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 : ص الدراسةمخستم

ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ أثر القراءة الحرة في تنمية الفيـ القرائي وبعض ميارات      
جامعة مدينة السادات، وتحددت  -القرف الحادي والعشريف لدى الطالب المعمميف بكمية التربية

عة مف طالب الفرقة األولى عينة البحث مف خالؿ تطبيؽ استبانة عف القراءة الحرة عمى مجمو 
( طالب وطالبة ، وتـ اختيار مجموعتيف مف 055جامعة مدينة السادات قواميا ) –بكمية التربية

( طالبا وطالبة مف  الذيف يحبوف 05الطالب يمثموف عينة البحث مجموعة تجريبية قواميا )
لبا وطالبة مف الذيف ال ( طا 05القراءة الحرة ويمارسونيا في حياتيـ، ومجموعة ضابطة قواميا )

يحبوف القراءة الحرة وال يمارسونيا، وتـ استخدـ اختبار ميارات الفيـ القرائي، ومقياس ميارات 
القرف الحادي والعشريف لتعرؼ وقياس أثر القراءة الحرة، وأظيرت نتائج البحث: وجود فروؽ 

ب المجموعتيف ( بيف متوسطي درجات طال5050ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
التجريبية )الذيف يمارسوف القراءة الحرة( والمجموعة الضابطة ) الذيف ال يمارسوف القراءة الحرة ( 
في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ ذات 

جموعتيف التجريبية ( بيف متوسطي درجات طالب الم5050داللة احصائية عند مستوى داللة )
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات القرف الحادي والعشريف لصالح المجموعة 
التجريبية، وزيادة تأثير القراءة الحرة في تنمية ميارات الفيـ القرائي وميارات القرف الحادي 

 والعشريف لدى الطالب المعمميف0
مهارات التعمم في القرن الحادي  -ات الفهم القرائيمهار   -الكممات المفتاحية : القراءة الحرة 

 .والعشرين
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  Abstract: 

The present study aims to identify the effect of free reading in the 

development of reading comprehension and some skills of the twenty-

first century teachers' students. The study sample was determined 

through the application of questionnaire on free reading on a group of 

(500) students of the first year at the Faculty of Education - University 

of Sadat City, Egypt. Two groups of students representing the research 

sample were selected as experimental group of (50) students who love 

free reading and practice in their lives periodically and regularly, and 

a control group of (50) students who do not like free reading and do 

not practice. A test of reading comprehension skills, scale twenty-first 

century skills. The results revealed that, there are significant 

differences (p≥0.01) between the mean scores of the experimental and 

control groups in the post application of the 21st century skills scale, 

also increase the impact of free reading in the development of reading 

comprehension skills and 21st century skills of teacher students. 

Keywords: Free Reading - Reading Comprehension Skills - 21st 

Century Learning Skills. 



 ... نقزاءة انحزة عهى تىمٍت انفهم انقزائًأثز ا 

 

 

 

 
 0202األول  مارص  جامعت انمىىفٍت                                           انعدد  –مجهت كهٍت انتزبٍت 

 

594 

:مقدمة   
عمومات والمعارؼ تعد القراءة مف أىـ فنوف المغة، وخاصة في عصر التغيرات المتسارعة والم

المتزاحمة في مختمؼ جوانب ومجاالت الحياة في القرف الحادي والعشريف، والتي ترتب عمييا 
ضرورة وجود قارئ مفكر ومحمؿ وواع وناقد لكؿ ما يقرأ ، ولقد أشاد اإلسالـ بفضؿ وقيمة القراءة ، 

نظرا ألىميتيا البالغة  وحث عمى ذكرىا فنزلت أوؿ آيو في القرآف الكريـ تحث الناس عمى القراءة
لمبشرية جمعاء فقاؿ تعالى " اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ * خمؽ اإلنساف مف عمؽ * إقرأ وربؾ األكـر 

( فُقرنت اآلية الكريمة بيف القراءة والعمـ وىذا يؤكد 3: 0الذي عمـ بالقمـ" )سورة العمؽ: اآلية مف 
 (9: 6552أىمية القراءة0) رشدي طعيمة، 

ة الحرة إحدى الوسائؿ التي يمكف أف تشكؿ وتكوف شخصية الفرد ، بؿ أصبحت في  وتعد القراء
ضرورة مف  –الذي يمتاز باالنفتاح والتطور التكنولوجي اليائؿ والمتسارع  -العصر الحديث 

الضرورات التي يجب أف تترسخ لدى عقوؿ طالبنا؛ ألنيا قادرة عمى تنشئة الفرد السوي مع استثارة 
ثارة خيراتو ومعارفو في مختمؼ المجاالت باإلضافة إلى مساعدتو عمى التحصيؿ قدراتو الكام نة وا 

( عمى أف القراءة 602: 6552العممي والدراسي واإلبداع، وىذا ما أكده )محمود الناقة ووحيد حافظ 
الحرة ىي أداة الفرد في اكتساب المعرفة والثقافة كما أنيا وسيمتو في االتصاؿ بما ينتجو العقؿ 

 البشري مف ثقافة وفكر0
وتعد القراءة الحرة وسيمة لمتعمـ واالطالع والحصوؿ عمى معمومات، أولمتسمية والترويح عف النفس، 
صالح الخمؽ؛ فقراءة قصص األنبياء والصالحيف أو قصص الشعوب السابقة وغيرىـ ممف قدموا  أوا 

اموا بو مف جيود وتدعونا الى لإلنسانية عصارة فكرىـ وخالصة تجاربيـ في الحياةتحببنا فيما ق
االقتداء بيـ والسير عمى خطاىـ، والقراءة غذاء العقؿ، ومتعتو فيي تنمي قدرة الفرد العقمية وقدرتو 
عمى توجيو الذات وتظيميا واالتصاؿ والتواصؿ وىذا ما ينشد إليو ميارات القرف الحادي والعشريف 

 (6: 0996)جابر عبد الحميد، 
جية والمنظمة والمستمرة تنظـ التفكير وتعززه ، وتجعؿ االنساف يممؾ الحدس في القراءة المني     

قراءة المستقبؿ وتمكنو مف القدرة عمى التواصؿ والتعامؿ مع األخريف ، ولذا البد أف نربط بيف القراءة 
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والثقافة دائما فالكتب مظير مف مظاىر الحضارة والرقي ؛ ألنيا الوعاء الذي تصب فيو ثمرات 
وؿ أبنائنا واىتماماتيـ وابداعاتيـ في مختمؼ مجاالت الحياة ، ولكي يكوف الفرد  مثقفا  فيو عق

بحاجة لمقراءة المستمرة وواعية عمى أف يكوف الحد األدنى لقرائتو كتابيف شيريا0 )طارؽ سويداني، 
6559 :9-06) 
والمحدثيف، أو أف يشبع فضولو وىذا يعني أف الفرد القارئ إذا أراد أف يستفيد مف خبرات القدماء     

 في أي وقت عميو أف  يتجو سريعا نحو القراءة ليحقؽ ما يريد ويشبع رغباتو0
ويعد الفيـ أساس عممية القراءة فقراءة بالفيـ التعد قراءة ، والفيـ القرائي ليس عممية سيمة     

مكانيات وميسورة تتوقؼ عند حد تعرؼ الرموز المكتوبة والنطقيا، بؿ  عممية معقد ة تتطمب قدرات وا 
عقمية، وتحتاج إلى قراءة واعية ويحتاج إلى تفاعؿ القارئ مع المادة المقروءة محصمتو ىو بناء 
المعنى، ولذا فالفيـ القرائي يتطمب معالجة تتعمؽ بالعناصر المغوية وما يتعمؽ بيا مف مفاىيـ 

روء، فكمما امتمؾ الطالب رصيدا مف وميارات، ولذا تؤدي الخبرة السابقة دورا بارزا في فيـ المق
؛ محمد 09: 6553الخبرات الثرية استطاع الوصوؿ إلى فيـ المقروء أسرع مف غيره )محمد لطفي ،

 (63: 6505شعباف ،
ويشير "أندرياس شاليشر" أف التربية ليست تعمما لمحقائؽ، بؿ تتدعى إلى أنيا تدريب العقؿ عمى     

ثة في التعميـ عمى ضرورة إكساب المتعمـ ميارات عامة تمكنو وتؤىمو التفكير، وتؤكد التوجيات الحدي
لمتعايش والتفاعؿ مع تحديات القرف الحادي والعشريف؛ حيث يمتاز المجتمع بخصائص ومتطمبات 

 (30: 6509تختمؼ كثيرا عما سبؽ  )محمد بف عبداهلل النذير، 
 مشكمة البحث 

بالجامعة الحظت ضعؼ كثير مف الطالب في مف خالؿ عمؿ الباحثة كعضو ىيئة تدريس     
ميارات الفيـ القرائي وميارات القرف الحادي والعشريف لذا قامت الباحثة لمتحقؽ مف ىذا الضعؼ  

 بما يمي:
مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة التي أشارت إلى وجود ضعؼ لدى الطالب في ميارات  -

ف مثؿ دراسات كؿ مف: حمود الفيـ القرائي وميارات القرف الحادي والعشري
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(، صفاء 6500(، ظبية سعيد السميطي )6500(، عواد قشطة وزلفى بدر)6502محمود)
 ( 65090(، رضا مسعد السعيد )6509( ، خالد العرفي )6502عبدالوىاب بعطوط )

