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 األول الصف علىم ملعلوات التدريسية املوارسات تقىين
 يف املعرفية وراء ها القراءة ههارات ضىء املتىسط يف

 العلىم تدريس
استيدفت الدراسة الحالية اقتراح قائمة بميارات القراءة ما  _صخممال

كراء المعرفية كمدخؿ لتكظيؼ القراءة في تدريس العمـك لمصؼ األكؿ 
المتكسط. كمف ثـ رصد الممارسات التدريسية لمعممات العمـك أثناء 

كتنفيذان كتقكيمان(. تككنت عينة البحث مف تدريسيف العمـك )تخطيطان 
( معممة مف معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط، تـ اختيارىف 30)

( خطة مف 30بالطريقة العشكائية الطبقية، كما شممت العينة فحص )
. كتـ تصميـ أدكات البحث  الخطط التدريسية اليكمية لمعممات العمـك

ريسية في ضكء ميارات القراءة التي تككنت مف قائمة الممارسات التد
ما كراء المعرفية، كالتي انبثؽ منيا بطاقة المالحظة كالمقابمة لمعممات 
العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط، كالتي تـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما 
باألسس العممية المتبعة. كقد اتبع البحث المنيج الكصفي المتمثؿ في 

مصت نتائجو إلى تدني أسمكبي تحميؿ المحتكل كالمالحظة. كخ
كضعؼ درجة ممارسة مؤشرات معايير تكظيؼ ميارات القراءة ما 
كراء المعرفية في تدريس العمـك تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان لدل معممات 
الصؼ األكؿ المتكسط. كفي ضكء النتائج قدـ البحث عدد مف 

 .التكصيات االجرائية ذات العالقة بنتائجو
ممارسات التدريسية، معممات العمـك لمصؼ : الالكممات المفتاحية

 .األكؿ المتكسط، ميارات القراءة ما كراء المعرفية
 . المقدمة1

يجمع خبراء التربية كالتعميـ حديثان عمى أىمية القراءة      
كميارات تعمميا، حيث أعدكىا مف أىـ استراتيجيات التعمـ عمى 

 .مستكل جميع المكاد الدراسية
كُتعد القراءة إحدل كسائؿ التعمـ الذاتي، فال ُيمارسيا       

المتعمـ ما لـ يكف قادران عمى القراءة الكاعية المقترنة بالفيـ، التي 
تعتمد عمى فيـ معاني الكممات كالجمؿ كالربط بيف تسمسؿ 
األحداث، مع القدرة عمى نقدىا كاستخالص معانييا، بحيث 

، كذلؾ مف خالؿ التعمؽ تركز عمى التكصؿ إلى عالقات جديدة
في النص كبناء فكر جديد كمبتكر، كبتكليد أفكار جديدة منبثقة 

  [1,2].عف األفكار المكتكبة
كبالتالي فإف تدريس مياراتيا كاستراتيجيات تعمميا، ال      

يقتصر عمى معممي المغة العربية أك االنجميزية فقط؛ بؿ يتعداه 
ـ أكثر المامان بطبيعة إلى التخصصات العممية األخرل، ككني

تخصصاتيـ كالمكاد العممية التي يدرسكنيا، كمف ىنا تظير 
المسؤكلية أكبر عمى معممي المستكيات العميا مف المرحمة 
االبتدائية كمعممي المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية، في تدريب 
الطالب عمى كيفية زيادة الفيـ كاالستيعاب عند قراءة النصكص 

 ].3,4,5,6,7] مادة دراسية العممية في كؿ
كفي ىذا اإلطار بدأ تعميـ العمـك يأخذ في االعتبار      

االىتماـ بفيـ النصكص العممية لممادة، حيث تحكلت النظرة مف 
مفيـك التعمـ لمقراءة إلى مفيـك القراءة لمتعمـ، كذلؾ باعتبار أف 
ة القراءة لمتعمـ تؤدم إلى تعميؽ عمميات الفيـ كتدريب الذاكر 

كتحسينيا مع استخداـ المخططات العقمية لتكضيح االرتباطات 
الضمنية كالتنظيـ الداخمي لممعمكمات بداخؿ النص المقركء. 
كُتعد تنمية القدرة عمى الفيـ القرائي لمنصكص العممية أحد 
، حيث يكجو االىتماـ  التكجيات الحديثة في مجاؿ تدريس العمـك

ؿ عقؿ المتعمـ، حيث أف نحك عمميات القراءة كما يحدث داخ
الفيـ القرائي لمنص العممي عممية معقدة تعتمد عمى االدراؾ 
العقمي أكثر مف االدراؾ الحسي، كمف منطمؽ أف القراءة تعتبر 

 ].8,9] أسمكبان مف أساليب التفكير كعمميات العقؿ
 كما أف تمكف الطمبة مف القراءة العممية يعتبر مف العكامؿ      
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رئيس في تعمميـ كفيميـ لممفاىيـ العممية، مما المؤثرة بشكؿ 
يعني أف القراءة إحدل الكسائؿ الميمة لتعميـ العمـك كتعمميا، 
كالتي يجب أف يضعيا المعمـ في عيف االعتبار، كأف يسعى إلى 
تنمية مياراتو كاطالعو لتكظيؼ مدخؿ القراءة في تدريسو 

، مع أىمية االنتقاؿ مف التركيز عمى تغطية  لمكضكعات العمـك
المحتكل إلى تعميـ الطالب استراتيجيات قراءة النصكص العممية 
كفيميا، بحيث يمكف النظر إلى استراتيجيات كميارات القراءة 
المنشكدة عمى أنيا، عممية تفاعمية بنائية يقـك فييا المتعمـ 
بعمميات تفكير ما كراء معرفية متعددة منيا الفيـ، كالترجمة، 

تجابة لمنص، طبقان لما ىك متكافر لديو مف كالتفسير، كاالس
 ].4,10,11] معمكمات كخبرات قبمية

كعمى الرغـ مف اقتراف عمميات التفكير ما كراء المعرفية      
بعممية القراءة ألغراض االستيعاب، إال أف المتأمؿ لمممارسات 
التدريسية كما يجرم داخؿ الغرؼ الصفية، يجد أف ىناؾ فصؿ 

كعمميات الفيـ  Metacognition ء المعرفةتاـ بيف ما كرا
القرائي، مما يؤدم إلى فشؿ المتعمـ في الكصكؿ لكثير مف 

 ].12] المعمكمات المكجكدة بالنص
كقد عزز ىذه النتيجة ما تكصمت اليو عدد مف الدراسات       

التي أجريت عمى تالميذ )الصؼ الرابع كالثامف( بالمدرسة 
ذ لدييـ معرفة سطحية بقراءة نصكص االبتدائية، في أف التالمي

 العمـك كاستراتيجيات القراءة في تدريس كتعمـ العمـك
[. كضعؼ الفيـ القرائي يجعؿ الطالب ليسكا 13,14,15,16]

عمى دراية بأف المياـ القرائية المختمفة تحتاج إلى أنكاع مختمفة 
مف التساؤالت، كما أنيا تجعؿ الطالب غالبان ما يستخدمكف 

[، كتحدث 17ال تتناسب مع متطمبات الميمة ] أساليب
المشكالت الناجمة عف سكء الفيـ عند الطالب عند تعمـ جميع 
أنكاع النصكص؛ كلكنيا تتضح بشكؿ خاص في تعمـ النصكص 

 ].2,18العممية ]
كامتدادان لما استدلت عميو الدراسات في مجاؿ مزايا الجمع      

 كالفيـ القرائي Metacognition كالتكفيؽ بيف ما كراء المعرفة
Comprehension  يمكننا استنتاج ىذا االقتراف؛ الذم ، لمعمـك

يكمف في تشجيع الطالب عمى كيفية التفكير في فيميـ لمنص، 
كما ميارات التأمؿ التي يجب أف يمارسكىا بعد الفيـ، مما 
يمكنيـ مف ميارة تأمؿ ما تعممكه كمعرفة أخطائيـ. كما أنيا 

عمى تخطي الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ، كتأمؿ  تساعدىـ
مصدر سكء الفيـ، كمف ثـ التحكـ في مستكل القراءة كعدـ 

 ].19,20,21] االعتماد عمى تقييـ المعمـ
كمف ىذا المنطمؽ نخمص إلى استنباط أف قراءة النصكص       

العممية تساعد عمى تنمية عدد مف العمميات المرتبطة بالتفكير 
ذكر، كالربط، كاإلدراؾ، كالتفسير، كاالستنباط كالتقكيـ، مثؿ: الت

 [23] ، كدراسةMayer [22]كىذا ما أكدت عميو دراسة 
Garner & Krausفي أف الكعي ما كراء المعرفي القرائي ، 

Meta Reading Awareness ،كالكعي ببنية النص المقركء ،
ـ، تعتبر مدخالن كميارات التقييـ كالمراقبة الذاتية أثناء قراءة العمك 

 .ميمان لتحسيف تعميـ الطالب لميارات التفكير العممي
، Mayer [22] كفي ىذا الصدد أيضان أكضحت دراستي     

[24] Luncangeli, et al عمى أف حؿ المشكالت الناجح ،
كالفعاؿ يتطمب تكافر ثالثة أنكاع مف الميارات لدل التالميذ أثناء 

)مككنات ىـر التعمـ،  رفية، كتشمؿقراءة العمـك كىي: ميارات مع
كراء  كمككنات معالجة المعمكمات، كأىداؼ التعمـ(، كميارات ما

تكقعات  - معرفية قرائية عممية، كميارات الدافعية كمنيا )الميكؿ
 ].25كالعزك( ] –فاعمية الذات 

كقد قدـ األدب التربكم نماذج اجرائية كشاممة لمميارات       
المعرفية تمثمت في خطكات اجرائية متتابعة، القرائية ما كراء 

[؛ 27[؛ رضكاف، ]26] [؛ الفرماكم،22] Mayer  كتشمؿ
 ]:25] بمجكف،

 Metareading  الكعي القرائي بالغرض مف قراءة العمـك. 1

awareness 
في ىذه المرحمة التي تتمثؿ في ميارات ما قبؿ القراءة، مف 

القراءة أثناء تعمـ الميـ أف يدرؾ كيعي المتعمـ اليدؼ مف 
، بحيث ال يككف متمركزان حكؿ مجرد التعرؼ عمى  العمـك

 .الكممات، بؿ يككف اليدؼ اكتساب المعنى العممي كتكظيفو
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المحتكل المعمكماتي ما كراء المعرفي عف القراءة العممية . 2
  Metareading knowledge  كاستراتيجياتيا

المعمكماتي القرائي  دلت نتائج الدراسات عمى أف المحتكل     
)معرفة التمميذ بميارات القراءة العممية( كمعرفة  ما كراء المعرفي

استراتيجياتيا تنمك كتتمايز بتقدـ التالميذ في العمر الزمني، 
حيث تزداد حساسيتيـ لمشكالت الفيـ كالتمييز بيف استراتيجيات 
. فقد خمصت  القراءة كاختبار األفضؿ منيا أثناء قراءة العمـك
دراسات النمك في ميارات ما كراء المعرفة القرائية العممية، أف 
التالميذ الذيف يعانكف ضعفان في ميارات القراءة، يعانكف في 
الكقت ذاتو نقصان في المعمكمات ما كراء المعرفية أثناء قراءة 

