصائياً،     ٤٤غت  قد بل ) U(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة       
مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف             
مستوى التحصيل الدراسي، وبالتايل فإنه ميكن القول بوجود تكافؤ بني امـوعتني            

  . التجريبية والضابطة يف متغري التحصيل الدراسي
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    :الذكاء -  د 

   )١١( جدول رقم 
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة على 

  .اختبار الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل يف القياس القبلي
  مستوى الداللة    Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٣،٣٣  ١٢  التجريبية
  ١١،٦٧  ١٢  الضابطة

  غري دال  ٦٢
  

 وهي قيمة غري دالة إحـصائياً،     ٦٢قد بلغت   ) U(ق أن قيمة    يتضح من اجلدول الساب   
مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والـضابطة             

، وبالتايل فإنه ميكن القول بوجود تكافؤ       اختبار الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل       على  
    . بني اموعتني التجريبية والضابطة يف متغري الذكاء

  : العمر الزمين–هـ 
   )١٢( جدول رقم 

  .داللة الفروق بني متوسطي رتب أعمار اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبلي
  مستوى الداللة    Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٣،٥٠  ١٢  التجريبية
  ١١،٥٠  ١٢  الضابطة

  غري دال  ٦٠
  

 وهي قيمة غري دالة إحـصائياً،     ٦٠قد بلغت   ) U(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة       
مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب أعمـار أفـراد               
اموعتني الضابطة والتجريبية، وبالتايل فإنه ميكن القول بوجود تكافؤ بني اموعتني           

  . التجريبية والضابطة يف متغري العمر
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اثنـا  ( ـق الربنـامج على أفراد اموعة التــجريبية   مت تطبي  :تطبيق الربنامج – ٧
عشر تلميـذاً من تالميـذ الصـف السادس االبتـدائي مبدرسـة أحد االبتدائية          

، حيث بلغ عـدد جلسات الربنـامج عشر جلسات، وبواقع ثالث جلـسات يف             )
وقـد مت تطبيـق الربنــامج يف    . دقيقة) ٤٥(األسبـوع، حبيث استغرقت اجللسة     

  هـ٦/٩/١٤٢١ إىل ١٥/٨/١٤٢١فترة من ال
 بعد تطبيق الربنامج قام الباحث بقياس مهارة الفهم يف القراءة           : القياس البعدي  - ٨

الصامتة لدى كل من اموعتني التجريبية والضابطة بواسطة اختبار مهارات القراءة           
 القراءة  الصامتة من إعداد مسعود الرقيعي، كما قام الباحث بقياس مهارة السرعة يف           

الصامتة لدى كل من اموعتني التجريبية والضابطة بواسطة اختبـار الـسرعة يف              
  . القراءة الصامتة من إعداد الباحث

قام الباحث بعمل قياس الحق بعد مـضي شـهرين مـن    : متابعة أثر الربنامج    – ٩
على اموعة التجريبية والضابطة يف مهـارايت الفهـم         ) هـ٦/١١/١٤٢١(التطبيق  

    . السرعة يف القراءة الصامتةو
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة : خامسًا 

  :الختبار صحة فروض الدراسة قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية
الختبـار داللة الفروق بني متوسـطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة       - ١

 األول والثـاين والثالـث   يف القياس البـعدي، أي للتحقق من صـحة الفروض       
والرابع واخلامس، استـخدم الباحث األسـلوب اإلحصائي الالبارامتري اختبار        

  .Mann-Whitney U-Testمان وتين  
الختبار داللة الفروق بني متوسطات الرتب للقياسـات القبليـة والبعديـة، أي          -  ٢

لوب للتحقق من صحة الفروض السادس والسابع والثامن، استخدم الباحث األس         
  .Wilcoxon Testاإلحصائي الالبارامتري اختبار ويلكوكسون 
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 عرض ومناقشة - الفصل الخامس 
  : النتائج

  . عرض النتائج–أوًال 
  . مناقشة النتائج–ثانیًا 
هت الباحث أثناء  الصعوبات التي واج–ثالثًا 

  .التطبیق
  . التوصیات–رابعًا 
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  : عرض النتائج–أوًال 
  : نتائج الفرض األول– ١

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي  ((: ينص الفرض األول للدراسة على أنه     
موعة الضابطة على اختبار الفهم     رتب درجات كل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد ا        

    .))يف القراءة الصامتة يف القياس البعدي لصاحل اموعة التجريبية 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري            

 لدراسة الفروق بني متوسطي رتـب درجـات   Mann-Whitney - UTestمان وتين 
يوضح النتائج  ) ١٣(بية والضابطة يف القياس البعدي، واجلدول رقم        اموعتني التجري 

    .املتعلقة ذا الفرض
  )١٣(جدول رقم 

داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف 
  . مهارة الفهم كما يقيسها اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة يف القياس البعدي

  مستوى الداللة   احملسوبة Uقيمة   متوسط الرتب  ينةالع  اموعة
  ١٦،٢٥  ١٢  التجريبية 
  ٨،٧٥  ١٢  الضابطة 

٠،٠١  ٢٧  
  

يتضح من اجلدول  السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي رتـب               
درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة الفهم القرائي يف القياس البعـدي،            

 وهي قيمة دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة           ٢٧ احملسوبة   Uحيث بلغت قيمة    
وذلك لصاحل اموعة التجريبية، وهذا يعين حدوث حتسن يف مهارة الفهم           ) ٠،٠١(

القرائي كما يقيسها اختبار القراءة الصامتة ملسعود الرقيعي مما يؤكـد لنـا فاعليـة               
  . اموعة التجريبيةالربنامج املقدم يف تنمية مهارة الفهم القرائي لدى أفراد
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  : نتائج الفرض الثاني– ٢
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي        (( : ينص الفرض الثاين للدراسة على أنه     

رتب درجات كل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة علـى اختبـار               
    .))ة التجريبية السرعة يف القراءة الصامتة  يف القياس البعدي لصاحل اموع

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري            
 لدراسة الفروق بني متوسطي رتـب درجـات   Mann-Whitney - UTestمان وتين 