كما قامت الباحثة باجراء دراسة استطالعية مف خالؿ: تطبيؽ اختبار في ميارات الفيـ  -
رات القرف الحادي والعشريف وكانت نتائجو وجود ضعؼ لدى الطالب القرائي وميا

 المعمميف في تمؾ الميارات0
مف ىنا جاءت فكرة البحث الحالي بقياس أثر القراءة الحرة عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي     

 وميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب المعمميف بكمية التربية0
 أسئمة البحث 

 ت مشكمة البحث في السؤاؿ التالي:تحدد
ما أثر القراءة الحرة عمى تنمية الفيـ القرائي و ميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب 

 المعمميف بكمية التربية؟
 يتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:

 ؟ ما ميارات القرف الحادي والعشريف الالزمة لمطالب المعمميف بكمية التربية 00
 ما أثر القراءة الحرة عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى الطالب المعمميف بكمية التربية؟ 60
 ما أثر القراءة الحرة عمى تنمية بعض ميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب المعمميف ؟ 30

 فروض البحث 
 ( بيف متوسطي درجات 5050وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) طالب

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح 
 المجموعة التجريبية0

 ( بيف متوسطي درجات طالب 5050وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات القرف الحادي 

 والعشريف لصالح المجموعة التجريبية0
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 : اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:حدود البحث
طالب وطالبات الفرقة األولى بكمية التربية جامعة مدينة السادات ؛ نظرا ألف ىذه المرحمة ىي بداية 

ت تؤىمو إعداد الطالب المعمـ وتأىيمو إلى سوؽ العمؿ حتى يرتقي إلى المراحؿ التالية ولديو ميارا
 لمخروج إلى التربية العممي ، كا أنو عمى درجة مف النضج العقمي والمعرفي والتحرر في القراءات00

 6509 -6509تتـ إجراءات تطبيؽ أدوات البحث في العاـ الدراسي 
 أهمية البحث 

: حيث نمى لدييـ بعض ميارات الفيـ القرائي الطالب المعممينأفاد البحث الحالي كال مف:     
: فالبحث الحالي قدـ ليـ أدوات مضبوطة الباحثينوبعض ميارات القرف الحادي والعشريف، وكذلؾ 

: حثيـ عمى ضرورة دمج ميارات القرف الحادي والعشريف في مخطط المناهجومحكمة، وأيضا 
 المناىج المقدمة لمطالب0 

 مصطمحات البحث
رة لموقوؼ عمى األفكار الرئيسة أكثر تعريؼ القراءة الحرة: وىي قراءة تشمؿ موضوعات كثي     

 (6360: 6003منيا عمى التفاصيؿ0 )حسف سيد شحاتة، زينب النجار،
ويعرفيا عبد العزيز نصار بأنيا: تمؾ القراءة التي يختارىا الطالب مف تمقاء نفسو ، وتعكس     

سواء كاف الغرض اختيار القارئ الشخصي لمكتب التى يرغب في قرائتيا، وكذلؾ وقت ومكاف القراءة 
 (3، 6509الحصوؿ عمى معمومات أو لمتسمية والترفيو أو غيرىا 0)صالح بف عبدالعزيز نصار ،

وتعريؼ إجرائيا بأنيا: أكثر انواع القراءة متعة وتشويقا لمقارئ فيي توجو الطالب إلى قراءة      
فسو دوف تقييد أو إكراه بعض الكتب في الموضوعات التي ييواىا ويميؿ إلييا فقط؛ لذا يختارىا بن

 مف أي شخص آخر، وال يدخؿ في ىذا المجاؿ القراءة بيدؼ خدمة العمؿ أوالدراسة 0
 الفهم القرائي

يجاد المعنى مف السياؽ واختيار  يعرؼ فتحي يونس بأنو " الربط الصحيح بيف الرمز والمعنى وا 
ميا في بعض األنشطة الخاضرة المعنى المناسب وتنظيـ األفكار المقروءة وتذكر االفكار واستخدا

 (00: 6550والمستقبمية0)فتحي يونس، 
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كما يعرفو مراد عمى بأنو "عممية عقمية معرفية تقـو عمى مراقبة التمميذ لذاتو والسترايجياتو التي 
 ( 02: 6552يستخدميا عند القراءة  وتقييمو ليا0 )مراد عمي ، 
يـ الحرفي االستنتاجي والنقدي والتذوقي لمنص ويعرؼ إجرائيا بأنو: عممية عقمية تقـو عمى الف

 المقروء وىي تقـو عمى مراقبة الطالب لذاتو أثناء عممية القراءة وتقييمو ليا0
 مهارات القرن الحادي والعشرين

( أنيا تمؾ الميارات التي يحتاجيا الطالب في الدراسة والعمؿ والمجتمع 6502يعرفيا رضا مسعد )
العميا، والتواصؿ، والثقافة الرقمية ، والعمؿ واإلنتاج ( وتقاس بالدرجة التي  وتتضمف ميارات )التفكير

 يحصؿ عمييا الطالب في مقياس ميارات القرف الحادي والعشريف0
تعرؼ إجرائيا بأنيا: مجموعة مف القدرات والميارات التي يحتاجيا الطاب مف أجؿ النجاح في عصر 

الطالب ميما اختمفت تخصصاتيـ، وتقاس مف خالؿ مقياس المعمومات ، ويجب أف يتعمميا ويتقنيا 
 ميارات القرف الحادي والعشريف0

 اإلطـــار النظــــري                          
 أوال: القراءة الحرة 

القراءة الحرة ىي القراءة االختيارية في الموضوعات المختمفة مف قبؿ الطالب مع توجيييـ إلى     
مع ميوؿ واتجاىات الطالب ومستواىـ العمري والعقمي بيدؼ تنمية قدراتيـ  اختيار كتاب يتناسب

عمى االستقالؿ في تحصيؿ المعرفة وتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدييـ وتمكينيـ مف فيـ وتذوؽ 
العمـو والمعارؼ المختمفة والوقوؼ بعمؽ عمى أسموب الكاتب وخصائصو الفنية0 )نواؿ 

 (60: 6502سيؼ،
القراءة الحرة تعكس اختيار القارئ الشخصي لممواد المقروءة، وفقا لميولو واتجاىاتو  كما أف    

وعمره العقمي والزمني وكذلؾ مكاف ووقت القراءة، والقراءة الحرة قد يكوف الغرض منيا الحصوؿ 
مف عمى المعمومات أو الترفيو والتسمية أو اإلطالع عمى ما يجرى في العالـ مف حولنا أو لالستفادة 

معارؼ الحضارات المتراكمة والقدرة عمى التفكير والنقد واالبداع والتعاوف والتواصؿ مع اآلخريف، 
والقراءة الحرة ال يطمب أحد تقريرا عنيا أو يراجع ما فيـ منيا أو يطمب منو استرجاعيا كالكتب 

 ة0التحيمية ويطمؽ عمييا القراءة التطوعيو أو الترفييية أو القراءة خارج المدرس



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  مارص  جامعت انمىىفٍت                                           انعدد  –مجهت كهٍت انتزبٍت 

455 
 سمٍزة سعٍد عبد انغىى د/                                                            

وقد تعرضت دراسات وبحوث مختمفة إلى دراسة القراءة الحرة وأثرىا في تنمية ميارات الطالب     
(، نيي عسر 6502(، محمد فؤائد الحوامده )6500المختمفة منيا دراسات كؿ مف : عواد قشطة )

 ( 6509(، صالح بف عبدالعزيز )6500وأحمد حمد الخوالده )
 ثانيا: الفهم القرائي

الفيـ القرائي مف أىـ ميارات القراءة ، بؿ ىو اليدؼ األساسي لعممية القراءة ، وقد تعددت يعد     
تعريفات الفيـ القرائي وفقا لوجيات النظر المتعددة مف المتخصصيف فالفيـ القرائي قد يعني معنى 

ف ربط رسالتو الكممة أو الجممة أوالفقرة كميا عندما نقرأ نصا و نفيـ ما يرمي إليو الكاتب ونتمكف م
 ( 6500بالسياؽ الكبير لنظاـ النص المقروء0) نوار زىراف ، 

 مستويات ومهارات الفهم القرائي
تتعددت مستويات الفيـ القرائي فقد قسميا البعض طبقا لحجـ الوحدة المقروءة بداية مف الكممة       

بقا لنوع وحجـ الرسالة العقمية متدرجا حتى الموضوع مرورا بالعبارة والفقرة ، وقسميا البعض األخر ط
التي تحمميا الرموز المقروءة ، وقسـ فريؽ ثالث الفيـ القرائي طبقا لمستوى العمميات العقمية غير 
المحسوسة مثؿ:الفيـ السطحي والفيـ التفسيري أو فيـ ما بيف السطور مف أفكار لـ تذكر صراحة 

 مومات والمفاىيـ المقروءة0والفيـ الناقد بؿ وأضاؼ البعض التطبيؽ العممي لممع
 (062 -066،  6552وقد قسـ "دوركيف" مستويات الفيـ القرائي إلى ما يمي: )جماؿ العيسوي 

: يعني فيـ الكممات، والجمؿ، والمعمومات، واألحداث كما وردة مهارات الفهم الحرفي 00
ف لمنص بالنص،ويشمؿ عدة ميارات منيا:  تحديد األفكار الرئيسيةوالفرعية، ووضع عنوا
 المقروء، وادراؾ الترتيب الزماني والمكاني بالنص، وتحديد أكثر مف معنى لمكممة 0