، فكاف ُيكجو ( سؤاالن ألطفاؿ عينة الدراسة عف 13) العمـك
يـ كعف استراتيجيات القراءة مف أجؿ ميارات القراءة مف أجؿ الف

الفيـ، مثؿ: ماذا تفعؿ عندما تقابمؾ كممة ال تعرفيا أثناء قراءة 
؟ ىؿ ترل فرقان بيف ما تقكلو الكممة كبيف ما تعنيو الكممة؟،  العمـك
؟ ىؿ يكجد ما  ماذا تفعؿ عندما تقرأ لإلعداد المتحاف العمـك

؟   يمكنؾ فعمو لتذكر ما تقرأه في العمـك
التخطيط ما كراء المعرفي القرائي في ضكء الميمة المحكية  .3

 Metareading planing  المستيدفة
كترتبط ىذه المرحمة بتحديد الخطكات الفعالة المرتبطة      

بنشاط القراءة العممية، مع القدرة عمى مراقبة تنفيذ ىذه الخطكات 
ية كمركنة تعديميا كتغييرىا في ضكء الظركؼ كاألىداؼ المحك

المراد انجازىا. كبناء عمى نتائج الدراسات السابقة يمكف تحديد 
أربعة مظاىر سمككية لميارة التخطيط كىي: البدء في القراءة مف 
خالؿ تحديد نقطة البدء ككيفيتيا، كتحديد االجراءات األساسية 
كالفرعية التي يحتكييا النص العممي، كالمراقبة الذاتية مف خالؿ 

ية ألسمكب القراءة العممية. كتختتـ ىذه الميارات التساؤالت الذات
بالتقكيـ: كذلؾ بأف يستفسر المتعمـ عما إذا كانت ميمتو قد 
نجحت، أـ أف األمر يتطمب منو اعادة التأمؿ في القراءة كما 

 .كراء السطكر
الحساسية القرائية ما كراء المعرفية تجاه بنية النص العممي . 4

   Metareading Sensitivity  المقركء

تعتبر الحساسية تجاه األجزاء الميمة مف النصكص العممية      
المقركءة، أحد المتطمبات الميمة التي تميز المتعمـ كقارئ جيد، 
فيذه الميارة تجعؿ القارئ أكثر ميارة في تكزيع انتباىو كجيده، 
محددان المعمكمات المناسبة في النص العممي المقركء. كما 

الفيـ الناقد كمنيا التمييز بيف الحقيقة كالرأم، تكسبو ميارات 
صدار  كتحديد مكقؼ القارئ مف النص المقركء بإبداء رأيو، كا 

 .الحكـ عميو
 - Self  المراقبة الذاتية ما كراء المعرفية أثناء قراءة العمـك. 5

monitoring Metareading    
لمنص كتعني المراقبة الذاتية كعي المتعمـ بكفاية فيمو      

ىؿ " المقركء، فالقارئ الجيد نجده يتساءؿ دائمان بينو كبيف نفسو
ما أقرأه مفيـك كذك معنى لي" كىكذا. كفي ىذه المرحمة يعمؿ 
الدماغ عمى معالجة المعمكمات المقركءة كالداخمة اليو بصكرة 
انتقائية، فينتقي مما يقرأ ما يتشابو مع ما تعممو سابقان، كيبدأ 

ابط جديدة بيف ما ىك مخزف سابقان في الذاكرة الدماغ ببناء رك 
طكيمة المدل، كالمعمكمات الجديدة، ككمما كاف القارئ ممتمكان 
ليذه الميارات العقمية في بناء ىذه الركابط كمما كانت عممية 

 .استفادتو مما يقرأه كبيرة
 المعالجة الدكرية لصعكبة فيـ المادة العممية المقركءة. 6

Debugging المرحمة يقـك المتعمـ بعممية مف عمميات  في ىذه
المعالجة ما كراء المعرفية. كالتي مف خالليا يتغمب عمى صعكبة 
فيـ ما يعنيو النص. كىذه العممية تؤدم بالمتعمـ إلى التكقؼ 
عند الصعكبة كمراجعة ذاتو كاستراتيجياتو المتبعة في القراءة 

عة في المعالجة: العممية، كمف االجراءات كاالستراتيجيات المتب
البطء في القراءة كالتركيز عمى األجزاء الصعبة، االنتقاؿ في 
القراءة الى نياية النص لمبحث في األفكار الالحقة ما يكضح 
السابؽ عمييا، إعادة التأمؿ فيما تـ فيمو، طمب المساعدة 

 .الخارجية سكاء مف شخص أك مف مرجع آخر
 :راءة ما كراء المعرفيةصفات قارئ العمـك الجيد كفؽ مدخؿ الق

حدد المتخصصيف في التربية العممية عدد مف الصفات التي  
يجب أف يتحمى بيا قارئ العمـك عند تكظيؼ مدخؿ القراءة في 

 ]:1,16,28تدريس العمـك كمنيا ]
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تحديد اليدؼ مف قراءة النص كاألفكار الرئيسة الكاردة فيو،  -
تفاعمية بنائية تتـ مف خالؿ كالكعي بأف القراءة العممية عممية 

 .بناء المعنى اعتمادان عمى الخبرة الشخصية كالنص المكتكب
الميؿ إلى قراءة النصكص العممية الخارجية، كاالستمتاع  -

بقراءة المكاد القرائية العممية، مع القدرة عمى تقييـ النص العممي 
 .كالحكـ عمى كاقعية المعمكمات كالتفسيرات الكاردة فيو

قدرة عمى التعامؿ مع األنكاع المختمفة مف النصكص ال -
كالنصكص المحتكية عمى معمكمات متسمسمة، ككصفية، كسبب 

 .كنتيجة
القدرة عمى تكظيؼ مفردات النص الستخراج المعنى  -

المتضمف. كاستخداـ المصطمحات كمرادفاتيا بشكؿ يمكف مف 
ثرائيا  .فيـ التشبييات كالعالقات المتضمنة في النص كا 

إعادة صياغة أفكار النص القرائي كاستكشاؼ العالقات  -
 .المنطقية بينيا كترتيبيا بشكؿ متسمسؿ حسب درجة أىميتيا

استخداـ الرسـك كالتخطيطات كالجداكؿ التكضيحية لتنظيـ  -
 .المعمكمات الكاردة كاعادة صياغتيا

تككيف صكرة ذىنية منظمة لممعمكمة التي يقرأىا بحيث يسيؿ  -
 .تخزينيا في الذاكرةدمجيا ك 

القدرة عمى ربط المعمكمات المتفرقة كتكظيؼ ميارة المقارنة  -
 .كالتحميؿ كالنقد كالتقييـ لمعمكمات الكاردة في النص

كعف دكر الميارات ما كراء المعرفية القرائية العممية في       
تنمية التحصيؿ الدراسي، فقد أكدت بعض الدراسات عمى النتائج 

 & Mclinery [30] في ىذا المجاؿ، كمنيا دراسةاإليجابية 

Mclinery[31] ، كدراسة Chiang[ كبمجكف26، كالفرماكم ،] 
[، حيث أكدت نتائج ىذه الدراسات في مجمميا عمى أف 25]

ميارات ما كراء المعرفة القرائية العممية، تؤىؿ المتعمميف 
، directed learning Self - الستخداـ أساليب التعمـ الذاتي

كىك ما يزيد دافعية تعمميـ كتحصيميـ الدراسي. كما خمصت 
[ كالتي تناكلت اتجاىات معممي 4] دراسة أمبك سعيدم كالراشدم

العمـك نحك استخداـ القراءة في تدريس العمـك في ضكء بعض 
المتغيرات، إلى عدد مف المقترحات في ضكء ما أسفرت عنو 

اـ بتكظيؼ القراءة في نتائجيا، كمف ىذه المقترحات، االىتم
تدريس العمـك في مؤسسات إعداد المعمـ، ككزارة التربية كالتعميـ، 

 .كمتابعة المعمميف لتحقيقيا
كمف ىذا التأسيس النظرم لمميارات ما كراء المعرفية في      

القراءة العممية، نادت عدة دراسات بضركرة تدريس ميارات 
ات الفيـ القرائي في التفكير لممتعمميف مف خالؿ تنمية ميار 

. فقد قاـ بدراسة ىدفت إلى تعرؼ  (,Yore) [16] العمـك
اتجاىات كمعتقدات معممي العمـك بالمرحمة الثانكية حكؿ 
؛ كقد أشارت نتائجيا إلى أف  استخداـ القراءة في تدريس العمـك
لدل المعمميف اتجاىات إيجابية نحكىا، كما أف لدييـ تكجو سمبي 

مؽ عمى النص في الفيـ، كيؤكدكف حاجة نحك االعتماد المط
 .المتعمميف إلى استخداـ معرفتيـ السابقة لفيـ النص المقركء

 ,Shymansky [32] (,Yore) [16]كما قاـ كؿن مف      
بدراسة ىدفت تعرؼ اتجاىات معممي العمـك في المرحمة 
االبتدائية حكؿ استخداـ القراءة في تدريس العمـك في الكاليات 
المتحدة األمريكية، كعالقتيا باستخداميـ لكتب العمـك في 
التدريس. كقد أظيرت النتائج أف المعمميف ال يركف اختالفان بيف 

ة، كما اتفؽ معظميـ عمى أساليب قراءة الكتب العممية كاألدبي
ضركرة إعطاء الطمبة أنشطة اثرائية كمحفزة الستخداـ النصكص 

 .المقركءة كاستيعابيا
كعمى الرغـ مف أىمية استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية       

الفيـ القرائي، إال أنو ال تكجد دراسات عربية "عمى حد عمـ 
ية في ضكء الميارات الباحثة" تناكلت تقكيـ الممارسات التدريس

، مع أف ىناؾ قمة مف  ما كراء المعرفية القرائية في العمـك
، اىتمت باستخداـ ,Koch [12] الدراسات األجنبية منيا دراسة

ما كراء المعرفة لتنمية الفيـ القرائي في نصكص الفيزياء، 
كاشارت نتائجيا إلى تحسف المجمكعة التجريبية عف الضابطة 

[ دراسة تجريبية 33] لقرائي. كما أجرل مكسىفي اختبار الفيـ ا
اختبر فييا أثر استراتيجية ما كراء المعرفة في تحسيف أنماط 
الفيـ القرائي كالكعي بما كراء المعرفة كانتاج األسئمة لدل تالميذ 
المرحمة االعدادية. كتكصؿ فييا لفعالية استراتيجيات ما كراء 
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. كفي نفس االتجاه أجرت المعرفة في تحسيف أنماط الفيـ القرائي
[ دراسة تكصمت فييا لفعالية استخداـ 20حساـ الديف ]

استراتيجية ما كراء المعرفة لتنمية الفيـ القرائي كالتحصيؿ في 
 .مادة العمـك لدل تالميذ الصؼ الثاني االعدادم

[ دراسة ىدفت الى قياس مستكل 2] كما أجرت ريـ العتيبي     
الكيميائية في كتاب العمـك لمصؼ الثالث الفيـ القرائي لممفاىيـ 

المتكسط. كاظيرت نتائج الدراسة انخفاض مستكل الفيـ القرائي 
لممفاىيـ الكيميائية في كتاب العمـك لمصؼ الثالث المتكسط 
بشكؿ اجمالي، حيث جاء اعمى متكسط حسابي لمستكل الفيـ 