يوضح النتائج  ) ١٤(اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي، واجلدول رقم         
    .املتعلقة ذا الفرض

  )١٤(جدول رقم 
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف 
  . مهارة السرعة كما يقيسها اختبار الباحث لسرعة القراءة الصامتة يف القياس البعدي

  مستوى الداللة   احملسوبة Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٦  ١٢  التجريبية 

  ٩  ١٢  ضابطة ال
٠،٠١  ٣٠  

  
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي رتـب              
درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة السرعة القرائية يف القياس البعدي،           

 وهي قيمة دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة           ٣٠ احملسوبة   Uحيث بلغت قيمة    
تجريبية، وهذا يعين حـدوث حتـسن يف مهـارة          وذلك لصاحل اموعة ال   ) ٠،٠١(

 من إعداد الباحـث      –السرعة القرائية كما يقيسها اختبار السرعة يف القراءة الصامتة          
مما يؤكد لنا فاعلية الربنامج املقدم يف تنمية مهارة السرعة لـدى أفـراد اموعـة                

  .التجريبية
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  : نتائج الفرض الثالث– ٣
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي       ((  : ة على أنه  ينص الفرض الثالث للدراس   

رتب درجات التحصيل الدراسي لكل من أفراد اموعة التجريبيـة وأفـراد اموعـة              
  .))الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اموعة التجريبية 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري           
 لدراسة الفروق بني متوسطي رتـب درجـات   Mann-Whitney - UTestمان وتين 

التحصيل الدراسي لكل من أفراد اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف القيـاس            
  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ١٥(البعدي، واجلدول رقم 

  
  )١٥(جدول رقم 

ل الدراسي لكل من أفراد اموعة داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات التحصي
  .التجريبية واموعة الضابطة يف القياس البعدي

  مستوى الداللة   احملسوبة Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٥،٥٠  ١٢  التجريبية 
  ٩،٥٠  ١٢  الضابطة 

٠،٠٥  ٣٦  
  

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي رتـب              
ات التحصيل الدراسي لكل من أفراد اموعتني التجريبية والضابطة يف القيـاس      درج

 وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة      ٣٦ احملسوبة   Uالبعدي، حيث بلغت قيمة     
وذلك لصاحل اموعة التجريبية، وهذا يعين حدوث حتـسن يف مـستوى            ) ٠،٠٥(

، وهذه النتيجة تؤكد لنا فاعلية الربنامج       التحصيل الدراسي لتالميذ اموعة التجريبية    
  .املقدم يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد اموعة التجريبية

  
  
  
  



  
٩٥

  : نتائج الفرض الرابع– ٤
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي ((: ينص الفرض الرابع للدراسـة على أنه     

فراد اموعة الضابـطة على اختبار     رتب درجـات كل من أفراد اموعة التجريبية وأ       
الفـهم يف القراءة الصامتـة بعد مضي شـهرين من تطبيق الربنامج التـدرييب لـصاحل              

    .))اموعة التجريبية
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري            

توسطي رتـب درجـات    لدراسة الفروق بني مMann-Whitney - UTestمان وتين 
بعد مضي شهرين مـن تطبيـق       (اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس الالحق       

  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ١٦(، واجلدول رقم )الربنامج
  

  )١٦(جدول رقم 
داللة الفروق بني متوسـطي رتب درجات اموعتـني التجريبية والضـابطة يف مهارة 

  ).بعد مضي شهرين من التطبيق (  الصـامتة يف القياس الالحق الفهم يف القراءة
  مستوى الداللة   احملسوبة Uقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة

  ١٦,١٧  ١٢  التجريبية 
  ٨,٨٣  ١٢  الضابطة 

٠،٠١  ٢٨  
  

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي رتـب              
ية والضابطة يف مهارة الفهم القرائي يف القياس الالحـق،          درجات اموعتني التجريب  

 وهي قيمة دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة           ٢٨ احملسوبة   Uحيث بلغت قيمة    
وذلك لصاحل اموعة التجريبية، وهذا يعين بقاء التحسن يف مهارة الفهـم            ) ٠،٠١(

  . يؤكد لنا فاعليةالقرائي كما يقيسها اختبار القراءة الصامتة ملسعود الرقيعي، مما
  
  
   
  



  
٩٦

  : نتائج الفرض الخامس– ٥
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي  (( : ينص الفرض اخلامس للدراسة على أنه     

رتب درجـات كل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبـار              
امج التـدرييب لـصاحل     السرعة يف القراءة الصامتـة بعد مضي شـهرين من تطبيق الربن         

    .))اموعة التجريبية 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري            

 لدراسة الفروق بني متوسطي رتـب درجـات   Mann-Whitney - UTestمان وتين 
بعد مضي شهرين مـن تطبيـق       (اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس الالحق       

    .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ١٧(، واجلدول رقم )ربنامجال
  )١٧(جدول رقم 

داللة الفروق بني متوسـطي رتب درجات اموعتـني التجريبية والضـابطة يف مهارة 
  ).بعد مضي شهرين من التطبيق ( السرعة يف القراءة الصـامتة يف القياس الالحق 

  مستوى الداللة   احملسوبة Uة قيم  متوسط الرتب  العينة  اموعة
  ١٥،٩٦  ١٢  التجريبية 
  ٩،٠٤  ١٢  الضابطة 

٠،٠١  ٣٠،٥  
  

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي رتـب              
درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة السرعة القرائية يف القياس الالحق،           

هي قيمة دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة          و ٣٠,٥ احملسوبة   Uحيث بلغت قيمة    
وذلك لصاحل اموعة التجريبية، وهذا يعين بقـاء التحـسن يف مهـارة             ) ٠،٠٠٨(

 من إعداد الباحث،    –السرعة القرائية كما يقيسها اختبار السرعة يف القراءة الصامتة          
الصامتة لـدى   مما يؤكد لنا فاعلية الربنامج املقدم يف تنمية مهارة السرعة يف القراءة             