: وىو يتطمب قراءة ما بيف السطور واستنتاج ما يعنيو الكاتب، مهارات الفهم التفسيري 60
والربط بيف المعاني واستنتاج العالقات بيف األفكار لفيـ النص المقروء، واستنتاج العالقة 

 ب والنتيجة، والمعاني الضمنية ودوافع الكتاب0بيف السب
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: وىو إصدار أحكاـ عمى المادة المقروءة وتقويميا، مف حيث دقتيا مهارات الفهم النقدي 30
وجودتيا ومدى تأثيرىا في القارئ والقدرة عمى تمييز  بيف األفكار الرئيسية والفرعية و بيف 

 الحقيقة والمجاز0
يـ القائـ عمى خبرات جمالية تأممية تظير وتخرج مف إحساس  : تمؾ الفمهارات الفهم التذوقي 20

القارئ ، ويعد سموؾ لغوي يعبر بو الفرد عف إحساسو بالفكرة التي ييدؼ إلييا النص 
عادة ترتيب أحداث القصة، والتنبؤ باألحداث  ويشمؿ ميارات عدة منيا: تمثيؿ النص، وا 

اقتراح حموؿ مبتكرة لممشكالت التي وفقا لمفرضيات المقترحة مف القارئ، والقدرة عمى 
 وردت بالنص0

وىذه الميارات ىي التي تبناىا البحث الحالي لمالئمتيا لمطالب المعمميف كما أشارت الدراسات التي 
((، Hugas ,Marie, 2010، ىيوجس وماري 2010)Bruce,Iتناولت تمؾ الميارات ومنيا: براؾ )

(، محمد فؤائد 6502(، حمود محمود)6503(، أحمد صالح )6500عواد قشطة وزلفى بدر)
 ( 65020الحوامده )

 ثالثا : مهارات القرن الحادي والعشرين
شيدت نيايات القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف اختراقا غير مسبوؽ في تقنية        

حقيقة جمية ، وقد المعمومات واالتصاالت ، واختراقا جعؿ مف مفيـو القرية العالمية واقعا ممموسا و 
نتج عف النمو المتسارع والتطبيقات المتزايدة ليذه التقنية في مجاالت الحياة اليومية بروز ظاىرة 
االقتصاد المعرفي الكوني ، وتزامف ىذا مع ظاىرة العولمة ، وقد ترتب عمى ىذه التغيرات السريعة 

ة والعمؿ في القرف الحادي والعشريف، بزوغ أنماط جديدة مف الميارات تحتاجيا األجياؿ الشابة لمحيا
ميارات القرف الحادي والعشريف في ثالث فئات   Burley and Charles بيرني وتشارلزويصنؼ 
 (Burley and Charles, 2013, p 11ىي: ) 

: ميارات التعمـ واإلبداع وتشمؿ الميارات اآلتية: ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت، أوال
 اؿ والتشارؾ، وميارات االبتكار واإلبداع0وميارات االتص

ميارات الثقافة الرقمية وتشمؿ الميارات اآلتية: الثقافة المعموماتية، والثقافة اإلعالمية، وميارات  ثانيا
 تطبيقات المعمومات واالتصاؿ0
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رة والتوجيو : ميارات العمؿ والحياة وتشمؿ الميارات اآلتية: ميارة المرونة والتكيؼ، وميارة المبادثالثا
 الذاتي، ميارة التفاعؿ االجتماعي والتفاعؿ عبر القارات، ميارة االنتاجية ، ميارة القيادة والمسئولية0

ونظرا ألىمية تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف لدى طالب الجامعة فقد تناولتيا دراسات مثؿ 
( ، وصفاء عبدالوىاب 6500(، و ظبية سعيد السميطي )6502كؿ مف: ميا محمد عبدالقادر )

 ( 65090(، ورضا مسعد السعيد )6502( ، وىبة محمد عبدالنظير)6502بعطوط )
وييتـ البحث الحالي بالتركيز عمى مجموعة مف الميارات العامة التي يمكف مف خالؿ اكتسابيا  

والتكنولوجيا  تنمية قدرة الطالب عمى المنافسة عالميا ، ومواجية التحديات المينية في عالـ التقنية
 المتغيرة، وىذه القائمة بالميارات حددت وفقا آلراء المحكميف0

ليكم شرحا تفصيميا لمهارات القرن الحادي والعشرين التي تناولها البحث الحالي:  وا 
 مهارات التفكير العميا .1

يعد التفكير عممية عقمية عميا مف الطبيعي أف تؤثر وتتأثر بميارات وعمميات وصور التفكير 
األخرى، وتتمثؿ ميارات الفكير العميا في ميارات : التفكير الناقد والتفكير االبداعي فيما يمي عرض 

 لكمييما:
: ىو نوع مف التفكير التقويمي ييدؼ إلى التحقؽ مف المعمومات ومدى اتساقيا  التفكير الناقد

ت، ويحكـ عميو في ضوء ومصداقياتيا ونتائجيا ومالءمتيا، ويقـو عمى استخداـ أو توظيؼ المعموما
معايير أو محكَّات معينَّة أو ىو عممية تحديد درجة المصداقية أو الموثوقية والدقة أو القيمة المتعمقة 
دراؾ الموقؼ ككؿ، وتغير رؤية الفرد في  بشيء ما مف خالؿ: القدرة عمى تخيؿ المكونات والبدائؿ وا 

: 6556ر المنطقي أو التحميمي0) فتحي الزيات، ضوء األدلة أو البراىيف، و يطمؽ عميو أيضا التفكي
22) 

: 6552وفيما يمي توضيح لكؿ ميارة مف ميارات التفكير الناقد0)صالح أبو جادو ومحمد نوفؿ، 
 (052: 6506؛ مصطفى العمواني، 626
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: يقصد بيا تحديد العالقات االستداللية المقصودة أو الفعمية بيف العبارات مهارة التحميل -
والمفاىيـ والصفات أو الصيغ األخرى لمتعبير ويقصد بيا التعبير عف اعتقاد أو واألسئمة 

 حكـ عمى تجارب أو معمومات أو آراء0 
: وتشير ىذه الميارة إلى تحديد وتوفير العناصر الالزمة الستخالص النتائج مهارة االستنتاج -

ات أو الصفات أو المنطقية لمعالقات االستداللية المقصودة أو الفعمية مف بيف العبار 
 األسئمة 0

: وتعني أف يكوف الفرد قادرا عمى معرفة العالقة بيف قضيتيف لتحديد ما إذا مهارة االستدالل -
 كانت نتيجة ما مشتقة مف تمؾ القضايا أـ ال0

: وتتضمف قدرة الفرد عمى التمييز بيف الحجج القوية والميمة بالنسبة مهارة تقويم الحجج -
 طروح، والحجج الضعيفة وغير ذات الصمة بالموضوع، والحكـ عمييا 0لمقضية أو السؤاؿ الم

وتعني اصدار الحكـ عمى الموضوعات أو القضايا، والقدرة عمى حؿ  مهارة إصدار األحكام: -
 المشكالت0

و يعد التفكير الناقد مفيـو مركب لو العديد مف االرتباطات بعدد غير محدود مف المواقؼ، كما      
مفاىيـ أخرى مثؿ: حؿ المشكالت والمنطؽ ؛ حيث تعد ميارات الحكـ والمجادلة  أنو يتداخؿ مع

والتحميؿ ميمة وضرورية في عممية التفكير ولكف ال تكفي في ذاتيا بؿ تحتاج إلى عناصر ميمة 
 (Elmpry, 2001, p42مثؿ جوانب التفكير االنتاجية واإلبداعية0)المبري 

ر اإلبداعي نشاط عقمي مركب وىادؼ وفقا لرغبة داخمية : يعد الفكيمهارات التفكير اإلبداعي 60
نحو التوصؿ إلى نواتج وحموؿ لـ تكف معروفة مف قبؿ، ويمتاز بالشمولية والتعقيد0 يعرفو 
) جيمفورد( بأنو : التفكير فى نسؽ مفتوح، ويمتاز االنتاج فيو بخصوصية فريدة وىى تنوع 

لمعطاة (، وفيما يمي توضيح لكؿ ميارة مف االجابة المنتجة التى ال تحصرىا المعمومات ا
 (36: 6559؛ محمد البغدادي، 20: 6500ميارات التفكير اإلبداعي: )فتحي جوراف ،

: ىي القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أوالمترادفات أو األفكار عند االستجابة الطالقة -
ية تذكر واستدعاء لمثير معيف والسرعة والسيولة في توليدىا، وىي في جوىرىا عمم

 معمومات أو خبرات أو مفاىيـ سبؽ تعمميا0
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: ىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف نوع متوقع، وبالتالي تحويؿ مسار المرونة -
 التفكير مع تغيير متطمبات الموقؼ أو الحدث 0

 : تمثؿ محؾ لمحكـ عمى مستوى اإلبداع فيي تركز عمى النواتج اإلبداعية وىياألصالة -
 ليست صفة مطمقة لكنيا تحدد في إطار الخبرة الذاتية لمفرد المفكر0

ترتبط عممية القراءة بالمخططات الذىنية لمدماغ فيمكف الطالب مف تعمـ التفكير والتدريب عميو مف 
خالؿ تنمية قدراتو العقمية باستمرار مف خالؿ الثراء المعرفي الذي يمكف أف يحصؿ عميو مف قراءاتو 