كلة المباشر، كادناىا لمستكل الفيـ الناقد. كأكضحت النتائج سي
قراءة المفاىيـ، كفيميا، اذا تـ عرضيا بأكثر مف صكرة مقارنة 
بالمفيـك الذم يعرض في صكرة كاحدة كنص مقركء، اك صكرة، 
أك رسـ تكضيحي. كاكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتنمية 
ميارات الفيـ القرائي بمستكياتو المختمفة، كميارات قراءة الصكر 

بنية النصكص العممية؛ لتككف  كالرسـك لدل الطالبات، كتنكيع
داعمة لميارات التعمـ كالتفكير. كيتضح مما سبؽ أف جميع 
الدراسات التي قرنت بيف ما كراء المعرفة كعممية القراءة كاف ليا 

 .أثر كبير في تنمية الفيـ القرائي كالتحصيؿ في العمـك
كالمتأمؿ في كتب العمـك المطكرة في المممكة العربية       
دية، كالتي تقـك عمى تبني السمسمة األصمية لمنتجات كتب السعك 

األمريكية، يجد أف  McGraw Hill العمـك الطبيعية ماجركىؿ
القراءة مطمب رئيس في ىذه الكتب؛ كذلؾ مف أجؿ فيـ 
النصكص العممية، حيث أف تفاعؿ المتعمميف مع النصكص 

مف  العممية المتنكعة يتيح الفرصة لتكظيؼ العقؿ كاالستفادة
الخبرات السابقة في فيـ ما يحكيو النص مف معاني كاستيعاب 
المفاىيـ كالمصطمحات كالمعمكمات التي تمثؿ األساس لتككيف 

 ].8أبك شامة، ] ؛[33] مكسى، البناء العقمي
كتؤكد عدد مف الدراسات عمى أف تعامؿ الطالب مع      

النصكص العممية التفسيرية يتيح الفرصة أماـ المتعمـ إلعماؿ 
عقمو كتكظيؼ ما لديو مف خبرات سابقة، في فيـ ما يتضمنو 
، ىذا فضالن عف فيـ كاستيعاب الكممات  النص مف معافو

 كالمفاىيـ كالمصطمحات كالمعمكمات المتضمنة في النص
[8,34,35.[ 

كما يرل عدد مف التربكييف أىمية االىتماـ بالقراءة       
، كيرجع  كتكظيفيا بيف الحيف كاآلخر مف قبؿ معممي العمـك

 ]:4,6,7السبب في ذلؾ إلى عدة أمكر ىي ]
تعد القراءة نشاطان عمميان ىامان يتصؼ بو العمماء، فمكي يصبح  -

يجب أف يككف الطالب عالمان يتمتع بسمات كسمكؾ العمماء، 
 .قادران عمى القراءة الناقدة التحميمية

يحتاج الطالب إلى القراءة حتى بعد انياء دراستو في التعميـ  -
 .العاـ، كبتعمـ ذاتي مستمر

ليتمكف الطالب مف تحقيؽ انجاز عاؿ في مادة العمـك كالمكاد  -
الدراسية األخرل، ال بد أف يككف قادر عمى قراءة الكتاب 

 .المدرسي
 القراءة في العمـك تساعد عمى تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا -
[1,28:[ 
دراؾ  تنمية الميارات القرائية؛ كمنيا - )تحديد الفكرة الرئيسة، كا 

عالقة السبب بالنتيجة، كاستخداـ العالقات الكمية كالرياضية، 
كاالستنتاج كاالستدالؿ عمى العالقات، كتعرؼ الرمكز، 

كمعرفة التفاصيؿ، كقراءة الرسـك كاستخالص المفاىيـ، 
 (.كاالشكاؿ

)تنمية معمكمات الفرد كحصيمتو  تنمية البنية المعرفية؛ كمنيا -
المغكية، كتنمية االستقاللية المعرفية لدل المتعمـ، كتكسيع 

 (.الشبكات العقمية
)العكاطؼ كالكجداف كالذكؽ،  تنمية الجكانب الكجدانية؛ كمنيا -

كتعميـ الدكر االجتماعي المالئـ، كتعميـ السمككيات السميمة(. 
 .كتنمية الذكاءات المتعددة

، يترتب       كلتحقيؽ أىداؼ استخداـ القراءة في تدريس العمـك
عمى معمـ العمـك أف يساعد طالبو عمى تطكير الكفاية المغكية 

. كتطكير قد راتيـ القرائية كتدريس مف خالؿ دركس العمـك
ميارات كاستراتيجيات القراءة الالزمة لفيـ النصكص العممية بما 

 تتضمنو مف جداكؿ كرسـك كرمكز كمعادالت كدكائر كيربائية
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[28,29.[ 
أمبك سعيدم  كتتفؽ الباحثة في ىذا الصدد مع ما يراه     

 في أف تدريس العمـك بمدخؿ القراءة، ال يعني أف [4] كالراشدم،
يقـك المعمـ بتخصيص حصص أك جزء مف الحصة في كؿ يـك 
لتدريس ميارات كاستراتيجيات القراءة، كانما يعني أف يككف 
المعمـ عمى كعي كمعرفة باستراتيجيات القراءة العممية التي يمكف 
تكظيفيا في غرفة الصؼ، كعمى معرفة بالميارات القرائية 

 .الالزمة
 دراسةالمشكمة . 2

مناىج العمـك الجديدة المطكرة بما فييا منيج العمـك تعتمد      
لمصؼ األكؿ المتكسط عمى مكاصفات كمؤشرات منيجية عممية 
ال تحيد عف معايير التربية العممية، كتستند في تصميميا 
كأسمكب عرضيا كمحتكاىا العممي عمى أحدث ما تكصمت اليو 

، كما البحكث كالدراسات التربكية في عممية تعميـ كتعمـ ال عمـك
تعتمد مكاصفاتيا التربكية كالفنية عمى عدد مف مداخؿ 
كاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ التي تحقؽ أىداؼ التربية العممية 
كمعاييرىا، كمنيا تبني مدخؿ القراءة العممية في تدريس كتعمـ 

 .العمـك
كلكي تحقؽ مناىج العمـك أىدافيا، كمف أىميا إعداد      

المتنكر عمميان كالقادر عمى القراءة الكاعية المتعمـ المثقؼ ك 
لمنصكص كالمقاالت العممية، ال بد أف تسير متكازية مع التطكير 
في أداء المعمـ ألنو المنفذ الحقيقي لممنيج، مما يجعؿ تحقيؽ 
أىداؼ كغايات التربية العممية التي ُبني في ضكئيا ممكنة 

ـك يتـ في إطار التحقؽ. كبما أف األداء التدريسي لمعمـ العم
ثالث مجاالت رئيسة كىي تخطيط التدريس كتنفيذه كتقكيمو، 
كيتطمب كؿ مجاؿ أف يجيد المعمـ القياـ بميارات كممارسات 
تدريسية معينة. كلكي يتـ تطكير أداء المعمـ في كؿ مجاؿ مف 
ىذه المجاالت الثالث فإف ذلؾ يستمـز خضكعو لعممية التقكيـ 

مى العثرات التي تحكؿ دكف أداءه بصكرة مستمرة، لمكقكؼ ع
ألدكاره كميامو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعميـ كتعمـ العمـك 
كمعايير التربية العممية، كذلؾ مف خالؿ الحصكؿ عمى 

معمكمات عف أدائو في ضكء معايير كاضحة تتحدد عمييا 
 ].36] مستكيات األداء المرغكب فييا

العمـك لممقررات كبالنظر إلى كاقع تقكيـ أداء معممات      
الجديدة، نجد أف معايير التربية العممية بشكؿ عاـ كمعايير 
إعداد المتعمـ المثقؼ المتنكر عمميان؛ تكاد تككف غائبة عف 
الممارسات الفعمية في عممية تقكيميف. كلعؿ مف األسباب التي 
أدت إلى غياب مثؿ ىذه المعايير ىك حداثة تطبيؽ مقررات 

لمممكة، كالتي بدأ تطبيقيا في العاـ العمـك الجديدة في ا
ىػ، إذ لـ يتـ تحديد ماىية الجكانب كاألبعاد التي 1430/1431

ينبغي أف تؤخذ في االعتبار عند تقكيـ الممارسات التدريسية 
كأداء المعممة في ىذه المقررات. كبخاصة أف مف المكاصفات 
التربكية في كتب العمـك المطكرة كمنيا كتاب العمـك لمصؼ 
األكؿ المتكسط فقرات تتعمؽ "بالقراءة العممية كالفيـ القرائي"، 
"، كالتي تربط الطالب بالكاقع كالحياة.  كقراءات لميف في العمـك
كالشؾ أف ىذه المكاصفات تؤكد عمى أىمية تشجيع المتعمميف 
عمى أىمية القراءة بفيـ كتفكير كالمراقبة الذىنية المستمرة لمتأكد 

 ].1] بيف التعمـ السابؽ كالالحؽمف الفيـ، كالربط 
كعمى الرغـ مف أىمية اقتراف ما كراء المعرفة بعممية القراءة      

ألغراض االستيعاب كالفيـ إاّل أف المتأمؿ لطرؽ التدريس 
 كراء المعرفة المتبعة، يجد أف ىناؾ فصالن تامان بيف ما

Metacognition كعممية الفيـ القرائي، مما يؤدم إلى عدـ ،
تكصؿ المتعمـ لكثير مف المعمكمات المكجكدة بالنص. كمف ىنا 

كراء  نادت عدة دراسات بضركرة تدريس ميارات التفكير ما
المعرفية لممتعمميف مف خالؿ تنمية مستكيات الفيـ القرائي؛ 

[. حيث أف المتأمؿ في كتب العمـك يجد أف القراءة 4,8,20,25]
فيـ النصكص  مطمب رئيس في ىذه الكتب؛ كذلؾ مف أجؿ

العممية، حيث أف تفاعؿ المتعمميف مع النصكص العممية 
المتنكعة يتيح الفرصة أماميـ لتكظيؼ العقؿ كاالستفادة مف 
الخبرات السابقة في فيـ ما يتضمنو النص مف معاني كاستيعاب 
المفاىيـ كالمصطمحات كالمعمكمات، التي تمثؿ األساس لتككيف 

لميارات المرتبطة بالظكاىر البناء العقمي مف المعارؼ كا



452015
 

131 

الطبيعية. كمع ذلؾ فقد أثبتت الدراسات كاألبحاث أف ىناؾ 
[. كما أف تدريس 37] قصكرنا في الفيـ القرائي لمنصكص العممية

العمـك يميؿ لمتركيز عمى طرؽ تدريس محددة كعمى تنمية 
ميارات حؿ المشكمة كعمى طرؽ تنفيذ التدريب العممي دكف 

[، كضعؼ الفيـ 20القرائي لمنصكص العممية ] االىتماـ بالفيـ
القرائي يجعؿ الطالب ليسكا عمى دراية بأف المياـ المختمفة 
تحتاج إلى أنكاع مختمفة مف التساؤالت، كما أنيا تجعؿ الطالب 
غالبان ما يستخدمكف أساليب ال تتناسب مع متطمبات الميمة، 

عند تعمـ  كتحدث المشكالت الناجمة عف سكء الفيـ عند الطالب
جميع أنكاع النصكص؛ كلكنيا تتضح بشكؿ خاص في تعمـ 

 ].17,18النصكص العممية ]
كال زالت الدراسات التي تيتـ بالفيـ القرائي في كتب العمـك      

كفي مجاؿ التربية العممية قميمة جدنا، كجميعيا اىتمت بتطبيؽ 
استراتيجيات معينة لتنمية الفيـ القرائي كقياس أثرىا في 
 التحصيؿ كاالتجاه نحك المادة، كلـ تجد الباحثة دراسة تقيس أك

كراء المعرفية كمدخؿ لتكظيؼ  تشخص الممارسات التدريسية ما
. كتأسيسان عمى ما سبؽ رأت  القراءة العممية في تدريس العمـك

الباحثة أىمية اقتراح معايير كمؤشرات لتقكيـ الممارسات 
األكؿ المتكسط، لتقكيـ  التدريسية لدل معممات العمـك لمصؼ
كراء المعرفية كمدخؿ  مستكل تكظيفيف ميارات القراءة ما

 .لتدريس العمـك
 دراسةالأسئمة  أ.