  .أفراد اموعة التجريبية
  



  
٩٧

  : نتائج الفرض السادس– ٦
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطي رتـب           ((: ينص هذا الفرض على أنه    

درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار الفهم يف القـراءة              
  .))الصامتة لصاحل القياس البعدي 

  
من صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام األسـلوب الالبـارامتري              وللتحقق  

لدراسة الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  Wilcoxon Testويلكوكسون 
  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ١٨(التجريبية، واجلدول رقم 

  )١٨(جدول رقم 
ة التجريبية يف القياسني القبلي داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد اموع

  .والبعدي يف مهارة الفهم  القرائي كما يقيسها اختبار الرقيعي للقراءة الصامتة
  مستوى الداللة  Zقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة

التجریبی  املوجبة  السالبة
  ة

١٢  
٦  ٠،٠٠  

-٠،٠١  ٢،٩٥٢  

  
ود فروق ذات داللة إحصائية بني      يتبني من النتائج املوضحة يف اجلـدول السابق وج       

متوسـطات رتب القيـاس القبلي والبعدي يف مـهارة الفهم القرائي، حيث بلغت           
، وذلك  )٠،٠١(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          )٢،٩٥٢- ( Zقيمة  

وهذا يعين حدوث حتسن يف مهارة الفهم القرائي لدى أفـراد           . لصاحل القياس البعدي  
تجريبية كما يقيسها اختبار القراءة الصامتة ملسعود الرقيعي، مما يؤكد لنـا            اموعة ال 

  . فاعلية الربنامج املقدم يف تنمية مهارة الفهم القرائي لدى أفراد اموعة التجريبية
  
  
  
   
  



  
٩٨

  : نتائج الفرض السابع– ٧
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطي رتـب          (( : ينص هذا الفرض على أنه    

ات أفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار السرعة يف القراءة             درج
  .))الصامتة لصاحل القياس البعدي

  
وللتحقق من صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام األسـلوب الالبـارامتري               

لدراسة الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  Wilcoxon Testويلكوكسون 
  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ١٩(لتجريبية، واجلدول رقم ا

  
  )١٩(جدول رقم 

داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي 
كما يقيسها اختبار الباحث لسرعة والبعدي يف مهارة السرعة يف القراءة الصامتة 
  . القراءة الصامتة

  مستوى الداللة  Zقيمة   متوسط الرتب  لعينةا  اموعة
  ١٢  التجريبية  املوجبة  السالبة
٦،٩٥  ٤،٢٥  

-٠،٠١  ٢،٣٩٤  

  
يتبني من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني              
متوسطات رتب القياس القبلي والبعدي يف مهارة السرعة يف القراءة، حيث بلغـت             

، وذلك  )٠،٠١(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          )٢،٣٩٤- ( Zقيمة  
وهذا يعين حدوث حتسن يف مهارة السرعة يف القراءة الصامتة          . لصاحل القياس البعدي  

 مـن   –لدى أفراد اموعة التجريبية كما يقيسها اختبار السرعة يف القراءة الصامتة            
ملقدم يف تنمية مهارة السرعة يف القـراءة  إعداد الباحث، مما يؤكد لنا فاعلية الربنامج ا    

  .الصامتة لدى أفراد اموعة التجريبية
  
  



  
٩٩

  : نتائج الفرض الثامن– ٨
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطي رتـب           ((: ينص هذا الفرض على أنه    

درجات التحصيل الدراسي بالنسبة ألفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعـدي            
  .)) القياس البعديلصاحل

  
وللتحقق من صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام األسـلوب الالبـارامتري               

لدراسة الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  Wilcoxon Testويلكوكسون 
  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض) ٢٠(التجريبية، واجلدول رقم 

  
  

  )٢٠(جدول رقم 
متوسطي رتب درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي داللة الفروق بني 

  .والبعدي يف التحصيل الدراسي
  مستوى الداللة  Zقيمة   متوسط الرتب  العينة  اموعة

التجریبی  املوجبة  السالبة
  ة

١٢  
٦،٧٥  ٥،٢٥  

-٠،٠٥  ٢،٢٣٧  

  
لة إحصائية بـني    يتبني من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق وجود فروق ذات دال          

متوسطي رتب درجات التحصيل الدراسي بالنسبة ألفراد اموعـة التجريبيـة يف            
،  )٢،٢٣٧- ( Zالقياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي، حيث بلغت قيمـة           

. ، وذلك لصاحل القياس البعـدي )٠،٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   
ى التحصيل الدراسـي لـدى أفـراد اموعـة     وهذا يعين حدوث حتسن يف مستو     

التجريبية، مما يؤكد لنا فاعلية الربنامج املقدم يف حتسني مستوى التحصيل الدراسـي             
  . لدى أفراد اموعة التجريبية

  
  : مناقشة النتائج–ثانیًا 



  
١٠٠

  :سيتم مناقشة النتائج من خالل احملورين التاليني
  .سةالبيانات الرقمية املتعلقة بفروض الدرا -١
  .مالحظات الباحث -٢

  
  : البيانات الرقمية املتعلقة بفروض الدراسة– ١

من خالل استعراض نتائج فروض الدراسة، نالحظ تأثر أفراد اموعـة التجريبيـة             
بالربنامج املقدم، حيث ظهر ذلك واضحاً من خالل متوسـط رتـب درجـام يف       

ة الضابطة، وهذا يدل على     القياس البعدي مقارنةً مبتوسط رتب درجات أفراد اموع       
أن الربنامج املقدم له أثر يف تنمية مهارات القراءة الصامتة، كما يدل علـى فعاليـة                

ومما يدعم فعالية الربنامج املقدم نتيجـة       . الربنامج يف رفع مستوى التحصيل الدراسي     
الفروض السادس والسابع والثامن، واليت أوضحت املعاجلة اإلحصائية وجود فـروق           

داللة إحصائية بني التطبيقني القبلي والبعدي ألفراد اموعة التجريبية، حيـث           ذات  
كانت الفروق لصاحل القياس البعدي، وقد جاءت النتائج مشجعة ومطمئنـة، فقـد             