( فعممية القراءة تنشط البنية المعرفية الخاصة 30: 6552عميو )عمى سامي الحالؽ، التي مرت 
بالمغة في المخ خاصة محتوى وشكؿ النص المذيف يؤدياف إلى بناء المعرفة لد الفرد 0)سعيد الفي، 

6500 :062) 
ر، : االتصاؿ يعني المشاركة في الرأي أو اتخاذ القرامهارات االتصال المفظي وغير المفظي 30

ويعرفو الصرايرة وعايش أف االتصاؿ عممية يقـو الفرد بواسطتيا إعطاء المعمومات بشكؿ 
 (32: 6552منظـ ونقؿ مضمونيا إلى عدد مف األفراد اآلخريف0 )عمر عربي، 

  
 
 
 
 
 
 
 

:يشير كايد سالمة إلى الميارات التي يجب توافرىا في الفرد ليكوف فعاال في  مهارات التواصل
 (20: 6505اآلخريف كما يمي: )رافدة الحريري،  التواصؿ مع
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: وىي قدرة المتحدث عمى توصيؿ المعمومات أو األفكار بضورة لغوية سميمة مهارة التحدث -
 ومفيومة وبنطؽ صحيح وصوت مناسب0 )االتصاؿ الشفوي(

: القدرة عمى توصيؿ المعمومات والرسالة لممستقبؿ بطريقة مقروءة صحيحة  مهارة الكتابة -
 سطة الكتب أو النشرات أوالتعميمات المكتوبة0 )االتصاؿ الكتابي(بوا

: يساعد االستماع عمى فيـ أفكار وآراء اآلخريف والقدرة عمى التعامؿ معيا مهارة االستماع -
فيو طريقة فعالة يستوعب فييا الفرد األفكار الميمة ويوجو بييا عممية االتصاؿ0)االتصاؿ 

 غير المفظي(
عني القدرة عمى الوصوؿ إلى المعنى بسرعة وسيولة فالقارئ الجيد يكوف : تمهارة القراءة -

 مرسؿ ومستقبؿ فعاؿ وقادر عمى تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ0
: والتي يجب توافرىا لدى كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ، ويختمؼ نوع التفكير مهارة التفكير -

لمرسؿ حسب موضوع االتصاؿ والرسالة المراد توصيميا، وحسب حدود وقدرات ا
 والمستقبؿ0

 مهارات توجيه الذات وتنظيمها .4
وىي تغذية راجعة لمسموؾ اإليجابي المرغوب بو ؛ حيث يقـو فييا المسترشد بتقديـ معززات ذاتية 
بعد قيامو بتحقيؽ األىداؼ المطموبة منو حسب المعايير المعدة مسبقا، لتعزيز سموؾ وتقويمو، بحيث 

أي أف الطالب يعطي المعزز لنفسو ) جماؿ الخطيب،  ينعكس ذلؾ عمى قدرتو عمى ضبط ذاتو
 (، وتمثمت مياراتو في : مراقبة الذات أو مالحظة الذات، وتقييـ الذات، وتعزيز الذات360: 6553

( إلى العالقة الوطيدة بيف القراءة 6556( و منى عمرو )2000) ASHوقد أشارت دراستي أشا 
 وميارة تنظيـ الذات 0

 إجراءات البحث
 : منهج البحثأوالً 

استخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي لمراجعة الدراسات واألدبيات السابقة ولعمؿ الدراسة الميدانية 
عف الطالب الذيف يمارسوف القراءة الحرة في حياتيـ، وكذلؾ المنيج شبو التجريبي؛ ألنو يتالءـ مع 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  مارص  جامعت انمىىفٍت                                           انعدد  –مجهت كهٍت انتزبٍت 

454 
 سمٍزة سعٍد عبد انغىى د/                                                            

عض ميارات القرف الحادي والعشريف طبيعة البحث التي تقتػضي قياس أثرالقراءة الحرة عمى تنمية ب
 لدى الطالب المعمميف بكمية التربية0

 ثانيًا: التصميم التجريبي
اتبع البحث التصميـ شبو التجريبي ذا المجموعتيف؛ الضابطة والتجريبية ؛ و تـ إجراء تطبيؽ قبمي 

شريف( عمى كؿ مف ألداتي البحث )اختبار ميارات الفيـ القرائي و مقياس ميارات القرف الحادي والع
المجموعتيف؛ لمتأكد مف عدـ تكافؤىما، وتـ تكميؼ طالب المجموعة التجريبية بقراءة خمسة كتب 
محددة في موضوعات مختمفة تتماشى مع رغبات الطالب في حيف لـ تتعرض المجموعة الضابطة 

الطالب لمتحقؽ مف لمقراءة الحرة، ثـ تـ تطبيؽ أدوات البحث مرةً  ثانية بعد االنتياء مف قراءات 
أثرالقراءة الحرة عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي وميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب 

 المعمميف
 تـ تحديد عينة البحث بعد إجراء عدة خطوات ىي : ثالثا : عينة البحث: 

شعبة واحدة  تحديد عينة البحث مف طالب الفرقة األولى بكمية التربية ولـ يتـ أخذ العينة مف  -
فقط بالكمية بؿ تـ التطرؽ في العينة البحثية إلى أكثر مف شعبة داخؿ الكمية مف طالب 

 الفرقة األولى 0
التحقؽ مف تكافؤ أفراد العينة في العمر الزمني وكذلؾ حب وممارسة القراءة الحرة بصرؼ  -

طالب  النظر عف تخصصو مف خالؿ تطبيؽ استبانة عف القراءة الحرة عمى مجموعة مف
( طالب وبعد تحميؿ نتائج االستبانة وجد أف متوسط نسبة 055الفرقة األولى قواميـ )

% مف إجمالي عدد الطالب 09الطالب الذيف يمارسوف القراء الحرة بشكؿ منظـ حوالي 
الذيف طبؽ عمييـ االستبانة ىـ الذيف يحبوف القراءة الحرة ويمارسوف بصفة دورية ومستمرة،  

( طالبا وطالبة، 05تجريبية مف الطالب الذيف يمارسوف القراءة قواميا ) تـ أخذ مجموعة
( طالبا بناء عمى 05ومجموعة ضابطة مف الطالب الذيف اليمارسوف القراءة الحرة قواميا )

 نتائج االستبانة0
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 رابعا: أدوات البحث
 لمتحقؽ مف أىداؼ البحث الحالي تـ استخداـ األدوات اآلتية:     
 حيث تـ اعداد ىذه االستبانة وفقا لمخطوات اآلتية :القراءة الحرة  استبانة عن : 

 )أ( تحديد الهدف من االستبانة: 
وىو معرفة آراء واتجاىات الطالب نحو القراءة الحرة؛  بيدؼ تحديد عينة البحث المستخدمة،       

عدؿ القراءة، البعد الثالث: وذلؾ مف خالؿ األبعاد اآلتية: البعد األوؿ: حب القراءة، البعد الثاني: م
 الدافع نحو القراءة0

 )ب( إعداد مفردات االستبانة نحو القراءة وصياغتها: 
تـ صياغة عبارات االستبانة بحيث تكوف وفقًا لمشروط اآلتية: كتابة العبارات بمغة سيمة      

ت بحيث ثـ وضع وواضحة المعنى، واحتواء كؿ عبارة عمى فكرة واحدة، والسالمة المغوية لمعبارا
 أسئمة  حوؿ تمؾ األبعاد  لتعرؼ آراء الطالب حوؿ القراءة الحرة وممارساتيا0

 )ج( تحديد تعميمات االستبانة:
بعد صياغة عبارات االستبانة وترتيبيا، تـ وضع تعميمػاتيا وروعي في كتابتيا أف تكوف     

 مختصروبسيطة لكػي يفيميػا الطالب0
: وذلؾ لمتأكد مف اآلتي: رتها األولية عمى مجموعة من المحكمين)د( عرض االستبانة في  صو 

سالمة الصياغة المغوية لمعبارات، تمثيؿ العبارات لالتجاىات الفرعية المكونة لالستطالع، مناسبة 
العبارات لمستوي الطالب المعمميف وأىداؼ االستبانة؛ حيث أبدى المحكموف مجموعة مف 

ديالت في ضوء آراء المحكميف ، واألخػذ بمالحظات المحكميف بمثابة المالحظات ، ثـ تـ إجراء التع
 الصدؽ الظاىري وصدؽ المحتوى لالستبانة0

 :)هـ( التجربة االستطالعية لالستبانة 
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف طالب الفرقة األولى بكمية التربية جامعة مدينة 

، 6509-6509في بداية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ( طالبا، وذلؾ 35السادات، قواميا )
وكاف الغرض مف التجربة االستطالعية حساب اآلتي: ثبات االستبانة، والزمف المستغرؽ في 

 تطبيقيا، وفي ما يمى عرض نتائج التجربة االستطالعية:



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 يا بطريقة : تـ حساب ثبات االستبانة مف خالؿ حساب معامؿ الثبات إحصائثبات االستبانة
 ( وتعد قيمة مقبولة 50290ألفا كرونباخ، كما حيث كانت قيمة معامؿ الثبات )

 تـ حساب المتوسط الحسابي لمزمف المستغرؽ فكاف تحديد الزمن المستغرق في تطبيقها :
 ( دقيقة000متوسػط المػدة الزمنيػة الػذي اسػتغرقتيا العينػة االستطالعية يساوي )