تسعى الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي: ما المعايير 
المقترحة لمممارسات التدريسية لمعممات العمـك في تكظيؼ 

تدريسيف مقرر العمـك  كراء المعرفية أثناء ة ماءاميارات القر 
لمصؼ األكؿ المتكسط؟ كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية 

 :التالية
ات العمـك في تكظيؼ مستكل الممارسات التدريسية لمعمم ما -

كراء المعرفية أثناء تخطيط تدريس العمـك  ة ماءاميارات القر 
 لمصؼ األكؿ المتكسط؟

 لمعممات العمـك في تكظيؼمستكل الممارسات التدريسية  ما -

كراء المعرفية أثناء تنفيذ تدريس العمـك لمصؼ  ة ماءاميارات القر 
 األكؿ المتكسط؟

مستكل الممارسات التدريسية لمعممات العمـك في تكظيؼ  ما -
كراء المعرفية أثناء تقكيـ تدريس العمـك لمصؼ  ة ماءاميارات القر 

 األكؿ المتكسط؟
 دراسةالأهداف ب. 

 :البحث تحقيؽ اآلتي استيدؼ
كراء المعرفية كمدخؿ لتكظيؼ  اقتراح قائمة بميارات القراءة ما -

 .القراءة في تدريس العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط
رصد الممارسات التدريسية لمعممات العمـك لمصؼ األكؿ  -

 .المتكسط أثناء تدريسيف العمـك
القراءة تحديد درجة الممارسات التدريسية في تكظيؼ ميارات  -

ما كراء المعرفية بيف معممات العمـك في تدريس العمـك لمصؼ 
 .األكؿ المتكسط

 دراسةالأهمية  ج.
تنبثؽ أىمية ىذا البحث مف الدكر الرئيس لمممارسات التدريسية 
، إذ أف نجاح تدريس العمـك يرتكز عمى نجاح  لمعممة العمـك

نتائج ىذا كتميز ممارساتيا التدريسية. لذا ُيؤمؿ أف تساعد 
 :البحث في إسياميا في

تكجيو أنظار مسؤكلي كمخططي مناىج العمـك الطبيعية  -
 .ألىمية تكظيؼ مدخؿ القراءة العممية في تدريس العمـك

لفت أنظار الباحثيف ألىمية تكجيو أفكارىـ البحثية نحك  -
، إذ ُيعد البحث  تكظيؼ مدخؿ القراءة العممية في تدريس العمـك

مف أكائؿ األبحاث في البيئة  –حدكد عمـ الباحثة في  –الحالي 
السعكدية التي تتناكؿ تقكيـ الممارسات التدريسية لدل معممات 
العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط، كرصد مستكل تكظيفيف ميارات 

 .كراء المعرفية في تدريس العمـكا مالقراءة 
تقديـ قائمة بالممارسات التدريسية المقترحة لرصد مستكل  -
، إذ ُتعد ىذه  ظيؼ ميارات القراءة ماتك  كراء المعرفية في العمـك

 )التخطيط، القائمة، بمنزلة محددات لمتقكيـ في عمميات التدريس
التقكيـ( كالتي يمكف أف تسيـ في تحسيف الممارسات  التنفيذ،
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التدريسية لمعممات العمـك في مجاؿ تكظيؼ ميارات القراءة في 
 .تدريس العمـك

 دراسةالحدود د. 
 :تتحدد حدكد البحث الحالي بما يمي

الحدكد المكضكعية: اقتصر البحث عمى تقكيـ الممارسات 
التدريسية لمعممات العمـك في مجاالت )التخطيط كالتنفيذ 
كالتقكيـ(. كذلؾ كفقان لقائمة الممارسات التدريسية المقترحة في 

ط كراء المعرفية. كما اقتصر التخطي ضكء ميارات القراءة ما
عمى فحص الدركس التي تـ مالحظتيا، كاقتصر التقكيـ عمى 

 .اختبارات أعماؿ السنة، كبطاقة المالحظة كالمقابمة
الحدكد الزمانية: ُطبقت أدكات البحث عمى المعممات عينة 

 _ ىػ1434البحث في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 
 .ىػ1435

الحككمية في مدينة الرياض الحدكد المكانية: المدارس المتكسطة 
بمراكز االشراؼ التربكم الستة شماؿ كجنكب ككسط كغرب 

 .الرياض
 دراسةالمصطمحات  ه.
 Evaluation of teaching  تقكيـ الممارسات التدريسية. 1

practices 
بأنيا مجمكعة مف  (,Karnes. & Bean) [38] يحددىا     

التي يقـك بيا المعمـ السمككيات كاإلجراءات كاألنشطة التعميمية 
بداية مف استقراء المحتكل الدراسي، كصياغة األىداؼ 

كالسيناريكىات  اإلجرائية، كتحديد مصادر كأدكات التعمـ،
دارة الصؼ، كالمعالجات التدريسية كتكظيؼ  التعميمية، كتنفيذ كا 

انطالقان مف مجمكعة مف األسس  التكنكلكجيا كتقكيـ األداء،
كطبيعة المكاد الدراسية كاألىداؼ أىميا طبيعة الطالب 

 .المرصكدة لتحقيؽ المخرجات التعميمية
كتعرؼ إجرائيان في ىذا البحث بأنيا: عممية مخططة      

كمقصكدة لتأميف صكرة عما تمارسو معممة العمـك لمصؼ األكؿ 
المتكسط، كتشمؿ ىذه العممية المخططة، مجمكعة مف أنشطة 

جراءات التد ريس في العمـك التي تمارسيا معممة التعميـ كالتعمـ كا 
العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط، في مراحؿ التدريس الثالث 

 )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ(، كذلؾ بتكظيؼ ميارات القراءة ما
. كتقاس اجرائيان كفؽ بطاقة  كراء المعرفية كمدخؿ لتدريس العمـك

ة في مالحظة سمككية كبطاقة مقابمة، تـ إعدادىا مف قبؿ الباحث
البحث الحالي، بيدؼ رصد كاقع ممارسات معممة العمـك 

كراء المعرفية في  التدريسية كمدل تكظيفيا لميارات القراءة ما
 .تدريس العمـك

 Course Science مقرر العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط. 2

first grade  1434ىك مقرر العمـك المطكر طبعة عاـ - 
التربية كالتعميـ بتبني سمسمتو األصؿ ىػ، الذم قامت كزارة 1435

 ،McGraw Hill ماجركىؿ مف الشركة التعميمية األمريكية،
كجزء مف مشركع الممؾ عبداهلل لتطكير مناىج العمـك الطبيعية 

لمكاكبتو لمتطكرات العممية كالتقنية الحديثة، كلتمبية  كالرياضيات،
عقمية كاالجتماعية الحاجات المعرفية كالمينية كالنفسية كالبدنية كال

 .لمطالب
 meta-cognition  كراء المعرفية ميارات القراءة ما. 3

reading skills 
كراء  [ ميارات القراءة ما27يّعرؼ الفرماكم كرضكاف ]     

المعرفية بأنيا: "كعي الفرد بالعمميات المعرفية كالذىنية التي 
دارتو ليذه العمميا ، كا  ت عمى النحك يستخدميا أثناء قراءة العمـك

الذم يجعمو يعي الغرض مف القراءة العممية، كالتخطيط ألنشطة 
القراءة كالكعي بمتطمبات المياـ المتنكعة في أنشطتيا باحثان مف 
خالؿ االستفسار الذاتي عف االستراتيجية المالئمة لمقراءة 
، كمعالجان  العممية، كمراقبان باستمرار لمدل فيمو أثناء قراءة العمـك

دكرية الصعكبات القرائية التي تكاجيو أثناء قراءتو. بصفة 
كتعرؼ اجرائيان بأنيا: تمؾ العمميات المعرفية كالذىنية التي 
تمارسيا معممة العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط في مراحؿ تدريسيا 
لمكضكعات العمـك )تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان(، كالتي تعكس 

دارتيا لعمميات كميارات كاست راتيجيات تكظيؼ القراءة كعييا كا 
قبؿ القراءة  في تدريس العمـك بما تشممو مف فنيات كمراحؿ ما

كأثناء القراءة كما بعد القراءة، كالتي تدرب فييا الطالبة كتشجعيا 
عمى ممارسة ىذه الميارات أثناء قراءة النصكص العممية. 

 كتُقاس بمالحظة أدائيا التدريسي كفؽ بطاقة مالحظة معده 
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 .ليذا اليدؼ في البحث الحالي خصيصان 
 . الطريقة واالجراءات4

 دراسةالمنهج  أ.
بعد االطالع عمى المناىج البحثية كالدراسات السابقة ذات      

العالقة، كبعد تحديد مشكمة البحث كأسئمتو كأىدافو، يمكف القكؿ 
أف المنيج المالئـ لمبحث الحالي ىك المنيج الكصفي التحميمي 

طبيعة الدراسة، الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة النسجامو مع 
 كما ىي مكجكدة في الكاقع، لتطكير كتحسيف ما يمكف تحسينو

[. كتـ استخداـ أسمكبيف مف أساليب المنيج الكصفي كىما: 39]
أسمكب تحميؿ المحتكل كأسمكب المالحظة، إذ تـ اقتراح عدد مف 

المتكسط  الممارسات التدريسية لمعممات العمـك لمصؼ األكؿ
لتخطيط دركس مقرر العمـك كتنفيذىا كتقكيميا في ضكء ميارات 

. كفي ضكء ىذه  القراءة ما كراء المعرفية في تدريس العمـك
الممارسات تـ تقكيـ أداء معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط 

 .في التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ
 دراسةالمجتمع وعينة  ب.
جميع الخطط التدريسية اليكمية، تككف مجتمع البحث مف      

كالمستخدمة في دركس مقرر العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط في 
ىػ. باإلضافة إلى 1435-1434الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ 

جميع معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط بالمدارس الحككمية 
( خطة مف 30) بمدينة الرياض. كتككنت عينة البحث مف

يكمية لمعممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط الخطط التدريسية ال
ىػ، كما 1435-1434لمفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 