  .  اتفقت مع معظم نتائج الدراسات السابقة يف هذا اال
  

ـ        ة مـع نتــائج     فبالنسبة ملهارة الفـهم، فـقد اتـفقت نتـائج الدراسة احلالي
العديد من الدراسـات السابـقة إىل أشـارت إىل أثر برامج تنــمية مهـارات             
القراءة الصـامتة يف تنـمية مـهارة الفـهم يف القراءة الصـامتة، ومن ضمن هذه            

، )١٩٨٩أبـو اهليــجاء،   (  ،ودراسـة (Parker, 1987 )الدراسـات؛ دراسـة 
  .(Mitev, 1994)، ودراسة )١٩٩٤، عمايرة(، ودراسة )١٩٩١أمحد، ( ودراسة 

  
فقد اتفقت نتـائج الدراسة احلاليـة  وبالنسبة ملـهارة السرعة يف القراءة الصـامتة،      

أيضاً مع نتـائج العديد من الدراسات السـابقة اليت أشارت إىل أثر برامج تنميـة              
ـ             من مهارات القراءة الصـامتة يف تنمية مهارة السرعة يف القراءة الصامتة، ومن ض

العمارنـة،  ( ، ودراسـة     )١٩٨٨حممد،  (عطاء عمر حممد    هذه الدراسات؛ دراسة    
١٩٩٨.(  

  



  
١٠١

أما بالنسبة للتحصيل الدراسي، فإن نتائج الدراسة احلالية جاءت متفقة مع نتائج عدد             
 ودراسـة  ،(Dully,1989)، ودراسة (Aranha,1984)من الدراسات السابقة،مثل دراسة    

(Holt & O’Tuel, 1989)يت أشارت مجيعها إىل فعالية برنامج القراءة الـصامتة يف   وال
  .رفع مستوى التحصيل القرائي

   
 اليت توصلت إىل أن ،(Saunders, 1991)كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

لربنامج القراءة الصامتة أثر يف رفع مستوى التحصيل يف مادة األحياء بالنسبة لطالب             
   .الذين طبق عليهم الربنامجاملرحلة الثانوية 

  
  
  : مالحظات الباحث– ٢

تدور مالحظات الباحث حول التغري يف أداء التالميذ عرب جلسات الربنامج، حيـث             
قام الباحث بتسجيل مالحظاته حول أداء التالميذ بدًءا من اجللسة الثالثة ومن خالل             

ة التجريبية بـرزت    هذه املالحظات تبني للباحث وجود حتسن يف أداء أفراد اموع         
  :مالحمه من خالل املؤشرات السلوكية التالية

ختلص التالميذ التدرجيي من بعض العادات القرائية السيئة واليت كانت حتـد مـن               - أ 
انطالقهم يف القراءة الصامتة واملتمثلة يف استخدام األصبع يف اإلشارة إىل الكلمات         

  .أثناء القراءةأثناء القراءة، وحتريك الشفتني واهلمس بالكلمات 
االرتفاع التدرجيي يف معدل السرعة يف القراءة الصامتة لـدى أفـراد اموعـة                -  ب 

  .التجريبية
ارتفاع معدل الفهم لدى أفراد اموعة التجريبية، حيث أصبح أفـراد اموعـة              -  ج 

التجريبية أكثر قدرة على استخالص األفكار اليت حيتويها النص املقروء، وأكثـر            
  .ص االستنتاجات السليمةقدرة على استخال

القراءة بثقة أكرب من ذي قبل، حيث أصبح أفراد اموعة التجريبيـة مييلـون إىل                - د 
 .املشاركة بفعالية أكرب يف األنشطة القرائية أثناء جلسات الربنامج

  
  



  
١٠٢

  : الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء التطبیق–ثالثًا 
د بعض اجلوانب السلبية الـيت ال       ال خيلو أي عمل مهما بذل فيه من جهد من وجو          

تربز إال من خالل التطبيق الفعلي، وهنا يأيت دور الباحث يف الكـشف عـن هـذه      
  :  اجلوانب السلبية، وتتمثل اجلوانب السلبية للدراسة احلالية فيما يلي

 فمن خالل التطبيق الفعلي وجد الباحث أن هنالك حاجة فعلية           : عدد اجللسات  – ١
سات الربنامج، خاصة وأن هنالك مهارات حتتـاج إىل تـدريبات           إىل زيادة عدد جل   

مكثفة حىت يتمكن التالميذ من إتقاا كمهارة تركيز االنتباه، ومهـارة االسـتنتاج             
  .ومهارة فهم األفكار التفصيلية، ومهارة فهم الفكرة الرئيسية

نامج يرى الباحث أن أنسب وقت لتطبيق الرب      : اختيار الوقت املناسب للتطبيق     - ٢
هو بداية الفصل الدراسي وخاصة مع بداية األسبوع الثاين وذلك لعدة أسباب منـها   
عدم تزامن وقت تطبيق الربنامج مع مواعيد االختبارات الشهرية، أو مـع اقتـراب              

حيث واجه الباحث بعض املشكالت عند تطبيق بعض        . مواعيد االختبارات النهائية  
عيد االمتحان الشهري لبعض املواد، مما اضطر       اجللسات لتزامن وقت تطبيقها مع موا     
  . الباحث إىل تغيري مواعيد هذه اجللسات

 حبيث ال يتعارض وقت تطبيق اجللسات       : اختيار التوقيت املناسب للجلسات    - ٣
مع مواعيد بعض احلصص اليت يصعب معها تفريغ التالميذ للمشاركة يف جلـسات             

دة الرياضيات اليت يتوقف استيعاب التالميذ      إما بسبب طبيعة هذه املادة كما     . الربنامج
هلا على احلضور واملشاركة يف األنشطة الصفية، أو لكون املادة مـن املـواد احملببـة       
للتالميذ كمادة التربية الرياضية،وإما بسبب وضع املادة بالنسبة للجدول األسـبوعي           