: بعد حساب صدؽ وثبات االستبانة أصبحت في صورتيا النيائية لالستبانة)و( الصورة النهائية 
معدًا لمتطبيؽ عمي مجموعة البحث؛ حيث بمغ عدد عباراتيا في صورتيا النيائية ثالثة أبعاد 

 تضمنت أربعة أسئمة0 

 اختبار الفهم القرائي 

 تـ بناء وذلؾ وفقًا لمخطوات اآلتية:    

و قياس ميارات الفيـ القرائي التي تبناىا البحث الحالي لدى : وىتحديد الهدف من االختبار - أ
 الطالب المعمميف بكمية التربية0

 : مر التصميـ بثالث مراحؿ، ىي : تصميم االختبار - ب

 تحديد ميارات الفيـ القرائي المناسبة لمطالب المعمميف بكمية التربية، وىي: المرحمة األولى :
الفيـ الناقد( التي تبناىا البحث الحالي  –لفيـ التذوقي ا–الفيـ االستنتاجي  –الفيـ الحرفي 

 ؛ نظرا لمالءمتيا لمعمر العقمي لمطالب كما أشارت الدراسات  واألدبيات السابقة0

 بناء اختبار الفيـ القرائي: تـ بناء االختبار بعد االطالع عمى الدراسات المرحمة الثانية :
مة  االختبار، وتحديد نوع األسئمة، وتعرؼ واألدبيات السابقة؛ لتعرؼ كيفية صياغة أسئ

 مواصفات االختبار الجيد، وتـ ببناء االختبارعف طريؽ:
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:  تـ إعداد تعميمات االختبار بشكؿ واضح لمطالب لتيسير األسئمة إعداد تعميمات االختبار -
 ولتوضيح كيفية حؿ عبارات كؿ ميارة، وكتابة بيانات الطالب لمتعريؼ بنفسو0

:  تكوف االختبار مف أربعة نصوص قرائية متنوعة )عممية إعداد فقرات االختبار وصياغتها -
وأدبية وثقافية( عامة بعيدا عف المناىج الدراسية أو الكتب التي يقـو طالب المجموعة 

( سؤاال مف نوع االختيار مف متعدد 02التجريبية بقراءتيا داخؿ التجربة ، متبوعة بحوالي )
الفيـ القرائي التي سبؽ تحديدىا موزعة عمى أربع ميارات رئيسية لكؿ ميارة  تقيس ميارات

مف الميارات األربعة عدة ميارات فرعية المختارة، و تعطى درجتاف لالجابة الصحيحة 
( درجة، 36وصفر لإلجابة الخطأ، وبيذا يكوف مجموع الدرجات النيائية لالختبار ككؿ )

ت االختبار ما يمي: توزيع اإلجابات الصحيحة عشوائيا وقد روعي في أثناء صياغة مفرادا
بيف االختيارات، وأف تكوف العبارات مناسبة في الطوؿ قدر اإلمكاف، ووضوح األلفاظ 

 وخموىا مف التعقيد0

 المرحمة الثالثة:  -

في  صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف؛ وذلؾ لمتحقؽ مف مدى  عرض االختبار -
بار، ودقة الصياغة العممية  والمغوية ألسئمة االختبار، والتحقؽ مف وضوح تعميمات االخت

مدى ارتباط مفرادات االختبار بميارات الفيـ القرائي التي تقيسيا، وتـ عمؿ التعديالت التي 
 .)الصدق الظاهري(أشار إلييا المحكموف

نفسيا  :تـ تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي عمى العينة التجربة االستطالعية لالختبار -
االستطالعية السابؽ ذكرىا في االستبانة، وكاف الغرض مف التجربة  حساب ثبات 

 االختبار ، والفترة الزمنية لو، كانت نتائج التجربة االستطالعية كاآلتي:

: تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ حساب الزمف الذي استغرقو كؿ طالب زمن االختبار 00
 دقيقة  35أنو يساوى وقسمتو عمى عدد الطالب الكمي،وجد 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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:  تـ حساب ثبات االختباراحصائيا عف طريؽ إيجاد قيمة معامؿ ألفا حساب ثبات االختبار 60
 ( وىو مرتفع 502330كرونباخ، حيث كاف معامؿ ألفا يساوي )

: بعد حساب الصدؽ والثبات وزمف االختبار أصبح النهائية الختبار االفهم القرائي )و( الصورة
و النيائية ومعدُا لمتطبيؽ عمي عينة البحث ؛ حيث بمغ عدد عبارات االختبار في االختبار في صورت
 ( سؤاال ويوضح جدوؿ التالي  مواصفات اختبار الفيـ القرائي:02صورتو النيائية )

 ( مواصفات االختبار ووزنه النسبي1جدول)

 
 

 انىسن انىسبً انمهاراث انفزعٍت انمهاراث انزئٍسٍت

مهاراث انفهم 

 انحزفً

 إدراك ما بٍه انسطىر مه أفكار

 وضع عىىان مىاسب نهىص.

 تحدٌد انـأفكار انجشئٍت وانتفاصٍم انداعمت نهىص.

 إدراك انتزتٍب انشماوً وانمكاوً.

 فهم انىص أو انفقزة أو انجمهت.

2..0% 

مهاراث انفهم 

 االستىتاجً

 استىتاج انعالقاث بٍه األفكار نفهم انىص.

 تٍجتاستىتاج عالقاث انسبب وانى

 استىتاج دوافع انكاتب

 استىتاج انمعاوً انضمىٍت نهىص.

2.00% 

مهاراث انفهم 

 انىاقد

 انتمٍٍش بٍه األفكار انزئٍسٍت وانفزعٍت.

 انتمٍٍش بٍه انحقٍقت وانمجاس

تكىٌه رأي حىل األفكار وانقضاٌا انمطزوحت فً 

 انىص.

2.00% 

مهارة انفهم 

 انتذوقً

 مبتكزة.إعادة تزتٍب أحداث انقصت بصىرة 

 انتىبؤ باألحداث فً مىصىع ما.

 انتىبؤ بىهاٌت األحداث بىاء عهى انفزضٍاث.

 تمثٍم انىص انمقزوء.

2.00% 

 %022 مهارة فزعٍت 01 انمجمىع
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 . مقياس مهارات التعمم في القرن الحادي والعشرين3.4
 تـ إعداد المقياس طبقا لمخطوات اآلتية :

جاىات الطالب نحو ميارات القرف الحادي والعشريف، : وىو تعرؼ اتتحديد هدف المقياس  - أ
وتعرؼ قدراتيـ عمى التفكير الناقد و االبداعي وقدراتيـ عمى التواصؿ مع اآلخريف والقيادة 

 ، وتنظيـ الذات0
: تـ إعداد قائمة  بميارات القرف الحادي  إعداد قائمة  بمهارات القرن الحادي والعشرين - ب

 اآلتية: والعشريف مف خالؿ االجراءات
 مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت ميارات القرف الحادي والعشريف، ثـ اعداد قائمة الميارات0 -
 عرض القائمة عمى مجموعة مف المحكميف وأخذ آرائيـ لموصوؿ إلى القائمة النيائية  -

 رعية0وقد تـ التوصؿ إلى قائمة نيائية تتضمف )خمس( ميارات أساسية و)خمس عشرة( ميارة ف
 صياغة مفرادات المقياس  -جػ      

وقد راعى البحث الحالي أف تكوف عبارت المقياس بسيطة ومباشرة وواضحة ، حتى يتمكف الطالب   
مف اإلجابة بسيولة وبدقة عالية، وقد تمثمت في مواقؼ متنوعة تقيس مدى ممارسة الطالب المعمـ 

موقؼ تكوف مف أربع اختيارات؛ بحيث تعطى أربع  لميارات التعمـ في القرف الحادي والعشريف، وكؿ
درجات لالختيار األوؿ، وثالثة درجات لالختيار الثاني، ودرجتاف لإلختيار الثالث، ودرجة واحدة 

 لالختيار الرابع0
 جدول مواصفات المقياس

تـ تحديد الوزف النسبي لممقياس مف خالؿ حساب عدد الميارات الفرعية لكؿ ميارة أساسية مف  
ميارات القرف الحادي والعشريف ثـ قسمتيا عمى العدد الكمي لمميارات الفرعية وتحديد النسبة المئوية 

 لكؿ ميارة أساسية ، ويوضح الجدوؿ اآلتي مواصفات المقياس:
 
 
 
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 سمٍزة سعٍد عبد انغىى د/                                                            

 ( مواصفات مقياس مهارات القرن الحادي والعشرين2جدول )
 المواقف لكل مهارة عدد الوزن النسبي المهارات الفرعية المهارات الرئيسية
مهارات التفكير 