( معممة مف معممات العمـك لمصؼ األكؿ 30) شممت العينة
المتكسط تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية، كذلؾ ألف 
الدراسة تعاممت مع معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط في 
مدينة الرياض، كالتي تقسـ فييا المدارس إلى ستة مراكز تعميمية 
كىي)مدارس الشماؿ، الجنكب، الكسط، الغرب، النيضة، 
الركابي(، كقد تـ االعتماد عمى ىذا التقسيـ في اختيار العينة إذ 
تتكزع العينة عمى المراكز بنسبة حجـ كؿ مركز، أم بنسبة عدد 

 .المدارس في المركز الكاحد

 دراسةالأدوات  ج.
تـ إعداد كتصميـ أدكات البحث كالتي تمثمت في قائمة 
الممارسات التدريسية في ضكء ميارات القراءة ما كراء المعرفية، 
كينبثؽ منيا بطاقة مالحظة تحكم قائمة الممارسات التدريسية 
لمعممات عمـك الصؼ األكؿ المتكسط في ضكء ميارات القراءة 

قة مقابمة لممعممات عينة البحث، كالتي تـ كراء المعرفية، كبطا ما
 :اعدادىا كفقان لإلجراءات التالية

تحميؿ محتكل كتاب العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط كدليؿ  -
 .المعممة ككراسة النشاط

االطالع عمى أبرز األدبيات كالدراسات التي تناكلت تقكيـ  -
فيـ الممارسات التدريسية كمدخؿ القراءة في تدريس العمـك كال

 .القرائي
اقتراح قائمة بالممارسات التدريسية لمعممات العمـك لمصؼ  -

كراء المعرفية، كذلؾ  األكؿ المتكسط في ضكء مدخؿ القراءة ما
كفقان لثالثة معايير كىي: تكظيؼ ميارات القراءة ما كراء 
. كتككنت  المعرفية في تخطيط كتنفيذ كتقكيـ تدريس العمـك

 .( ممارسة46القائمة مف )
قائمة المعايير المقترحة لمممارسات التدريسية القائمة عمى  -1

كراء المعرفية تحدد اليدؼ مف بناء ىذه  ميارات القراءة ما
القائمة، في اقتراح معايير تدريس مقترحة في ضكء مدخؿ 
القراءة ما كراء المعرفية لتدريس مقرر العمـك لمصؼ األكؿ 

لإلجراءات السابقة كتككنت  المتكسط، كتـ إعداد ىذه القائمة كفقان 
 .مف ثالثة معايير مقترحة

 :صدؽ القائمة
لمتأكد مف صدؽ القائمة، تـ عرضيا عمى مجمكعة مف      

المختصيف كالخبراء في تدريس العمـك كالمناىج في عدد مف 
الجامعات كالمؤسسات البحثية. كذلؾ لمحكـ عمى بنكدىا مف 
مكانية استخداـ  حيث الصياغة كالترتيب، كأىمية العبارة، كا 

صؼ األكؿ البطاقة لمالحظة األداء التدريسي لمعممات العمـك لم
%( 90المتكسط. كقد حظيت البطاقة بمكافقة كتأييد أكثر مف )

 مف المحكميف عمى معاييرىا كمؤشراتيا لتصبح في صكرتيا 
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 .النيائية
 بطاقة المالحظة -2
تمثؿ اليدؼ مف بطاقة المالحظة في تقكيـ أداء معممات      

العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط، مف خالؿ التعرؼ عمى مستكل 
كراء المعرفية في تخطيط كتنفيذ  تيـ لميارات القراءة ماممارس

. كقد تـ صياغة مؤشرات األداء الخاصة  كتقكيـ تدريس العمـك
بالبطاقة في ضكء قائمة المعايير كمف ثـ تكزيعيا عمييا، كما تـ 
تحديد مقياس التقدير لمؤشرات األداء في مقياس متدرج ثالثي 

تكسطة، ضعيفة(. كتحمؿ لدرجة الممارسة بػ )درجة كبيرة، م
 .( عمى التكالي1،2،3الكزف الكمي )

 

 :صدؽ بطاقة المالحظة
صدؽ المحتكل: تـ التأكد مف صدؽ بطاقة المالحظة بعرض  . أ

قائمة المعايير السابقة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف 
كالخبراء في تدريس العمـك كالمناىج في عدد مف الجامعات 

كذلؾ لمحكـ عمى بنكد البطاقة كأىميتيا، كالمؤسسات البحثية. 
مكانية استخداـ البطاقة لمالحظة األداء التدريسي لمعممات  كا 
 العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط. كحظيت البطاقة بمكافقة أكثر مف

%( مف المحكميف عمى معاييرىا كمؤشراتيا، لتصبح في 90)
ج صكرتيا النيائية. كاحتكت عمى ثالثة معايير رئيسية، يندر 

 ( مؤشران أك ممارسة. كما يتضح في الجدكؿ رقـ46تحتيا )
(1.) 

 1جدول 
 أبعاد بطاقة المالحظة ومكوناتها في صورتها النهائية

 عدد المؤشرات المعيار
 16 كراء المعرفية في تخطيط تدريس العمكـ تكظيؼ ميارات القراءة ما
 17 كراء المعرفية في تنفيذ تدريس العمكـ ما تكظيؼ ميارات القراءة

 13 كراء المعرفية في تقكيـ تدريس العمكـ تكظيؼ ميارات القراءة ما
 46 المجمكع

صدؽ البناء الداخمي: كشفت نتائج التحميؿ اإلحصائي  . ب
لمعامالت ارتباط بيرسكف عف ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بيف 
كؿ مؤشر مف مؤشرات كؿ معيار كالقيمة الكمية إلجمالي 
مؤشرات المعيار، كما أكضحت نتائج التحميؿ االحصائي 

بيف  لمعامالت ارتباط بيرسكف، ارتفاع قيـ معامالت االرتباط
درجة كؿ معيار كالقيمة الكمية إلجمالي معايير البطاقة كذلؾ 
 عمى مستكل جميع المعايير، كذلؾ كفؽ النتائج في الجدكؿ رقـ

(2.) 
 2جدول 

 (33=  معامالت ارتباط المعايير بالدرجة الكمية إلجمالي معايير البطاقة )العينة االستطالعية، ن
 الثالث الثاني األول المعيار

 .**,906 .**,941 .**,944 معامؿ االرتباط
 .31داللة احصائية عند مستوى داللة   **
ثبات بطاقة المالحظة: قامت الباحثة بُمالحظة أداء ثمانية  . ت

)كعينة استطالعية(  معممات لمصؼ األكؿ المتكسط خارج العينة
ُمالحظة أخرل، كسجمت كؿ ُمالِحظة أداء المعممات مع 

كمستكل ممارستيـ لممعايير كالمؤشرات، كتـ حساب االتفاؽ بيف 
، كبمغت نسبة (Cooper) الُمالحظتيف باستخداـ معادلة ككبر

 .يؤكد ثبات األداة ،.(، كىك ما94االتفاؽ )
 بطاقة المقابمة -3

مة إلى تقكيـ أداء ىدفت بطاقة المقاب تحديد ىدؼ البطاقة: -أ 
معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط مف خالؿ التعرؼ عمى 
درجة ممارستيـ لمعايير تدريس العمـك باستخداـ ميارات القراءة 
ما كراء المعرفية التي ال يمكف قياسيا باستخداـ بطاقة 

 .المالحظة
مصادر إعداد بطاقة المقابمة: اعتمدت الباحثة في اعدادىا  -ب 

المقابمة عمى نفس مصادر اعداد قائمة المعايير المقترحة لبطاقة 
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لميارات القراءة ما كراء المعرفية، حيث أف المعايير المكجكدة 
في بطاقة المقابمة ىي مجمكعة مف نفس المعايير المكجكدة 

 .بالقائمة
تحديد أبعاد بطاقة المقابمة: بعد بناء قائمة المعايير لتقكيـ  -ج 

لمصؼ األكؿ المتكسط كتحكيميا، تـ تحديد  أداء معممات العمـك
المؤشرات التي ال يمكف قياسيا باستخداـ المالحظة كتحكيميا 

إلى بطاقة المقابمة ككضعيا في شكؿ أسئمة أك مكاقؼ مفتكحة، 
ثـ القياـ بمقابمة ثالثة معممات خارج العينة لمتأكد مف سالمة 

تـ كضعيا صياغة األسئمة كمدل فيـ المعممات ليا، كبعد ذلؾ 
في صكرتيا األكلية لتصبح البطاقة مككنة مف ثالثة معايير 

 (.3) ( مؤشران. كفيما يمي بياف ذلؾ في الجدكؿ رقـ20ك)

 3 جدول
 قائمة معايير بطاقة المقابمة

 المؤشرات المعيار
كراء  تكظيؼ الميارات ما

المعرفية في تخطيط 
 تدريس العمكـ

 تستخمص مف كؿ فكرة عممية في النص سؤاالن يمخص الفكرة. -
 تخطط بكعي لممفاىيـ النظرية كالميارية لقراءة النصكص العممية. -
 تصمـ خطة اجرائية لتنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تمميذاتيا في قراءة النصكص العممية. -
 جداكؿ تكضيحية إلبراز مضاميف النص العممي.تخطط لتنظيـ المعمكمات الكاردة في النص بتصميـ رسكـ كمخططات ك  -
 تخطط لمربط بيف المعمكمات المتفرقة في بداية كنياية النص مف أجؿ الكصكؿ لبنية معرفية مترابطة لمنص العممي. -
- .  تخطط لمياـ قرائية لمربط بيف النصكص العممية كالتجارب العممية التطبيقية في مختبر العمـك

تكظيؼ الميارات 
الميتاقرائية في تنفيذ 

 تدريس العمكـ

 تحيؿ تمميذاتيا لمقراءاة مف مصادر الكتركنية عمى شبكة االنترنت ذات عالقة بالنصكص العممية الكاردة في الدرس. -
 تكظؼ المطكيات العممية في إبراز المصطمحات العممية كالنصكص القرائية الميمة. -
، كالذم ينضكم عمى تكظيؼ عدة ممارسات تدريسية في ( لمقراءة Anthonyتطبؽ خطكات نمكذج انتكني ) - المكجية في العمـك

. قبؿ القراءة، ك مرحمة أثناء القراءة، كمرحمة ما مرحمة ما  بعد القراءة كأخيران مرحمة التكسع في العمـك
 تستخدـ طريقة الربط كالتكفيؽ بيف النصكص القرائية المفيكمة كغير المفيكمة. -
 مي المقركء إلى تمثيؿ رمزم بصرم يدعـ فيـ النص.تسعى لتحكيؿ النص العم -
"" كالتي تنضكم عمى ستة خطكات: إعرض، إسأؿ، إقرأ،  PQ4Rتكظؼ استراتيجيات تحسيف الفيـ القرائي مثؿ استراتيجية  -

 تأمؿ، إقرأ بتمعف، راجع.
 تدرب المعممة تمميذاتيا عمى التفكير التأممي لتحفيز الفيـ القرائي لمنصكص العممية. -
 كجو تمميذاتيا لتقديـ عركض شفيية لمنصكص العممية المقركءة بشكؿ درامي.ت -

تكظيؼ الميارات 
الميتاقرائية في تقكيـ 

 تدريس العمكـ

صدار الحكـ عميو. -  تشجع تمميذاتيا عمى التحميؿ كالنقد كابداء آرائيف حكؿ النص العممي المقركء كا 
 المقركءة ببعضيا كتحديد األخطاء كاألكلكيات.تساعد المعممة تمميذاتيا في ربط المكضكعات  -
 تكجو تمميذاتيا لتنظيـ معمكماتيف حكؿ النص العممي في شكؿ قائمة تشمؿ: -

 الجزء المفضؿ لدم في ىذه القراءة ىك......
 المشكمة األساسية التي كاجيتني في فيـ ىذا النص ىي......