، فقـد عـاىن     كمواد االجتماعيات اليت ال يتعدى نصاا احلصة الواحدة أسـبوعياً         
الباحث من مثل هذه املشكالت عند بداية تطبيق الربنامج، مما اضطره لتغيري مواعيد             
بعض اجللسات لتتوافق مع جدول احلصص األسبوعية؛ لذا يرى الباحـث ضـرورة           

  .التنسيق ما بني مواعيد اجللسات وجدول احلصص األسبوعي
  

  : التوصیات–رابعًا 
اسة احلالية، وإمياناً بأمهية القراءة الصامتة لتالميـذ        يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدر      
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  :املرحلة االبتدائية يقدم الباحث التوصيات التالية
ضرورة حتديد مهارات القراءة الصامتة املراد تدريب التالميذ عليها يف كل صف             -١

  .دراسي، ويف كل مرحلة من مراحل التعليم املختلفة
بة ملختلف املـستويات، وأن تكـون جذابـة     ضرورة اختيار املواد القرائية املناس     -٢

  .ومشوقة للتالميذ
ضرورة العمل على اكتشاف التالميذ الذين يعانون من اخنفاض يف قدرم علـى              -٣

  .القراءة الصامتة يف وقت مبكر بقدر اإلمكان، مما يسهل مساعدم 
ضرورة إقامة دورات تدريبية للمعلمني يف كيفية تصميم برامج عالجية للقـراءة             -٤

  .  شترك فيها األساتذة املتخصصون يف كليات التربيةي
  

  : الدراسات المقترحة-خامسًا 
القيام بإجراء دراسات مماثلة على عينات أخرى ويف مراحل تعليمية خمتلفة للتثبت             -١

من أثر الربنامج يف تنمية مهارات القراءة الصامتة وفعاليته يف حتـسني مـستوى              
  .التحصيل الدراسي

 نوعية أخرى لقياس مهاريت الفهم والسرعة يف القراءة الـصامتة     تصميم اختبارات  -٢
  . وملختلف مراحل التعليم

إجراء دراسات تشخيصية مسحية للطلبة يف خمتلف مراحـل التعلـيم لتحديـد              -٣
جوانب الضعف لديهم يف مهاريت الفهم والسرعة يف القراءة الصامتة، متهيداً لبناء            

  .برامج عالجية خاصة بذلك
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  :ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فعالية برنامج لتنمية مهارات القراءة الـصامتة             
واختبار فعاليته جتريبياً لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض،            

تة ومـستوى   فضالً عن الكشف عن طبيعة العالقة بني حتسن مهارات القراءة الصام          
  .التحصيل الدراسي

  
  :التساؤل التايلوقد حاولت الدراسة احلالية اإلجابة عن 

 ما أثر برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الصامتة يف حتسني مستوى التحـصيل              ((
   ))الدراسي 

  :ولإلجابة على هذا التساؤل صاغ الباحث التساؤالت التالية
ني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب       -١

اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الـصامتة          
  يف القياس العدي؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٢
 القراءة الصامتة    اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف        

  يف القياس البعدي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات التحـصيل              -٣

الدراسي لكل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الـضابطة يف القيـاس             
  البعدي ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٤
ريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الـصامتة         اموعة التج 

  بعد مضي شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفـراد             -٥

اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة           
   مضي شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب؟بعد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعة             -٦
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  التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار الفهم يف القراءة الصامتة ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفراد اموعة             -٧

  يف القياس القبلي والبعدي على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة ؟التجريبية 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات التحـصيل              -٨

  الدراسي بالنسبة ألفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي ؟
  

العـريب بوجـه عـام      وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أا تسعى إىل إثراء التراث التربوي            
والسعودي بشكل خاص باملزيد من املعلومات املتعلقة مبجال القراءة الـصامتة، وتـوفري             
البيانات املهمة يف هذا اال، كما تكمن أمهيتها يف وضع نتائجها موضع التطبيق الفعلـي         

 ولتنفيذ ذلك فقد استخدم الباحث التصميم التجرييب املناسب       . داخل املؤسسات التعليمية  
  ).تصميم جترييب بقياس قبلي وبعدي موعتني جتريبية وضابطة ( 
  

وقد قام الباحث بصياغة فروض دراسته احلالية وفقاً لألطر النظرية والدراسات الـسابقة             
  :على النحو التايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل مـن أفـراد               -١
الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الـصامتة      اموعة التجريبية وأفراد اموعة     

  . يف القياس البعدي لصاحل اموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل مـن أفـراد               -٢

اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة            
موعة التجريبيةيف القياس البعدي لصاحل ا.  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات التحصيل الدراسي            -٣
لكل من أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة يف القياس البعدي لصاحل      

  .اموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفراد اموعـة     -٤

يبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار الفهم يف القراءة الصامتة بعـد مـضي              التجر
  .شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اموعة التجريبية
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات كل من أفراد اموعـة     -٥
 القراءة الصامتة بعد مـضي      التجريبية وأفراد اموعة الضابطة على اختبار السرعة يف       

  شهرين من تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفـراد اموعـة              -٦

التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار الفهم يف القراءة الصامتة لـصاحل             
  .القياس البعدي

لة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أفـراد اموعـة          توجد فروق ذات دال    -٧
التجريبية يف القياس القبلي والبعدي على اختبار السرعة يف القراءة الصامتة لصاحل            

  .القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات التحصيل الدراسي            -٨

  .والبعدي لصاحل القياس البعديبالنسبة ألفراد اموعة التجريبية يف القياس القبلي 
  

وقد تكونت عينة الدراسة من أربعة وعشرين تلميذاً من تالميــذ الـصف الـسادس               
االبتدائي مبدينة الرياض، ممن يعانون من اخنفاض يف مـهارات القراءة الصامتة، وقـد مت              
تقسيمهم وتوزيعهم بطريقة عمدية إىل جمموعتني إحدامها ضابطة تكونت من اثنا عـشر             
تلميذاً واألخرى جتريبية تكونت من اثنا عشر تلميذاً أيضاً، ومت جمانـسة امـوعتني يف               

الفهم يف القراءة الصامتة، والسرعة يف القراءة الصامتة، والعمر الـزمين،           : املتغريات التالية 
  .والذكاء