 اإلبداعي
 مهارة األصالة  -
 مهارة المرونة -
 مهارة الطالقة -

2.2% 6 

مهارات التفكير 
الناقد  وحل 
 المشكالت

 مهارة التحميل -
 مهارة االستنتاج -
 مهارة إصدار األحكام -

2.2% 6 

مهارات االتصال 
المفظي وغير 

 المفظي

 مهارة التحدث -
 مهارة الكتابة -
 االستماعمهارة  -

2.2% 6 

مهارة التنظيم 
 والتوجيه الذاتي

 مهارة مراقبة الذات -
 مهارة تقييم الذات -
 مهارة تعزيز الذات -

2.2% 6 

 التأثير في األخرين - مهارة القيادة
 العمل داخل فريق -
 ادارة فريق العمل -

2.2% 6 

 مهارة فرعية 15 المجموع
122% 

32 
 

ات بمغة واضحة وسيمة تناسب الطالب المعمميف : تـ وضع التعميم صياغة التعميمات -د    
وتوضح ليـ أىـ االمور الواجب مراعاتيا أثناء اإلجابة عف المقياس وىي : القراءة الجيدة ، وأف 
المقياس ليس لو عالقة بمستوى التحصيؿ العممي  لمطالب ، ولكؿ موقؼ أربعة بدائؿ اختر البديؿ 

 مموقؼ الواحد0الصحيح ،وال يمكف اختيار أكثر مف بديؿ ل
صدؽ المقياس: تـ عرض المقياس عمى المحكميف الستطالع آرائيـ حوؿ صالحية  -ـــ هـ     

المقياس ومدى ارتباط كؿ موقؼ مف المواقؼ لمميارة التي يندرج تحتيا وتحقيقو لألىداؼ المحددة 



 ... نقزاءة انحزة عهى تىمٍت انفهم انقزائًأثز ا 
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ـ تـ عمؿ لو، ومدى سالمة المغة وصحتيا ومناسبتيا لمطالب المعمميف، ووضوح التعميمات، ث
 التعديالت المطموبة0

التجربة االستطالعية لممقياس: تـ تطبيؽ المقياس العينة نفسيا االستطالعية السابقة  -و   
 لحساب: ثبات المقياس، والزمف المستغرؽ في تطبيقو ، وكانت النتائج كما يمي :

( 50226) باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، فكاف معامؿ ثبات يساوي حساب ثبات المقياس -
 وىي نسبة مقبولة إلتماـ البحث الحالي0

:  تـ حساب المتوسط الحسابي لمزمف المستغرؽ تحديد الزمن المستغرق في تطبيق المقياس -
 ( دقيقة تقريبا650فكاف متوسػط المػدة الزمنيػة الػذي اسػتغرقتيا العينػة االستطالعية يساوي )

لحادي والعشريف:  بعد حساب صدؽ وثبات المقياس الصورة النيائية لمقياس ميارات القرف ا -ز 
أصبح المقياس في صورتو النيائية معدًا لمتطبيؽ؛ حيث بمغ عدد المواقؼ الحياتية والعممية والثقافية 

 = X 4 35( موقفا موزعة عمى خمس ميارات رئيسية، بحيث كاف إجمالي درجات المقياس  35)
 ينة البحث0وأصبح المقياس جاىزًا لمتطبيؽ عمي ع 120

 خامسا: تجربة البحــــــث 
  تـ تطبيؽ استبانة حوؿ القراءة الحرة لدى مجموعة مف طالب الفرقة األولى بكمية التربية

( طالب وطالبة؛ بغرض تحديد الطالب الذيف يحبوف القراءة الحرة 055قواميـ )
 ويمارسونيا بصفة دورية ومستمرة، وأظيرت النتائج ما يمي :

 ( نتائج البعد األول : حب القراءة3جدول)                   
السؤال: هل تحب قراءة الكتب أوالروايات أوالمجالت 

 ........إلخ  ؟
 النسب المئوية العدد

 % 72 362 االجابة : بنعم
 %  22.4 112 ال

 % 5.6 28 أمتنع عن االجابة

طالب الذيف تعرضوا لالستبانة %( مف ال26يتضح مف الجدوؿ الخاص بالبعد األوؿ أف نسبة )     
%( مف الطالب ال يحبوف القراءة، في 6602طالبا وطالبة ، ونسبة ) 325محبي لمقراءة عددىـ 
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( امتنع عف االجابة، وىذه النتيجة تشير إلى ارتفاع نسبة محبي القراءة مف الطالب 002حيف نسبة )
 المعمميف0

 اني : معدل القراءة( نتائج البعد الث4جدول )                     
(: هل تتبع برنامجا لمقراءة )يوميا أو 1السؤال )

 أسبوعيا أو شهريا(؟
 النسب المئوية عدد الطالب

 %  33.8 122 االجابة : بنعم
 % 56.9 225 ال

 % 9.1 33 أمتنع عن االجابة
   (: ما معدل قراءاتك بالساعات شهريا؟2السؤال )

 %18.6 67 ساعات 12أكثر من 
 %   63.8 232 ساعات 9-3بين  ما

 %17.5 63 أقل من ساعتان

( طالبا 325يتضح مف جدوؿ البعد الثاني وىو معدؿ قراءات الطالب الذيف يحبوف القراءة وىـ )    
%( 0209%( ينتظـ في القراءة ببرنامجا يوميا أو أسبوعيا تو شيريا ونسبة )3309وطالبة أف نسبة )

%( وىي نسبة 0902ساعات ) 05ة ، كما أف نسبة ما تزيد قراءاتيـ عف ال يتبع برنامجا في القراء
 مقبولة ألخذ لعينة البحث0

 ( نتائج البعد الثالث: دوافع القراءة5جدول )
 النسب المئوية عدد الطالب السؤال: ما الدافع وراء قراءاتك المستمرة؟ يمكنك اختيار أكثر من دافع

 %24.2 89 لالطالع والحصول عمى معمومات جديدة
 %  13.8 52 لمتسمية واالستمتاع

 % 58.3 212 لخدمة تخصصي في الدراسة أو العمل
 % 3.9 11 ألسباب اخرى
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يتضح مف جدوؿ البعد الثالث الذي  أشار إلى دوافع الطالب نحو القراءة ؛ فكانت نسبة       
%( يقرأ بغرض 0903%( محب القراءة بغرض االطالع والحصوؿ عمى معمومات ، ونسبة )6206)

 %( يقرأ لمتسمية والمتعة03090خدمة التخصص في الدراسة أو العمؿ وىي نسبة مرتفعة ، ونسبة )
 تـ اختيار مجموعتيف متساويتيف مف الطالب بشكؿ مقصود  وبعد مراجعة نتائج االستبانة ،

 كما يمي:
 ( طالبا050حياتيـ قواميا )مف الطالب الذيف يحبوف القراءة ويمارسونيا في المجموعة األولى )أ(  

 ( طالبا050مف الطالب الذيف ال يحبوف القراءة وال يمارسونيا قواميا ) المجموعة الثانية )ب(
 مقياس ميارات القرف  -ثـ تطبيؽ أداتي البحث قبميا )اختبار ميارات الفيـ القرائي

القراءة الحرة الحادي والعشريف( عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة لمتحقؽ مف تأثير 
 6509/ 6509في  ميارات الطالب الذيف يمارسونيا  في الفصؿ الدراسي األوؿ لعاـ 

  ثـ تـ توجيو الطالب نحو قراءة مكثفة لعدد خمس كتب في مجاالت مختمفة تـ االتفاؽ
عمييا بناء عمى أراء طالب المجموعة التجربية والمحكميف مف خالؿ اعداد قائمة بعدة 

لب مف بينيا ما يرغب في قراءتو؛ حيث تنوعت بيف كتب في األدب كتب يختار الطا
وادارة الوقت و قوة التفكير وأسرارالمعامالت وبعض القصص، تـ تحديد خمس منيا مف 
خالؿ ترشيحات الطالب لمتتنوع بيف كتاب في األدب الجاىمي وكتاب قوة التفكير وأسرار 

درة الوقت وقصة ، واستغ ( 65رؽ ذلؾ سبعة أسابيع بمعدؿ )المعامالت والتواصؿ وا 
0  دقيقة  لمقراءة في اليـو

  ثـ تـ تطبيؽ أداتي البحث بعديا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد انتياء
؛ لمتحقؽ مف 6509/ 6509الطالب مف قراءة الكتب في لفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 

 .القراءة الحرة في  ميارات الطالبتأثير 
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 ث وتوصياتهنتائـج البح
 )تفسيرها  ومناقشتها(  أواًل: نتائج البحث

: ينص عمى أنو:"يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى نتائج اختبار الفرض األول (0)
 في والضابطة التجريبية المجموعتيف طالب درجات متوسطات بيف( 5050≥داللة )
 لصالح حدى عمى ةميار  ولكؿ ككؿ القرائي الفيـ ميارات الختبار البعدي التطبيؽ

 "0التجريبة المجموعة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب الفروؽ بيف متوسطات درجات طالب 
المجموعتيف التجريبية والضابطة، لكؿ مف المجموعتيف في اختبارمياراتالفيـ القرائي ككؿ ولكؿ ميارة 

SPSS ،0عتيف غير المرتبطتيف ببرنامجلممجمو  t- testمف الميارات، وذلؾ باستخداـ اختبار " ت "
 كما بالجدوؿ التاؿ

 ( يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة6جدول)
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ تحسف أفراد المجموعة التجريبية الذيف يمارسوف القراءة الحرة بصفة      
فراد المجموعة الضابطة الذيف ال يمارسوف دورية في أداء اختبار ميارات  الفيـ القرائي مقارنًة بأ

القراءة الحرة، ويدعـ ذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية، حيث 

ي االختبار ككؿ أكبر مف قيمة "ت" كانت قيمة " ت" المحسوبة في كؿ ميارة مف الميارات وف
 تحقؽ يعني وىذا كبيرة، إحصائية داللة ذات أنيا أي( 5050≥( عند مستوى داللة )6023الجدولية)