 الكممات الميمة في ىذا النص ىي........
 ىذا المكضكع ألنو.......أكصي بقراءة 

 تطبؽ خطة عالجية لتحسيف الفيـ القرائي بعد تشخيص صعكبات فيـ قراءة النصكص العممية. -
 تكجو تمميذاتيا لكتابة تقارير نقدية مختصرة تدكر فحكاىا حكؿ المادة العممية المقركءة. -
 العممية المقركءة مثؿ " ممفات االنجاز"تكظؼ أساليب تقكيـ األداء في الكشؼ عف مستكل نمك الفيـ القرائي لمنصكص  -

تـ إعداد مفتاح لإلجابة  إعداد مفتاح إجابة بطاقة المقابمة: -د
عمى أسئمة بطاقة المقابمة مف خالؿ الرجكع لمكتب كاألدبيات 
كالدراسات المتعمقة بالمكضكع لمقارنة اجابات المعممات بمفتاح 

 كتحديد درجة ممارستيـ لمعايير تدريس العمـك باستخداـاالجابة 

 .ميارات القراءة ما كراء المعرفية
صدؽ بطاقة المقابمة كمفتاح اجابتيا: تـ التأكد مف صدؽ  -ق

بطاقة المقابمة كمفتاح اجابتيا بعرضيا عمى مجمكعة مف 
المختصيف في تدريس العمـك كالمناىج، كذلؾ لمحكـ عمى بنكد 
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حيث صياغتيا، كالترتيب، كمناسبة السؤاؿ كمناسبة البطاقة مف 
%( مف 80) االجابة عمى السؤاؿ، ككانت آراء أكثر مف

المحكميف ايجابية تجاه أسئمة بطاقة المقابمة كاجاباتيا باستثناء 
بعض التعديالت المغكية عمى صياغتيا، ككضعيا في صكرة 

 .أسئمة أك مكاقؼ غير مباشرة ال تكحي باإلجابة
 كيات مككنات بطاقة المقابمة في صكرتيا النيائية:محت -ز

( سؤاالن أك مكقفان مفتكحان، مع 20احتكت بطاقة المقابمة عمى )
ترؾ مساحة خالية بعد كؿ سؤاؿ لتدكيف اجابة المعممة مف 
خاللو، كما في المثاؿ التالي: تتنكع كتتعدد استراتيجيات تدريس 

مـ، كاتجيت االنظار مؤخران العمـك الفعالة في عمميتي التعميـ كالتع
كراء المعرفية في التدريس، فمف خالؿ  لتبني مدخؿ القراءة ما

 خبرتؾ ما أبرز استراتيجيات التدريس المنبثقة مف ىذا المدخؿ؟

اإلجابة
.............................................................

........................... 
بمة: تـ التأكد مف ثبات بطاقة المقابمة عف ثبات بطاقة المقا -ك

طريؽ استخداـ أسمكب اتفاؽ المحمميف، حيث استعانت الباحثة 
، حيث  بفاحصتيف مختصتيف في المناىج كطرؽ تدريس العمـك
قامت كؿ منيما منفردة بعممية تحميؿ مستقمة إلجابات ثمانية 

 )كعينة استطالعية( بعد سماع التسجيؿ معممات خارج العينة
الصكتي لمقابمة المعممات. كتـ حساب نسبة اتفاؽ نتائج التحميؿ 

، كما Cooper بيف المحممتيف كالباحثة باستخداـ معادلة ككبر
 :(، ككانت النتائج عمى النحك التالي4) يكضحيا الجدكؿ رقـ

 4 جدول
 نسبة اتفاق نتائج التحميل في بطاقة المقابمة

 معامل االتفاق )المعممة( رقم المقابمة
1 93,. 
2 95,. 
3 86,. 
4 95,. 
5 90,. 
6 92,. 
7 91,. 
8 94,. 

 .,92 النسبة العامة لمثبات الكمي لبطاقة المقابمة
،.( 95) كانت اتفاؽ نسبة أعمى أف( 4) الجدكؿ مف يتضح     
 الباحثة بيف االتفاؽ كمعامؿ ،،.(86) كانت اتفاؽ نسبة كأقؿ

 مف يمكننا مما مرتفعة، قيمة كىي،.( 97) كانت كالمحممتيف
 معامؿ باستخداـ األداة ثبات حساب تـ كما األداة، ثبات قبكؿ

 الكمي لمثبات العامة النسبة ككانت البحث، لمجاالت االتفاؽ
 .،.(92) لألداة

 البحث أدكات تطبيؽ إجراءات: عشر الحادم
 بطاقة تطبيؽ في البدء تـ البحث عينة تحديد بعد      

 الفصؿ في لذلؾ، معدة معينة زمنية خطة كفؽ المالحظة

 استعراض كتـ. ىػ1435 - 1434 العاـ مف األكؿ الدراسي
 درجة لتقدير معممة، لكؿ العمـك دركس تحضير دفاتر كتحميؿ
 ما القراءة مدخؿ كفؽ الدركس تخطيط لمعايير المعممة ممارسة

 التخطيط لمعايير المؤشرات أداء تكرارات كتسجيؿ المعرفية، كراء
 سابقة، دركس خمسة األقؿ عمى أك السابقة، الدركس لجميع
 مف معممة لكؿ األقؿ عمى كاحدة صفية حصة حضكر ثـ كمف
 كفقان  عبارة لكؿ أدائيا تكرار آنيان  كتسجيؿ البحث، عينة أفراد

 في المسجمة لمتكرارات المكضح النحك عمى المسجمة لمتكرارات
 (:5) رقـ الجدكؿ

 
 



452015
 

137 

 5 جدول
 درجة تقدير ومعيار متوسطاتها ومدى المعرفية وراء ما القراءة مدخل وفق العموم تدريس لمعايير العموم معممات ممارسة درجة مستويات

 المالحظة بطاقة في الممارسة
 (1) ضعيفة (2مطبقة بدرجة متوسطة ) (3بدرجة كبيرة )مطبقة  درجة الممارسة
 75,1 -1مف  5,2 -75,1أكبر مف  3 -5,2أكبر مف  مدل المتكسطات

تكررت بصكرة صحيحة أقؿ مف أك تساكم  تكررت بصكرة صحيحة في كؿ مرة معيار تقدير درجة الممارسة
 تكرارىا بصكرة خاطئة

لـ تتكافر مكاقؼ لـ تمارس 
تمكف المالحظ مف  تعميمية مناسبة

تقديرىا، أك تـ ممارستيا بنسبة 
1- 25.% 

 إدخاؿ تـ البحث، عينة أفراد جميع مالحظة مف االنتياء كبعد
  (Spss)  برنامج باستخداـ احصائيان  كتحميميا البيانات
 :المقابمة بطاقة

 .لذلؾ معدة زمنية خطة كفؽ معممة( 30) زيارة تـ -1
 انتياء بعد مالحظتيف تـ الالتي المعممات نفس مقابمة -2

 كتـ المالحظة، يكـ نفس في فردم بشكؿ المدرسة داخؿ الحصة
 .كىدفيا المقابمة طبيعة عف لممعممة تمييدية نبذه تقديـ
 طبيعة عف مكجزة خمفية مقابمتيا تـ التي المعممة إعطاء -

 ستدلي التي المعمكمات أف عمى كالتأكيد منو، كاليدؼ البحث،
 سرية محؿ كستككف فقط العممي البحث ألغراض ستستخدـ بيا
 .تامة

 صكتيان  المقابمة تسجيؿ في مقابمتيا تـ التي المعممة استئذاف -
 العممي البحث ألغراض فقط يستخدـ تسجيؿ جياز بكاسطة
 .االستجابات تحميؿ بعد ازالتو كسيتـ

 مع المعممة، عمى المباشرة غير المكاقؼ أك األسئمة طرح -
 الباحثة تالحظ عندما أحيانان، األسئمة بعض صياغة في تعديؿ

 كأحيانان  السؤاؿ، يتضمنيا التي الفكرة حكؿ المعممة لدل غمكضان 
: مثؿ المعممة، تقصده الذم المعنى لتكضيح أسئمة الباحثة تطرح
 .ككذا؟ كذا بقكلؾ تقصديف ماذا

 .الباحثة قبؿ مف المقابمة اجراء خالؿ آنيان  المقابمة بطاقة تعبئة -
 كتحديد المقابمة بطاقة اجابة بمفتاح المعممات إجابات مقارنة -

 المعرفية كراء ما القراءة ميارات تكظيؼ لمعايير ممارستيـ درجة
، تدريس في  (.6) الجدكؿ كفؽ العمـك

 6جدول 
 درجة تقدير ومعيار متوسطاتها ومدى المعرفية وراء ما القراءة مدخل وفق العموم تدريس لمعايير العموم معممات ممارسة درجة مستويات

 المقابمة بطاقة في الممارسة
 (1ضعيفة ) (2مطبقة بدرجة متوسطة ) (3مطبقة بدرجة كبيرة ) درجة الممارسة
 75,1 -1مف  5,2 -75,1أكبر مف  3 -5,2أكبر مف  مدل المتكسطات

إذا أعطت اجابة صحيحة بنسبة أكثر  معيار تقدير درجة الممارسة
 % مف اإلجابات الصحيحة.75مف 

-51إذا أعطت اجابة صحيحة بنسبة مف 
 % مف اإلجابات الصحيحة75

إذا لـ تعط إجابة صحيحة أك 
 %.25 -1أعطت إجابة بنسبة 

 مناسبة درجة اعطاء ثـ لمبيانات، االستقرائي بالتحميؿ القياـ -
 .بذلؾ خاصة استمارة في ككضعيا سؤاؿ لكؿ
 بطاقة في المعممات جميع بيانات تفريغ مف االنتياء بعد -

  برنامج باستخداـ إحصائيان  كتحميميا البيانات إدخاؿ تـ المقابمة،
(SPSS)  
 استخدمت البحث، تساؤالت عف لإلجابة: االحصائية المعالجات

  الحسابية كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات حساب الباحثة

 .البحث أدكات في البحث عينة أفراد إلجابات
 ومناقشتها النتائج .5

 المقترحة المعايير ما: عمى ينص كالذم األكؿ السؤاؿ إجابة
 المتكسط األكؿ لمصؼ العمـك دركس كتنفيذ كتخطيط لتدريس

 المعرفية؟ كراء ما القراءة مدخؿ كفؽ
 المقترحة بالمعايير قائمة إعداد تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة
 إعداد مر كقد المعرفية، كراء ما القراءة مدخؿ كفؽ لمتدريس
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 في كمناقشتيا عرضيا تـ كالتي الخطكات مف بالعديد القائمة
 كالمؤشرات بالمعايير قائمة إلى التكصؿ كتـ البحث، اجراءات
 معايير ثالثة عمى اشتممت حيث النيائية، صكرتيا في المقترحة

 مف معيار بكؿ المرتبطة األداء مؤشرات تحتيا يندرج رئيسة،
 في تتضح كما مؤشران،( 46) عددىا بمغ كالتي المعايير، ىذه