  
  :وقد قام الباحث يف الدراسة احلالية باستخدام األدوات التالية

  .صور من إعداد امحد زكي صاحلاختبار الذكاء امل -١
  .اختبار القراءة الصامتة من إعداد مسعود غيث الرقيعي -٢
  .اختبار السرعة يف القراءة الصامتة من إعداد الباحث -٣
  .برنامج تنمية مهارات القراءة الصامتة من إعداد الباحث -٤

  
اسـبة  وقد مت التحقق من صحة فروض الدراسة باألساليب اإلحصائية الالبارامتريـة املن           

  :واملتمثلة يف التايل
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الختبـار داللة الفروق بني متوسـطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف           - ٣
القياس البـعدي، أي للتحقق من صـحة الفروض األول والثاين والثالـث والرابـع      
واخلامس، استـخدم الباحث األسـلوب اإلحصائي الالبارامتري اختبار مان وتـين           

Mann-Whitney U-Test.  
الختبار داللة الفروق بني متوسطات الرتب للقياسات القبلية والبعدية، أي للتحقق من   - ٤

صحة الفروض السادس والسابع والثامن، استخدم الباحث األسـلوب اإلحـصائي           
  .Wilcoxon Testالالبارامتري ويلكوكسون 

  
لسرعة يف القـراءة    وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف مهاريت الفهم وا           

الصامتة ويف مستوى التحصيل الدراسي بني اموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اموعة       
التجريبية، مما يدل على فعالية هذا الربنامج وقدرته على تنمية مهارات القراءة الـصامتة               

كثري وعلى حتسني مستوى التحصيل الدراسي، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج ال            
وبناًء على نتائج الدراسة احلالية فقد قدم الباحـث         . من الدراسات السابقة يف هذا اال     

جمموعة من التوصيات اليت يرى أا قد تساعد يف تنمية مهارات القراءة الصامتة، كمـا               
  .  اقترح جمموعة من الدراسات حول هذا املوضوع واليت تعد مكملة للدراسة احلالية
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  : المراجع العربیة- اوًال 
،  )١٥ط( ،املوجه الفين ملدرسي اللغـة العربيـة      ): ١٩٩٤(ابراهيم، عبدالعليم  -١

  .دار املعارف: القاهرة
  

عـامل  :  ، القـاهرة  القراءة الصامتة السريعة ) : ١٩٨٣( أبو العزامي ، امساعيل   -٢
  .الكتب 

 
الطفـل و مـشكالت   ): ١٩٩٤( مـصطفى  فهيم ، أمحد، عبداهللا أمحد وحممد  -٣

  .الدار املصرية اللبنانية : ، القاهرة  )٣ط( القراءة 
 
برنامج مقترح لتنمية مهارات القـراءة    ): ١٩٩١(أمحد، عبداهللا عبدالنيب أبو النجا     -٤

رسالة دكتـوراة غـري     الصامتة لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي،         
  .ة الزقازيق، كلية التربية، جامعمنشورة

 
دار :  ، عمـان     اللغة العربية بني املنهج و التطبيق      ) : ١٩٨٩( األسعد ، عمر     -٥

  .املكتبات و الوثائق الوطنية 
  
الـضعف يف    ) : ١٩٨٤( بوند ، جاي و تنـكر ، مايلز و واسون ، باربـارا              -٦

 ، ترمجة حمـمد منـري مرسي و امساعيـل أبـو  القراءة ـ تشخيصه و عالجه 
  .عامل الكتب : لقاهرة العزامي ، ا

 
قياس املهارات األساسية للقراءة الصامتة لدى الطلبة       ):١٩٨٨(متيم،يسرى حسني  -٧

،كلية التربيـة، جامعـة     رسالة ماجستري غري منشورة   يف اية املرحلة اإلعدادية،     
  .دمشق

  
 ، ترمجة حممد قـدري لطفـي ،    القراءة الوظيفية ) : ت  . ب  ( بريان ، دونالد     -٨

  . بة مصرمكت: القاهرة 
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،ترمجة حممـود رشـدي خـاطر      تعليم القراءة والكتابة  ): ١٩٨١(جراي، وليم  -٩
  .دار املعرفة: وكافية رمضان وحسن شحاته، القاهرة

 
األصول احلديثـة لتـدريس   ):١٩٧٥(اجلمبالطي، علي و التوانسي، أبو الفتوح  -١٠

  .ضة مصر للطبع والنشر: ، القاهرةاللغة العربية والتربية الدينية
 
، سـرس   اختبار سرس الليان للقراءة الصامتة    ): ١٩٥٨( حممود رشدي  خاطر، -١١

  .الليان املركز الوظيفي لتعليم الكبار
 
خاطر، حممود رشدي واحلمادي، يوسف وعبداملوجود، حممد عزت، وطعيمـة،           -١٢

طرق تدريس اللغة العربية والتربية     ): ١٩٨٩(رشدي أمحد وشحاته، حسن سيد    
  .دار املعرفة: ، القاهرة)٤ط(، ية احلديثةالدينية يف ضوء االجتاهات التربو

  
تعليم اللغـة    ) : ١٩٨٥( خاطر، حممود و عبداملوجود، حممد و شحاته، حسن        -١٣

  مطابع سجل العرب  : ، القاهرة  ) ٤ط ( العربية و التربية الدينية
 
تطوير مناهج  ): ١٩٨٣(خاطر،حممود رشدي ومكي،الطاهر أمحد وشحاته،حسن     -١٤

املنظمة العربيـة   :  تونس  التعليم العام يف الوطن العريب،     تعليم القراءة يف مراحل   
  .للتربية والثقافة والعلوم

 
دراسات يف القراءة السريعة، الطريقة السريعة لزيـادة        ):١٩٩٣(دديل،جفري -١٥

املنظمة العربية للتربيـة    : ، ترمجة عبداللطيف اجلميلي،تونس   قدرتك على التعلم  
  .  والثقافة والعلوم

  
بعض مهارات القراءة الصامتة الـيت جيـب أن         ):١٩٨٣(عليرشوان،أمحد حممد    -١٦