 0األوؿ الفرض صحة
وتدؿ ىذه النتيجة عمى تفوؽ الطالب الذيف يمارسوف القراءة الحرة في ميارات الفيـ القرائي      

بصفة دورية ومنتظمة بخالؼ طالب المجموعة الضابطة الذيف ال  نتيجة لممارستيـ لمقراءة الحرة 
يمارسونيا، وكاف ىذا التبايف بفرؽ داؿ إحصائيا، وىذا يؤكد تأثير القراءة الحرة في تنمية ميارات 

 الفيـ القرائي لدى الطالب0
 ( نتائج اختبار الفرض الثاني:2)

 متوسطات بيف( 5050≥مستوى داللة ) ينص عمى أنو: "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند     
 الحادي القرف ميارات لمقياس البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف طالب درجات

 ية"0التجريب الجموعة لصالح حده عمى الميارات مف ميارة ولكؿ ككؿ والعشريف
طالب  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات    

المجموعتيف التجريبية والضابطة، في التطبيؽ  البعدي لمقياس ميارات القرف الحادي والعشريف، 
، كما SPSSلممجموعتيف غيرالمرتبطتيف مف خالؿ برنامج t- testوذلؾ باستخداـ اختبار " ت "

 بالجدوؿ التالي: 
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 ن التجريبية والضابطة( يوضح داللة الفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتي7جدول )
 في التطبيق البعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين

يتضح مف الجدوؿ السابؽ تحسف أداء أفراد المجموعة التجريبة الذيف يمارسوف القراءة الحرة في  
حياتيـ بشكؿ منتظـ  في ميارات القرف الحادي والعشريف بخالؼ المجموعة الضابطة الذيف ال 

لقراءة الحرة، ويظير الفرؽ بدرجة عالية وبخاصة في ميارة االتصاؿ والمفظي وغير يمارسوف ا
المفظي؛ نظرا ألف القراءة توسع مدارؾ وثقافات القارئ وبالتالي يكوف لدية حصيمة لغوية ومعمومات 
متنوعة تمكنو مف التواصؿ االجتماعي بشكؿ فعاؿ، مما يعني وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف 
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ت درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس ميارات القرف الحادي متوسطا
والعشريف ككؿ وفي كؿ ميارة مف الميارات عمى حده، حيث كانت قيمة " ت " المحسوبة أكبر مف 

( في كؿ ميارة مف الميارات وفي المقياس ككؿ عند مستوى داللة 6023قيمة " ت" الجدولية )
 ة إحصائية كبيرة، وىذا يعني تحقؽ صحة الفرض الثاني0 دالل تذا أنيا أي( 5050≥)
 قياس حجم تأثير القراءة الحرة عمى مهارات الفهم القرائي، ومهارات القرن الحادي والعشرين 

( المقابمة ليا لتحديد درجة أىمية النتيجة التي ثبت dتـ تطبيؽ مقياس مربع إيتا وحساب قيمة )    
 كتفاء بالداللة لتأكيد أىمية نتائج البحث، ويوضح الجدوؿ التالي:                      وجودىا احصائيا وعدـ اال

 ( يوضح حجم تأثير القراءة الحرة8جدول )

( المقابمة ليا لنتائج المجموعتيف المتجريبية والضابطة عمى dوبحساب قيمة مربع إيتا وقيمة )    
( وىي تزيد عف القيمة الدالة عف األىمية في 5093درجات ميارات الفيـ القرائي كانت النتيجة )

( المقابمة ليا d"،  وقيمة )6502د ، ( كما حددىا  رضا مسع5000األبحاث التربوية وىي )
( ، كذلؾ قيمة مربع إيتا في مقياس ميارات القرف الحادي والعشريف 509(  وىي تتجاوز )2093)
( وىي قيـ كبيرة تدؿ عمى كبر حجـ األثر لمقراءة الحرة في 6009( المقابمة ليا) d( وقيمة ) 0090)

دي والعشريف، مما يزيد مف أىمية القراءة الحرة تنمية ميارات الفيـ القرائي وميارات القرف الحا
 لمطالب المعمميف0

 تفسير ومناقشة النتائج
: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( تفسير ومناقشة نتائج اختبار الفرض األول1
 البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف طالب درجات متوسطات بيف( 5050≥) 

الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية الذيف يمارسوف القراءةالحرة ، وىذا يشير  ميارات ارالختب
إلى زيادة قدرات الطالب المعمميف بكمية التربية في ميارات الفيـ القرائي، ويرجع تفوؽ طالب 

 حجم التأثير (dقيمة ) مربع إيتا  قيمة )ت( المحسوبة  األداة
 حجم كبير 2.15 2.93 1723 اختبار مهارات الفهم القرائي

 2.19 5.85 15.73 حادي والعشرينمقياس مهارات القرن ال
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أو االسبوعية المجموعة التجريبية إلى تأثير القراءة الحرة التي يمارسيا الطالب في حياتيـ اليومية 
أو الشيرية في تنمية ميارات الفيـ القرائي، وذلؾ لما تتميز بو القراءة الحرة مف: استخداـ أكثر مف 
حاسة أثناء التعميـ، ومراعاتيالرغبات واتجاىات وقدرات الطالب، وما تمد بو القارئ بالمعمومات 

 والثقافات المختمفة 0
راسات السابقة التي تناولت تنمية الفيـ القرائي باستخداـ مع نتائج الد تتفق نتائج الفرض األول    

، عواد قشطة وزلفى Bruce,I(2010طرؽ متنوعة واسترتيجيات مختمفةمثؿ دراسات كؿ مف: براؾ )
(، 6502(، وحمود محمود)6502(، ومحمد فؤائد الحوامده )6503(، وأحمد صالح )6500بدر)

 (0 6509خالد العرفي )
تمؾ الدراسات مع نتيجة البحث الحالي في تفوؽ الطالب الذيف تعرضوا كما تتفؽ نتائج     

الستراتيجيات متنوعة لتنمية ميارات الفيـ القرائي لدييـ وفي ضرورة تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى 
الطالب، ويختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة في أنو يستخدـ القراءة الحرة التي يمارسيا 

 معمـ في حياتو في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدييـ 0الطالب ال
أظيرت نتائج الفرض الثاني وجود فروؽ ذات  الفرض الثاني: ( تفسير ومناقشة النتائج اختبار2

 التجريبية المجموعتيف طالب درجات متوسطات بيف( 5050≥داللة إحصائية عند مستوى )
قرف الحادي والعشريف لصالح المجموعة التجريبية ، ي لمقياس ميارات الالتطبيقالبعد في  والضابطة

وتشير النتائج إلى أف الطالب المعمميف زادت قدراتيـ عمي ميارات التفكير العميا )التفكير الناقد 
واإلبداعي( وميارات االتصاؿ المفظي وغير المفظي والتعاوف والقدرة عمى تنظيـ الذات وتوجيييا في 

بيا الطالب وفقا لقراءاتو وكذلؾ زادت مياراتيـ في القيادة وتحمؿ المواقؼ المختمفة التي يمر 
المسؤلية الفردية ؛ وقد يرجع ىذا إلى تأثير القراءة الحرة في شخصية الطالب المعمـ، مما يؤكد أثر 

 القراءة الحرة؛ حيث يشعر الطالب بقيمة القراءة في تنمية عقوليـ وتنمية التفكير لدييـ0 
مع بعض الدراسات والبحوث السابقة التي أشارت إلى ضرورة  الفرض الثانيوتتفق نتائج      

تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب مثؿ دراسات كؿ مف: ميا محمد عبدالقادر 
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( ، ىبة محمد 6502( ، و صفاء عبدالوىاب بعطوط )6500(، و ظبية سعيد السميطي )6502)
 ( 65090لسعيد )(، ورضا مسعد ا6502عبدالنظير )

كما تتفؽ نتائج تمؾ الدراسات مع نتائج البحث الحالي في أىمية تنمية ميارات القرف الحادي      
والعشريف ، ويختمؼ البحث الحالي عنيا في االستراتيجية والطريقة المستخدمة فالبحث الحالي يقيس 

 تأثير القراءة الحرة في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف0
 صيات البحث: تو 

 :أوصى البحث الحالي باآلتي
 أىمية تنمية ميارات الفيـ القرائي وميارات القرف الحادي والعشريف مف خالؿ القراءة الحرة0 -0
 يفضؿ استخداـ القراءة الحرة في تنمية القدرات العقمية لمطالب المعمميف0 - 6
 بير في زيادة نشاط القراءة الحرة لدييـ0تقديـ الحافز المادي والمعنوي لمطالب؛ لما لو مف أثر ك -3
عدـ اقتصار المعمـ عمى الكتب المدرسية في تقديـ المعرفة بؿ حث الطالب عمى قراءة الكتب  -2

والقصص والمجالت ليكوف لدييـ القدرة عمى ممارسة النقد واالبداع واالتصاؿ والقيادة وغيرىا مف 
 الميارات0
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 المراجع العربية

(: أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي 6503) صالح نياية أحمد 00
، 02لدى طمبة الصؼ الثاني المتوسط، مجمة كمية التربية األساسية، جامعة بابؿ، العدد 

 0600 -050ص ص 
 (: ترجمة بدر بف عبداهلل الصالح 0ميارات القرف الحادي6503بيرني ترلينج وتشارلز فادؿ ) 60