 (:7) رقـ الجدكؿ
 7 جدول

 المعرفية وراءما  القراءة مدخل وفق العموم لتدريس المقترحة بالمعايير قائمة
 المؤشرات المعيار

تكظيؼ الميارات 
كراء المعرفية  ما

في تخطيط 
 تدريس العمكـ

 تتضمف الخطط التدريسية أىدافان خاصة بقراءة النصكص العممية. -
 تتضمف الخطط التدريسية قراءات خارجية اثرائية ذات عالقة بالنصكص العممية الكاردة في الدرس. -
 مع معممة المغة العربية يعتمد عمى قراءة النصكص العممية. تخطط درس تكاممي بالتعاكف -
- .  تطرح في خطتيا التدريسية سؤاالن يتعمؽ بماذا يفترض أف تتعممو التمميذات بعد قراءة النصكص العممية في دركس العمـك
 محتكل الدرس؟ تطرح في خطتيا التدريسية سؤاالن يتعمؽ بػ: كيؼ سأنظـ المعمكمات المتضمنة في النصكص العممية في -
 تطرح في خطتيا التدريسية كيؼ ستحدد المعرفة السابقة القبمية عف مكضكع النص العممي. -
 تطرح في خطتيا التدريسية األفكار العممية الرئيسة في النص كتميزىا بخط كاضح. -
 تستخمص مف كؿ فكرة عممية في النص سؤاالن يمخص الفكرة. -
 ة النصكص العممية.ة التي سكؼ تستخدميا لتدعيـ قراءالتعمـ كالكسائط التعميمية كااللكتركني تضع في خطتيا التدريسية تصكران لمصادر -
 تدعـ خطتيا التدريسية بأنشطة ابداعية لتعزيز فرص التكاصؿ كالتشارؾ في المياـ القرائية بيف التمميذات. -
 تخطط بكعي لممفاىيـ النظرية كالميارية لقراءة النصكص العممية. -
 اجرائية لتنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تمميذاتيا في قراءة النصكص العممية.تصمـ خطة  -
 تخطط لتنظيـ المعمكمات الكاردة في النص بتصميـ رسكـ كمخططات كجداكؿ تكضيحية إلبراز مضاميف النص العممي. -
 تتضمف خطتيا التدريسية كممات مفتاحية دالة لممفاىيـ المقركءة. -
 كمات المتفرقة في بداية كنياية النص مف أجؿ الكصكؿ لبنية معرفية مترابطة لمنص العممي.تخطط لمربط بيف المعم -
- .  تخطط لمياـ قرائية لمربط بيف النصكص العممية كالتجارب العممية التطبيقية في مختبر العمـك

تكظيؼ الميارات 
الميتاقرائية في 
تنفيذ تدريس 

 العمكـ

.تكظؼ فقرات القراءة العممية بفعالية  -  أثناء تنفيذ تدريس العمـك
 تطبؽ أنشطة تعميـ كتعمـ تشجع التمميذات عمى كتابة ممخصات لمنصكص العممية.  -
 ة العمميةى تطكير ميارات المحادثة كالقراءتطبؽ استراتيجيات تدريس تساعد عم -
 تكفر ممخصان كتابيان لتكضيح كشرح بعض النصكص القرائية صعبة الفيـ. -
 مف مصادر الكتركنية عمى شبكة االنترنت ذات عالقة بالنصكص العممية الكاردة في الدرس. ةتحيؿ تمميذاتيا لمقراء -
 تكظؼ المطكيات العممية في إبراز المصطمحات العممية كالنصكص القرائية الميمة. -
 تكفر تغذية راجعة فكرية لتصحيح األخطاء كاالخفاقات القرائية لمنصكص العممية. -
 عمؿ( لممجمكعات التعاكنية لتنمية ميارات القراءة العممية.تطبؽ أنشطة متنكعة )أكراؽ  -
، كالذم ينضكم عمى تكظيؼ عدة ممارسات تدريسية في مرحمة ماAnthonyتطبؽ خطكات نمكذج انتكني ) -  ( لمقراءة المكجية في العمـك

.بعد القراءة كأخيران مرحمة التكسع في  قبؿ القراءة، ك مرحمة أثناء القراءة، كمرحمة ما  العمـك
 تقدـ إرشادات كمخططات متنكعة لممجمكعات التعاكنية لتنظيـ قراءة النصكص العممية كفيميا كاستيعابيا. -
 تمارس ميارات الفيـ القرائي كمعالجة النصكص القرائية مثؿ تبطيء القراءة الجيرية بيدؼ مراجعة األجزاء غير المفيكمة. -
 رائية المفيكمة كغير المفيكمة.تستخدـ طريقة الربط كالتكفيؽ بيف النصكص الق -
 تسعى لتحكيؿ النص العممي المقركء إلى تمثيؿ رمزم بصرم يدعـ فيـ النص. -
"" كالتي تنضكم عمى ستة خطكات: إعرض، إسأؿ، إقرأ، تأمؿ، إقرأ  PQ4Rتكظؼ استراتيجيات تحسيف الفيـ القرائي مثؿ استراتيجية  -

 بتمعف، راجع.
 فكير التأممي لتحفيز الفيـ القرائي لمنصكص العممية.تدرب المعممة تمميذاتيا عمى الت -
 تكظؼ الخرائط الذىنية البصرية لممعمكمات المقركءة ليسيؿ دمجيا كتخزينيا في الذاكرة طكيمة المدل. -
 تكجو تمميذاتيا لتقديـ عركض شفيية لمنصكص العممية المقركءة بشكؿ درامي. -

 تكظؼ أساليب تقكيـ نياية مرحمة التعمـ بعنكاف " ماذا قرأت" لتشجع الطالبة عمى التأمؿ الذاتي في القراءة العممية لمنص. -تكظيؼ الميارات 
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الميتاقرائية في 
تقكيـ تدريس 

 العمكـ

معانييا تكصيؿ بيف الكممات في عمكد )أ( ك تكظؼ أساليب تقييـ تكشؼ عف فيـ المعاني كالجمؿ كالفقرات، مثؿ أسئمة قكائـ الكممات كال  -
 في عمكد )ب(.

 تستخدـ أساليب تقييـ تتطمب قراءة التمميذات كفيميف لمنص. -
 ة.تحديد أخطائيف خالؿ عممية القراءتكجو تمميذاتيا لمتقكيـ كالضبط الذاتي ب -
 تكجو تمميذاتيا لتقكيـ زميالتيف خالؿ القراءة العممية لمنص. -
 تكظؼ أساليب لتقييـ مستكيات الفيـ القرائي لمنصكص العممية في كتاب العمكـ. -
صدار الحكـ عميو. -  تشجع تمميذاتيا عمى التحميؿ كالنقد كابداء آرائيف حكؿ النص العممي المقركء كا 
 تساعد المعممة تمميذاتيا في ربط المكضكعات المقركءة ببعضيا كتحديد األخطاء كاألكلكيات. -
 تكجو تمميذاتيا لتنظيـ معمكماتيف حكؿ النص العممي في شكؿ قائمة تشمؿ: -

 لدم في ىذه القراءة ىك......الجزء المفضؿ 
 المشكمة األساسية التي كاجيتني في فيـ ىذا النص ىي......

 الكممات الميمة في ىذا النص ىي........
 أكصي بقراءة ىذا المكضكع ألنو.......

 تطبؽ خطة عالجية لتحسيف الفيـ القرائي بعد تشخيص صعكبات فيـ قراءة النصكص العممية. -
 المجمكعات التعاكنية بتصميـ خرائط مفاىيـ كأداة تقييـ تعكس فيميف لمنصكص العممية المقركءة.تكمؼ تمميذاتيا في  -
 تكجو تمميذاتيا لكتابة تقارير نقدية مختصرة تدكر فحكاىا حكؿ المادة العممية المقركءة. -
 مثؿ " ممفات االنجاز"تكظؼ أساليب تقكيـ األداء في الكشؼ عف مستكل نمك الفيـ القرائي لمنصكص العممية المقركءة  -

 لمعممات التدريسية الممارسات مستكل ما: الثاني السؤاؿ إجابة
 تخطيط أثناء المعرفية كراء ما القراءة ميارات تكظيؼ في العمـك

  المتكسط؟ األكؿ الصؼ مقرر في العمـك تدريس
 الخاص الشؽ استخداـ تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة     

 الخطط تحميؿ الى باإلضافة المالحظة، بطاقة في بالتخطيط

 تدريسيان  مخططان ( 30) عددىا كالبالغ العمـك لمعممات التدريسية
 المقترحة، المعايير كفؽ التدريسية الخطط تحميؿ أداة باستخداـ
 ممارسة لدرجة المكزكنة المتكسطات( 8) رقـ جدكؿ كيكضح
 كراء ما القراءة لمدخؿ المتكسط األكؿ لمصؼ العمـك معممات
 .التخطيط معيار في المعرفية

 8 جدول
 الدروس تخطيط في المعرفية ما وراء المهارات توظيف لمعيار المتوسط األول لمصف العموم معممات ممارسة لدرجة الموزونة المتوسطات

المتوسط  المؤشرات م
 الموزون

 الممارسةدرجة 

 ضعيفة 53,1 تتضمف الخطط التدريسية أىدافان خاصة بقراءة النصكص العممية. 1
 متكسطة 1,77 تتضمف الخطط التدريسية قراءات خارجية اثرائية ذات عالقة بالنصكص العممية الكاردة في الدرس. 2
 ضعيفة 1,70 .النصكص العمميةتخطط درس تكاممي بالتعاكف مع معممة المغة العربية يعتمد عمى قراءة  3
تطرح في خطتيا التدريسية سؤاالن يتعمؽ بماذا يفترض أف تتعممو التمميذات بعد قراءة النصكص العممية في دركس  4

 .العمكـ
 متكسطة 1,81

تطرح في خطتيا التدريسية سؤاالن يتعمؽ بػ: كيؼ سأنظـ المعمكمات المتضمنة في النصكص العممية في محتكل  5
 الدرس؟

 ضعيفة 1,74

 متكسطة 2,40 .تطرح في خطتيا التدريسية كيؼ ستحدد المعرفة السابقة القبمية عف مكضكع النص العممي 6
 متكسطة 1,80 .تطرح في خطتيا التدريسية األفكار العممية الرئيسة في النص كتميزىا بخط كاضح 7
 ضعيفة 53,1 تستخمص مف كؿ فكرة عممية في النص سؤاالن يمخص الفكرة 8
ة تستخدميا لتدعيـ قراءتضع في خطتيا التدريسية تصكران لمصادر التعمـ كالكسائط التعميمية كااللكتركنية التي سكؼ  9

 النصكص العممية
 متكسطة 1,77

 ضعيفة 57,1 تدعـ خطتيا التدريسية بأنشطة ابداعية لتعزيز فرص التكاصؿ كالتشارؾ في المياـ القرائية بيف التمميذات 10
 ضعيفة 1,55 تخطط بكعي لممفاىيـ النظرية كالميارية لقراءة النصكص العممية 11
 ضعيفة 1,50 تصمـ خطة اجرائية لتنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تمميذاتيا في قراءة النصكص العممية 12



 
 

140 

إلبراز مضاميف النص تخطط لتنظيـ المعمكمات الكاردة في النص بتصميـ رسكـ كمخططات كجداكؿ تكضيحية  13
 العممي