، كلية التربية، جامعة    رسالة ماجستري غري منشورة   يتقنها  طالب املرحلة الثانوية،      
  . اسيوط
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اختبار القراءة الـصامتة لتالميـذ املرحلـة      ): ١٩٧٧( الرقيعي ، مسعود غيث      -١٧
  . جامعة عني مشس، كلية التربية،رسالة ماجستري غري منشورةاالبتدائية ، 

 
األخطاء الشائعة يف القراءة اجلهريـة لـدى      ): ١٩٩٥(الرمضاين، سيف بن حممد    -١٨

أنواعها، وأسباا، ومقترحات عالجها،  : طالب املرحلة اإلعدادية مبحافظة مسندم    
  .، كلية التربية، جامعة السلطان قابوسرسالة ماجستري غري منشورة

 
اختبار مهارات الفهم يف القراءة الصامتة      بناء  ): ١٤١٥(الزهراين، متعب بن حممد    -١٩

لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائيـة باململكـة العربيـة             
  .، كلية التربية، جامعة أم القرىرسالة ماجستري غري منشورةالسعودية، 

 
: ، ترمجة عبداهللا مكي القروص،بريوت    القراءة السريعة ): ١٩٩١(زوران،روبرت -٢٠

  . ن العريبدار البيا
 
قياس قدرة تلميذات املرحلة االبتدائيـة يف        ) : ١٩٨٥( سلطان ، حنان عيسى      -٢١

جملة كلية التربية   دراسة ميدانية ، دراسات تربوية ،       : مدينة الرياض على القراءة     
  .١٤٥ – ١٠٣، جامعة امللك سعود ، الد الثاين  ، 

  
باعاـا املـسلكية    فن التدريس للغة العربيـة وانط     ):١٩٧٥(مسك،حممد صاحل  -٢٢

  .مكتبة االجنلو املصرية:،القاهرةوأمناطها العلمية
 
مكتبة االجنلو  : ، القاهرة فن التدريس للتربية اللغوية   ): ١٩٧٩(مسك، حممد صاحل   -٢٣

  .املصرية
 
، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة      ):١٩٧٤(السيد، فؤاد البهي   -٢٤

  .دار الفكر العريب: ، القاهرة)٣ط(
  



  
١١٣

، التربية اجلديدة القراءة مفهوماً وأمهيةً ومتطلبات،   ): ١٩٨٦(د، حممود أمحد  السي -٢٥
مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول العربيـة، العـدد التاسـع            : بريوت

   .٥٢ – ٣٧والثالثون، السنة الثالثة عشرة، 
 
، )١ط(،  تعليم اللغة بـني الواقـع والطمـوح       ): ١٩٨٨(السيد، حممود أمحد     -٢٦

  .طالس للدراسات والترمجة والنشردار : دمشق
  
تطور مهارات القراءة اجلهرية يف مراحل التعلـيم         ) : ١٩٨١( شحاته ، حسن     -٢٧

  . ، كلية التربية ، جامعة عني مشس رسالة دكتوراه غري منشورةالعام يف مصر ، 
 
الدار : ،القاهرةتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق     ): ١٩٩٢(شحاته،حسن -٢٨

  .للبنانيةاملصرية ا
 
،  )٤ط( ،  الـتعلم نظريـات وتطبيقـات      ): ١٩٩١( الشرقاوي، أنور حممد     -٢٩

  .مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة
  
برنامج مقترح لتنمية مهـارات      ): ١٩٨٧( شعبان ، إحسان عبدالرحيم فهمي       -٣٠

رسالة القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي ،            
  .، كلية البنات ، جامعة عني مشس منشورة دكتوراه غري 

 
، )٤ط(،  علم الـنفس التربـوي    ): ١٩٨٨(صادق، آمال و أبو حطب، فؤاد        -٣١

  .مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة
 
مكتبـة النهـضة    : ، القاهرة اختبار الذكاء املصور  ): ١٩٧٨(صاحل، أمحد زكي     -٣٢

  .املصرية
 
نب التـأخر يف القـراءة   برنامج لعالج جوا ): ١٩٩٤( صالح، مسري يونس أمحد   -٣٣

، رسالة دكتوراة غري منشورة   الصامتة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي مبصر،        
  .كلية التربية، جامعة حلوان

 



  
١١٤

طرق تعليم األطفال   ): ١٩٨٩(عبدالرمحن، حسني راضي و مصطفى، زايد خالد       -٣٤
  .دار الكندي للنشر والتوزيع: ، إربدالقراءة والكتابة

  
بعض العيوب الشائعة يف القراءة الصامتة بني        ): ١٩٧٥( مود  عبداهللا ، سامي حم    -٣٥

 ، كلية التربيـة ،      رسالة ماجستري غري منشورة   تالميذ الصف الرابع االبتدائي ،      
  .جامعة األزهر 

 
دار : القـاهرة سيكولوجية القراءة، ): ١٩٩٥(عبده، عبداهلادي وعثمان، فاروق    -٣٦

  .املعارف
  
 على القراءة الصامتة  يف املرحلة األوىل،        قياس القدرة ): ١٩٥٥(عبيد، أمحد حسن   -٣٧

  .، كلية التربية، جامعة عني مشسرسالة ماجستري غري منشورة
  

 وتنمية  – مناشط تعليمها    -القراءة طبيعتها   ): ١٩٩٢(عصر، حسين عبداهلادي   -٣٨
  .املكتب العريب احلديث:ا،االسكندريةمهاراته

 
  .دار الكتاب اللبناين: ، بريوتالتقييم التربوي اهلادف): ١٩٧٠(عطية، نعيم  -٣٩
 
أثر برنامج مقترح لتنمية مهارة السرعة والفهـم      ): ١٩٨٧(علي، فتحي حسانني     -٤٠

رسـالة  يف القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف السادس من التعليم األساسـي،            
  .، كلية التربية، جامعة طنطاماجستري غري منشورة