 والعشريف: لتعمـ لمحياة في زمننا، جامعة الممؾ سعود، الرياض0
(: دراسة العالقة بيف االتجاىات النفسية 0996جابر عبدالحميد جابر، ومحمد أحمد سالمو ) 30

نحو القراءة والتحصيؿ لدى عينة مف تالميذ المدرسة االعدادية بدولة قطر، مركز البحوث 
 09 -32ص ، ص 22التربوية، جامعة قطر، العدد 

،  3(: ميارات تنظيـ الذات ، مجمة التربية الخاصة ، العدد 6553جماؿ الخطيب ) 20
 290 -22السعودية ، ص ص 

(: فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ الحمقات األدبية في تنمية 6552جماؿ سميماف عطية) 00
وية، العدد ميارات الفيـ القرائي لدى طالب المرحمة الثانوية، مجمة البحوث النفسية والترب

 0 600 -660، ص ص 6
(: تنمية مستويات الفيـ القرائي لدى تمميذات الصؼ السابع بمرحمة 6552جماؿ العيسوي ) 20

، ص ص 002التعميـ األساسي بدولة االمارات ، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، ع
052-009  0 

ائي وسعة الذاكرة العاممة (: أثر القراءة الثالثية في الفيـ القر 6502حمود محمود العميمات) 20
لدى طالبات الصؼ الثامف في األوردف" ، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو االنسانية 

 0360 -009، ص ص 6، العدد 06واالجتماعية، مجمد
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(:  تقويـ مستوى الفيـ القرائي لدى طالب المغة العربية لمرحمة 6509) خالد العرفي 90
، الجزء 022كمية التربية، جامعة األزىر، العدد البكالوريوس في جامعة الممؾ خالد، مجمة

 االوؿ0
 (: المغة والتفكير الناقد، دار المسيرة لمنشر، عماف 65520) عمى سامي الحالؽ 90

 ،  دار الفكر، عماف00(: تعميـ التفكير مفاىمو وتطبيقاتو، ط6500) فتحي جوراف 050
ات التعميمية، دار الفكر (: فاعميات االتصاالت التربوية في المؤسس6505رافدة الحريري ) 000

 عماف0
(: تعميـ القراءة واألدب: استراتيجيات مختمفة لجميور متنوع، 6552) رشدي أحمد طعيمة 060

 دار الفكر العربي، القاىرة0
( مدخؿ تكاممي حديث متعدد التخصصات  STEM( : )6509) رضا مسعد السعيد 030

يات الرياضيات ، الجمعية لمتميز الدراسي وميارات القرف الحادي والعشريف، مجمة تربو 
 0 26 -2،  ص 6، عدد 0المصرية لتربويات الرياضيات، مجمد 

(: برنامج مقترح في القراءة في ضوء القضايا المعاصرة وأثره  6555سعيد عبد ااهلل الفي)  020
في تنمية التفكير الناقد لدى طالب المرحمة الثانوية ، الجمعية المصػرية لممنػاىج وطرؽ 

تمر مناىج التعميـ وتنمية التفكير، المؤتمر العممي الثػاني عشػر، المجمد التدريس ، مؤ 
 األوؿ0

(: "فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية 6500) سموى حسف محمد بصؿ 000
ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو القراءة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة البحوث 

 2900 -222، ص ص 3، جامعة الزقازيؽ، العدد النفسية والتربوية
 (: تعميـ التفكير، دار الشروؽ، عماف65520) صالح أبو جادو، ومحمد نوفؿ 020
(: مدى اكتساب ميارات القرف الحادي والعشريف مف 6502صفاء عبدالوىاب بعطوط ) 020

ية، وجية نظر خريجات قسـ التربية الفنية جامعة طيبة، رابطة التربوييف العرب، السعود
 3290 -330،  ص ص 99العدد 

 ، اإلبداع الفكري لمنشر60سمسمة صناعة الثقافة، ط –(: ماذا أقرأ 6559طارؽ السويداف ) 090
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(0 تصور مقترح لميارات معمـ القراءة في ضوء متطمبات 6500ظبية سعيد السميطي ) 090
األزىر،   القرف الحادي والعشريف في المدارس المستقمة بدولة قطر0 مجمة التربية ، جامعة

 0 290 -235، ص ص022، عدد  3مجمد
(: أثر التدريب عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقؼ 6559عبدالناصرأنيس ) 650

تعاونية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة 
 0220-92، ص ص 90اإلبتدائية، مجمة القراءة والمعرفة، العدد

(: درجة استخداـ عمميات االتصاؿ اإلداري لدى مديري 6552) بي الشمريعمر عر  600
ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت، رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة 

 اليرموؾ األردف0
(: أثر القراءة الحرة المكثفة عمى تنمية ميارات استيعاب 6500عواد قشطة وزلفى بدر) 660

ت الصؼ التاسع بمحافظة غزة، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة المقروء لدى طالبا
 9590 -222، ص ص 6، العدد 09الدراسات االنسانية(، مجمد 

(: المتفوقوف عقميا ذوي صعوبات التعمـ : قضايا التعريؼ 6556) فتحي مصطفى الزيات 630
 والتشخيص والعالج،  دار النشر لمجامعات، القاىرة0 

القراءة )الفصؿ األوؿ في كتاب التربية(، مجمة القراءة  (:6550) فتحي عمى يونس 620
-02، ص ص0والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، جامعة عيف شمس، عدد

090 
(: ميارة إدارة االتصاؿ : ميارة أساسية لممدير الفعاؿ، ورقة عمؿ ، 0999) كايد سالمة 600

 جامعة اليرموؾ ، أربد ، األردف0
(: استراتيجيات فيـ المقروء أسسيا النظرية وتطبيقاتيا 6505) باريماىر شعباف عبدال 620

 العممية ، دار المسيرة، عماف0
(: تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، مداخمو وفنياتو، 6552محمود الناقة ووحيد حافظ ) 620

 الجزء األوؿ، عالـ الكتب، القاىرة0
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التعمـ في المناىج الدراسية في ضوء (: تنمية ميارات 6509محمد بف عبداهلل النذير )  690
 ميارات القرف الحادي والعشريف، المؤتمر الدولي لتقويـ التعميـ، المممكة العربية السعودية0

، دار الفكر العربي،  6(: االنشطة اإلبداعية لألطفاؿ، ط6559محمد رضا البغدادي ) 690
 القاىرة0

ة في تحسيف بعض ميارات فيـ (:  فاعمية القراءة الموجي6502محمد فؤائد الحوامده ) 350
 //:Httpالمقروء لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي، كمية العمـو التربوية، األردف، 

platform.almanhal.com 
(:  فاعمية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيـ 6553) محمد لطفي جاد 300

 200-0، ص ص 66رفة ، عالقرائي لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، مجمة القراءة والمع
 (: الضعؼ في القراءة وأساليب التعمـ، عالـ الكتب، القاىر65520مراد عمى سعد ) 360
(: فاعمية برنامج قائـ عمى الثقافة العربية 6506) مصطفى محمد محاسف عمواني 330

واالسالمية في تنمية الميوؿ القرائية والتفكير الناقد لدى طمبة جامعة صنعاء، رسالة 
 ر منشورة ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة0دكتوراة غي

(: أثر تنشيط المعرفة السابقة عمى االستيعاب القرائي لدى عينة مف 6556منى عمرو ) 320
الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في مدينة عماف،  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 األردنية،  عماف0
التنمية المينية لممعمـ في ضوء ميارات القرف  (: إعادة توجيو6502ميا محمد عبدالقادر) 300

،  ص 009، عدد 2الحادي والعشريف، مجمة التربية،  جامعة األزىر، كمية التربية، مجمد 
 2220 -220ص

(: أثر برنامج تدريبي لبعض ميارات ما وراء الذاكرة عمى 6559) نسريف محمد فيمي 320
صعوبات التعمـ، رسالة ماجستير غير  الفيـ القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي

 منشورة، معيدالدراسات البحوت التربوية، جامعة القاىرة0
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(: أثر برنامج تعميمي قائـ عمى القراءة الحرة في 6500نيي الزيود وأحمد حمد الخوالده ) 320
تحسيف المفرادات في التعبير الكتابي لدى الطالبات الصؼ العاشر األساسي في األردف، 

  Http:// platform.almanhal.comمـو التربوية،  األردف0كمية الع
(: فاعمية مشروع المكتبة الرقمية في تنمية اتجاىات ميارات 6502نواؿ سيؼ بف عمى) 390

 القراءة الحرة لدى طالبات الحمقة الثانية ، مؤتمر الدولي لمغة العربية0
النظرية البنائية في تنمية  (: فاعمية األنشطة المغوية القائمة عمى6500نورا محمد زىراف ) 390

ميارات الفيـ القرائي لدى تالميذ المرحمة االعدادية، مجمة البحث العممي في التربية، 
 00020-0290، ص ص 00، العدد 2جامعة عيف شمس، مجمد 

(: فاعمية برنامج قائـ عمى المحطات العممية في تنمية 6502ىبة محمد عبدالنظير) 250
دي والعشريف لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المتفوقيف عقميا التحصيؿ وميارات القرف الحا

ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات، مجمة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات 
 900 -20، الجزء الرابع، ص ص 05، العدد 65الرياضيات، مجمد 
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