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ــث: ــوان البح  فاعليــة إســتراتيجية الخريطــة الدالليــة فــي تنميــة مهــارات القــراءة  "عن
   ٠الناقدة لدى طالب المرحلة الثانوية

 ).فردي(  نـوع البحـــث:                      

عـن الجمعيـة ة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس. تصـدر مجلـ مـكان النشـر:  
الجـزء الثـاني ،  ) ١٣١العـدد (منـاهج وطـرق التـدريس. المصرية لل

 )٢٤٧-١٩٥( ص ص

 م .٢٠٠٨   مارس ر: ـخ النشـتاري
 

 ملخص البحث
 

 هدف هذا البحث إلى:          هدف البحث:
 

   تحديــد مــدى فاعليــة إســتراتيجية الخريطــة الدالليــة فــي تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة
 لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية.

 
 

 :     تحقيقًا لألهداف السابقة جاءت  إجراءات البحث في الخطوات التالية:إجراءات البحث
 
 تم تحديد مهارات القراءة الناقدة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية وذلك من خالل : -١ 

الناقــدة    دراســة البحــوث والدراســات الســابقة فــي مجــال القــراءة بصــفة عامــة والقــراءة -أ
 بصفة خاصة.

 دراسة األدبيات التي تناولت القراءة الناقدة. -ب
 حصر المهارات وٕاعداد قائمة بها. -ج 
 عرض القائمة على المحكمين. -د 
 ووضعها في صورتها النهائية. تعديل القائمة في ضوء آراء المحكمينتم  -هـ 
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 ك من خالل :تحديد أسس بناء إستراتيجية الخريطة الداللية, وخطواتها اإلجرائية, وذل تم -٢
 دراسة البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بإستراتيجية الخريطة الداللية. -أ

 دراسة األدبيات العربية واألجنبية التي تناولت إستراتيجية الخريطة الداللية. -ب
 دراسة النظريات المرتبطة بهذه اإلستراتيجية. -ج

 دالليـة فـي تنميـة مهـارات القـراءةة الخريطـة الإعداد دليل المعلم لكيفية اسـتخدام إسـتراتيجيتم  -٣
 ،الناقدة, بحيث يتضمن الدليل الموضوعات القرائيـة المقـررة علـى طـالب الصـف األول الثـانوي

 ذلك من خالل : وقد تم  والخطوات اإلجرائية لتدريسها, وخرائط داللية لتلك الموضوعات.
 .٢، ١مراجعة  -أ

 لمقررة على طالب الصف األول الثانوي.إعداد خرائط لموضوعات القراءة ا -ب
 عرض الدليل والخرائط على مجموعة من المحكمين وتعديلهما في ضوء آرائهم. -ج

 بناء اختبار القراءة الناقدة لطالب الصف األول الثانوي وذلك من خالل:  تم  -٤
 تحديد بعض مهارات القراءة الناقدة المراد تنميتها. -أ

 الموضوعات القرائية غير المقررة على الطالب(عينة البحث).اختيار بعض  -ب
 صياغة األسئلة لقياس مهارات القراءة الناقدة المحددة مسبقًا. -ج
 ضبط االختبار والتحقق من صدقه وثباته -د

ذلـك وقـد تـم  بيان مدى فاعلية إستراتيجية الخريطة الداللية في تنمية مهارات القراءة الناقدة,  -٥
 من خالل : 

 .طالًبا) ٨٢عددها ( اختيار مجموعة من طالب الصف األول الثانوي -أ   
 تطبيق اختبار القراءة الناقدة عليها. -ب   
طالًبـا مـن مدرسـة بنهـا الثانويـة  ٤٠(تقسيم الطالب إلى مجموعتين: إحداهما تجريبيـة  -ج       

دام إسـتراتيجية الخريطـة الدالليـة باستخ بنين) درست موضوعات القراءة المقررة عليهم
 طالًبــــا بمدرســــة حســــان بــــن ثابــــت الثانويــــة بنــــين ) درســــت ٤٢( واألخــــرى ضــــابطة

 الموضوعات نفسها باستخدام الطرائق المعتادة.
 تطبيق اختبار القراءة الناقدة تطبيقًا بعديًا. -د     
 ومعالجتها إحصائيًا وتحليلها وتفسيرها. تم رصد الدرجات -٦
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 توصل  هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:    نتائج البحث:  

 
المناسـبة لطـالب الصـف األول الثـانوي،  -بمسـتوياتها المختلفـة -إن مهارات القراءة الناقدة -١

 هي:
 : وتتمثل في استنتاج:مهارات االستنتاجأوًال:  
 هدف الكاتب .-١
 النتائج من النص المقروء . -٢
 من كتابة الموضوع.دوافع الكاتب -٣
 الفكرة الرئيسة للفقرة.-٤

 : وتتمثل في التمييز بين:مهارات التمييزثانيًا: 
 الحقيقة والرأي-١
 المعقول وغير المعقول من األفكار-٢
 ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به-٣

 : وتتمثل في الحكم على:مهارات التقويم وٕاصدار األحكامثالثًا: 
 ٠روءصحة عنوان النص المق-١
 ٠تقوم عليها المشكلة التياألدلة -٢
 ٠مدى تحيز الكاتب ألهدافه-٣
 ٠مدى تحقيق الكاتب ألهدافه-٤
 ٠اختيار الموضوع فيكفاءة الكاتب -٥          

بــين متوســطي أداء طــالب المجموعــة  ٠,٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  -٢
لصــالح  -ككــل-القــراءة الناقــدة البعــدي مهــارات التجريبيــة وطــالب المجموعــة الضــابطة فــي اختبــار

 .طالب المجموعة التجريبية
بين متوسط أداء طـالب المجموعـة  ٠,٠١عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -١

التجريبيــة ومتوســط أداء وطــالب المجموعــة الضــابطة فــي مهــارتي اســتنتاج هــدف الكاتــب ، 
)  في ٠,٠١ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،واستنتاج الفكرة الرئيسية للفقرة

 بقية مهارات القراءة الناقدة وذلك لصالح المجموعة التجريبية
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      توصيات البحث 
 

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، تم تقديم عدد من التوصيات, أهمها : 
ــة ضــرورة  .١ ــراءة بالمرحل ــيم الق ــوى تعل ــراءة تطــوير أهــداف ومحت ــي ضــوء مهــارات الق ــة ف الثانوي

 الناقدة.
طــالب المراحــل الدراســية المختلفــة مــن  ىإعــداد دليــل لكيفيــة تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة لــد .٢

 خالل إستراتيجية الخريطة الداللية.
إعــداد دورات تدريبيــة لمعلمــي اللغــة العربيــة لكيفيــة تنفيــذ  إســتراتيجية الخريطــة الدالليــة مــع  .٣

 صل إلى فهم عميق لمهارات القراءة الناقدة.طالبهم للتو 
 ضرورة، تأليف كتب اللغة العربية من خالل االعتماد على إستراتيجية الخريطة الداللية.  .٤
 ضرورة التركيز على األنشطة القرائية التي يكون للطالب دور فاعل ومحوري في تنفيذها.  .٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