  
ية مهارة السرعة يف القراءة     أثر برنامج مقترح لتنم   ):١٩٩٨(العمارنة، عماد فاروق   -٤١

،كليـة  رسالة ماجستري غري منشورة   الصامتة لدى طلبة الصف العاشر األساسي،     
  . التربية، جامعة الريموك

  
أثر برنامج تدرييب يف القراءة الصامتة       ): ١٩٩٤( عمايرة ، عبداهللا عيسى ابراهيم       -٤٢

واء دير عـال ،     على استيعاب طلبة الصف السادس يف مديرية التربية و التعليم لل          
  . ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة االردنية رسالة ماجستري غري منشورة

 



  
١١٥

، دار  )٣ط(،  رائد التربية العامة وأصول التـدريس     ): ١٩٧٥(فايد، عبداحلميد  -٤٣
  .الكتاب اللبناين

 
دراسات حتليلية و مواقـف تطبيقيـة يف         ) : ١٩٨١( قورة ، حسني سليمان      -٤٤

  .دار املعارف : ، القاهرة  ) ١ط( الدين اإلسالمي تعليم اللغة العربية و 
 
 الفهم يف مرحلة الدراسة     –قياس سرعة القراءة    ): ١٩٨٤(القيسي، رؤوف حممود   -٤٥

  .، كلية التربية، جامعة بغدادرسالة ماجستري غري منشورةاملتوسطة، 
  
دليل أحباث ميدانية يف تعليم اللغة العربية يف مراحل          ): ١٩٩٢( الكخن، أمني    -٤٦

  .املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم : ، تونس لتعليم األساسي ا
 
االستعداد للقراءة وعالقته بالتدعيم األسري     ): ١٩٩٧(كمال،جوزال عبدالرحيم  -٤٧

، رابطة  دراسات نفسية واملشاركة الوالدية وأفكار وإدراك طفل الروضة للقراءة،        
  . ١١٢ - ٦٧ العدد األول،االخصائيني النفسيني املصرية، الد السابع،

  
التأخر يف القراءة ـ تشخيـصه وعالجـه يف    ): ١٩٥٧(لطفي، حممد قدري  -٤٨

  .مكتبة مصر : ، القاهرة املدرسة االبتدائية
 
معجم املصطلحات التربوية املعرفة    ): ١٩٩٦(اللقاين،أمحد حسنني واجلمل، علي    -٤٩

  .عامل الكتب: ، القاهرة)١ط (يف املناهج وطرق التدريس
 
: تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائيـة     ): ١٩٨٠(، حممد صالح الدين     جماور -٥٠

  .دار القلم: ،الكويتأسسه وتطبيقاته
 
دراسة جتريبية لتحديد املهارات اللغوية يف      ): ١٩٧٤(جماور، حممد صالح الدين      -٥١

  .دار القلم: ، الكويتفروع اللغة العربية
 
  



  
١١٦

): ١٩٦٦(احلميـد، جـابر   جماور، حممد صالح الدين والشيخ، يوسـف و عبد         -٥٢
  .مكتبة النهضة العربية: ، القاهرةسيكولوجية القراءة

  
، اللجنـة الوطنيـة   التربيـة سرعة القراءة ، ) : ١٩٩٤(حممد، عبدالغين ابراهيم     -٥٣

القطرية للتربية و الثقافة و العلوم ، العدد الثامن بعد املائـة ، الـسنة الثالثـة و                  
  . ١٢٢ – ١١٥العشرون ، 

 
تنمية السرعة يف القراءة الصامتة لـدى طـالب          ): ١٩٨٨( مرحممد، عطاء ع   -٥٤

  .، كليةالتربية،جامعة  الزقازيقرسالة ماجستري غري منشورةاملرحلة الثانوية، 
  
دار الشواف  : ، الرياض تدريس فنون اللغة العربية   ): ١٩٩١(مدكور، علي أمحد     -٥٥

  .للنشر و التوزيع 
 
مهاراا، حبوثهـا، واختباراـا،   مفهومها، : القراءة): ١٩٨٨(مرسي، حممد منري  -٥٦

  ٢٢٣ - ١٧١، جامعة قطر، الد التاسع عشر، مركز البحوث التربوية
 
قياس املهارات األساسية للقراءة الصامتة يف املرحلـة  ): ١٩٦١(مرسي، حممد منري  -٥٧

  .، كلية التربية، جامعة عني مشسرسالة ماجستري غري منشورةاإلعدادية، 
 
مكتبـة  :،القاهرة)١ط (  قياس و تقومي   -رات القراءة مها): ١٩٩٩(مصطفى، فهيم  -٥٨

  .الدار العربية للكتاب
 
تنمية بعض مهارات الفهـم يف القـراءة        ): ١٩٩٠(املطاوعة، فاطمة عبدالرمحن   -٥٩

الصامتة عند تلميذات الصف الثاين اإلعدادي بدولة قطر، واجتاهـان حنوهـا            
، كلية التربيـة،    شورةرسالة دكتوراة غري من   باستخدام أسلوب التعليم الفردي،     

  .جامعة عني مشس
 
التـأخر يف القـراءة اجلهريـة تشخيـصه        ): ١٩٨٧( املال، بدريـة سـعيد     -٦٠

  .دار عامل الكتب للنشر والتوزيع: ،الطبعة األوىل، الرياضوعالجه
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دار : ، عمـان  )٥ط (علم الـنفس التربـوي،     ): ١٩٩١( نشوايت، عبدايد    -٦١
  .الفرقان

 
، اجلمعيـة   وة اللغوية لألطفال العرب ورعايتها    الثر): ١٩٨٧(هرمز،صباح حنا  -٦٢

  .ذات السالسل للطباعة والنشر: الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت
 
 أساسيات تعليم اللغة العربية، ): ١٩٧٧(يونس، فتحي علي والناقة، حممود كامل      -٦٣

  .دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة
 
أساسيات ): ١٩٨١(مدكور،علي أمحد يونس، فتحي علي والناقة،حممود كامل و      -٦٤

  .دار الثقافة للطباعة والنشر:،القاهرةتعليم اللغة العربية والتربية الدينية
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