 ضعيفة 1,40

 ضعيفة 53,1 تتضمف خطتيا التدريسية كممات مفتاحية دالة لممفاىيـ المقركءة 14
 متكسطة 1,75 تخطط لمربط بيف المعمكمات المتفرقة في بداية كنياية النص مف أجؿ الكصكؿ لبنية معرفية مترابطة لمنص العممي 15
. تخطط لمياـ قرائية لمربط 16  متكسطة 1,77 بيف النصكص العممية كالتجارب العممية التطبيقية في مختبر العمـك

 ضعيفة 1,69 إجمالي الممارسة في ضكء مؤشرات المعيار األكؿ
 معممات ممارسة درجات تفاكت( 8) رقـ الجدكؿ مف يتضح     
 ما التدريس تخطيط في المعرفية كراء ما القراءة لميارات العمـك
 المتصمة المؤشرات جميع عمى كمنخفض، متكسط درجة بيف

، تدريس تخطيط بمعيار  المكزكف المتكسط بمغ حيث العمـك
 ضمف تقع الممارسة كىذه ،(1,69) الكمية الممارسة لدرجة
 درجة مف قريبة الممارسة ىذه أف إال الضعيفة، الممارسة مستكل

 كىذه محدكدة، بصكرة ممارستيا يمكف أم المتكسطة، الممارسة
[ 41] كالعمر[ 40] الغامدم دراسة نتائج مع تتفؽ النتيجة

 في ضعؼ كجكد إلى أشارت التي ،[42] كالقطيش كالعميمات
 بشكؿ تعكس النتيجة كىذه التخطيط، لميارات العمـك معممي أداء
 تخطيط في المعرفية كراء ما القراءة مدخؿ تكظيؼ ضعؼ جمي

، تدريس  عمى ترتكز أىداؼ كضع في الكاضح كالقصكر العمـك
 شخصية لبناء ممحة الحاجة كأف خاصة القراءة، مدخؿ ميارات
 أف عمى النتيجة ىذه تدؿ كما. عمميان  كالمثقؼ المتنكر المتعمـ

 الطابع عمييا يغمب يزاؿ ال التدريسية العمـك معممات ممارسات
 الممارسات تغيب حيف في السمككية، بالمدرسة كتأثرىا التقميدم
 نشاط عمى تركز التي البنائي الفكر مف تنبثؽ التي التدريسية
. العممية لممفاىيـ فيمو كتعميؽ بنفسو المعمكمة كاكتشاؼ المتعمـ

 كالشرقي[ 43] القحطاني دراسة مع النتائج ىذه تختمؼ كما
 معممي ممارسات أف إلى تكصمت التي[ 45] كشتيكم[ 44]

 ىذا إيعاز كيمكف كبيرة، بدرجة كانت التخطيط لميارات العمـك
 الحالي البحث اىتماـ أف إلى النتائج في كالتضارب التبايف
 تكظيؼ ضكء في التدريسية الممارسات تقكيـ عمى ينصب
 مما. كتقكيمان  كتنفيذان  تخطيطان  المعرفية كراء ما القراءة ميارات
 في التدريسية الممارسات كدرجة مستكل كتدني غياب أظير
 التي األسباب مف كلعؿ. المعرفية كراء ما القراءة ميارات ضكء

 مقررات تطبيؽ حداثة ىك المعايير ىذه مثؿ غياب إلى أدت
 العاـ في تطبيقيا بدأ كالتي المممكة، في الجديدة العمـك

 التي كاألبعاد الجكانب ماىية تحديد يتـ لـ إذ ىػ،1430/1431
 التدريسية الممارسات تقكيـ عند االعتبار في تؤخذ أف ينبغي
 المكاصفات مف أف حيث. المقررات ىذه في المعممة كأداء

 العمـك كتاب كمنيا المطكرة العمـك كتب في المخططة التربكية
 كالفيـ العممية بالقراءة" تتعمؽ فقرات المتكسط األكؿ لمصؼ
 بالكاقع الطالب تربط كالتي" العمـك في لميف كقراءات" القرائي
 تشجيع أىمية عمى تؤكد المكاصفات ىذه أف كالشؾ. كالحياة
 المراقبة عمى كتؤكد كتفكير، بفيـ القراءة أىمية عمى الطالب
 التعمـ بيف كالربط حادث، الفيـ أف مف لمتأكد المستمرة الذىنية
 أفكار تكليد عممية تسيؿ عقمية شبكات لبناء كالالحؽ السابؽ
 تقدمو ما أف النتائج ىذه تؤكد كما. كيسر بطالقة كأصيمة متنكعة
 يتـ قد آلي، ركتيني أداء ىك لمدركس تخطيط مف العمـك معممات
 االنترنت شبكة في التعميمية المنتديات مف جاىزان  عميو الحصكؿ

 كاالضافة تطكيره يتـ أف دكف المعممات، بيف كتبادلو تداكلو كيتـ
 القراءة ميارات عمى الطالبة تدرب ميارية بأىداؼ كتدعيمو عميو

 كالنصكص المفاىيـ كاستيعاب لفيـ المؤدم الذاتي كالتعمـ
 .العممية
 الممارسات مستكل ما: عمى ينص كالذم الثالث السؤاؿ إجابة

 كراء ما ةالقراء ميارات تكظيؼ في العمـك لمعممات التدريسية
 المتكسط؟ األكؿ لمصؼ العمـك تدريس تنفيذ أثناء المعرفية

 لمصؼ العمـك معممات ممارسة درجة لنتائج عرض يمي فيما
 تدريس تنفيذ في المعرفية كراءما  القراءة لميارات المتكسط األكؿ
 (:9) رقـ الجدكؿ يكضحيا كما العمـك
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 9 جدول
 الدروس تنفيذ في المعرفية وراء ما المهارات توظيف لمعيار المتوسط األول لمصف العموم معممات ممارسة لدرجة الموزونة المتوسطات

المتوسط  المؤشرات م
 الموزون

 درجة الممارسة

1. .  متكسطة 2,12 تكظؼ فقرات القراءة العممية بفعالية أثناء تنفيذ تدريس العمـك
 ضعيفة 1,75 تطبؽ أنشطة تعميـ كتعمـ تشجع التمميذات عمى كتابة ممخصات لمنصكص العممية.  .2
 متكسطة 2,43 استراتيجيات تدريس تساعد عمى تطكير ميارات المحادثة كالقراءة العمميةتطبؽ  .3
 ضعيفة 1,75 تكفر ممخصان كتابيان لتكضيح كشرح بعض النصكص القرائية صعبة الفيـ. .4
 متكسطة 2,43 في الدرس.تحيؿ تمميذاتيا لمقراءة مف مصادر الكتركنية عمى شبكة االنترنت ذات عالقة بالنصكص العممية الكاردة  .5
 متكسطة 2,02 تكظؼ المطكيات العممية في إبراز المصطمحات العممية كالنصكص القرائية الميمة. .6
 متكسطة 2,12 تكفر تغذية راجعة فكرية لتصحيح األخطاء كاالخفاقات القرائية لمنصكص العممية. .7
 متكسطة 2,50 لتنمية ميارات القراءة العممية.تطبؽ أنشطة متنكعة )أكراؽ عمؿ( لممجمكعات التعاكنية  .8
لمقراءة المكجية في العمكـ، كالذم ينضكم عمى تكظيؼ عدة ممارسات  (Anthony)تطبؽ خطكات نمكذج انتكني  .9

 بعد القراءة كأخيران مرحمة التكسع في العمكـ. مرحمة أثناء القراءة، كمرحمة ماقبؿ القراءة، ك  تدريسية في مرحمة ما
 ضعيفة 1,20

 ضعيفة 1,70 تقدـ إرشادات كمخططات متنكعة لممجمكعات التعاكنية لتنظيـ قراءة النصكص العممية كفيميا كاستيعابيا. .10
تمارس ميارات الفيـ القرائي كمعالجة النصكص القرائية مثؿ تبطيء القراءة الجيرية بيدؼ مراجعة األجزاء غير  .11

 المفيكمة.
 ضعيفة 1,70

 متكسطة 1,70 طريقة الربط كالتكفيؽ بيف النصكص القرائية المفيكمة كغير المفيكمة.تستخدـ  .12
 ضعيفة 1,60 تسعى لتحكيؿ النص العممي المقركء إلى تمثيؿ رمزم بصرم يدعـ فيـ النص. .13
، " كالتي تنضكم عمى ستة خطكات: إعرض" PQ4Rتكظؼ استراتيجيات تحسيف الفيـ القرائي مثؿ استراتيجية  .14

 إسأؿ، إقرأ، تأمؿ، إقرأ بتمعف، راجع.
 ضعيفة 1

 متكسطة 2,12 تدرب المعممة تمميذاتيا عمى التفكير التأممي لتحفيز الفيـ القرائي لمنصكص العممية. .15
 متكسطة 2,43 تكظؼ الخرائط الذىنية البصرية لممعمكمات المقركءة ليسيؿ دمجيا كتخزينيا في الذاكرة طكيمة المدل. .16
 متكسطة 2,02 تكجو تمميذاتيا لتقديـ عركض شفيية لمنصكص العممية المقركءة بشكؿ درامي. .17

 متكسطة 1,91 إجمالي الممارسة في ضكء مؤشرات المعيار الثاني
( أف درجة ممارسة معممات العمكـ 9يتضح مف الجدكؿ رقـ )

كراء  "تكظيؼ ميارات القراءة ما لمصؼ األكؿ المتكسط لمعيار
المعرفية في تنفيذ التدريس )متكسطة(، حيث بمغ المتكسط 

(، كىذه النتيجة تأتي منسجمة مع نتائج دراسات 1,91المكزكف)
 Shymansky [32][،44] [ كالشرقي42] العميمات كالقطيش

،.[46] Garel & et, al.  ( تبايف 10كما يتضح مف الجدكؿ )
ات لممعيار الثاني، حيث تفاكتت بيف ضعيفة ممارسات المعمم

(. كىذه النتيجة 2,43 -1كمتكسطة، بمتكسطات تراكحت بيف )
تدعك اليو التكجيات الحديثة التي  مع ما -تتنافى بال شؾ -

 ، تسعى إلى تطكير الكفايات المغكية خالؿ تدريس دركس العمـك
يجيات كتطكير قدرات الطالبات القرائية كتدريس ميارات كاسترات

القراءة الالزمة لفيـ النصكص العممية بما تتضمنو مف جداكؿ 
كرسـك كرمكز كمعادالت؛ لما لذلؾ مف انعكاس إيجابي عمى 

تحصيؿ المتعمميف في تمؾ المادة كزيادة استفادتيـ مف 
معطياتيا. كما تعني ىذه النتيجة أف المعممات لـ يكّف عمى 

ية التي يمكف تكظيفيا كعي كمعرفة باستراتيجيات القراءة العمم
في بيئة الصؼ كلـ يكّف مهممات بالميارات القرائية التي يحتاجيا 
 المكضكع كتتطمبيا طبيعة محتكاه. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

[47] Edigar,  كيمكف إيعاز ضعؼ درجة ممارسة المعممات
لممعيار السابؽ إلى عدـ معرفتيف بعض طرائؽ التدريس الحديثة 

،  ميارات القراءة مالتكظيؼ  كراء المعرفية في تنفيذ تدريس العمـك
 PQ4R كمنيا استراتيجيات تحسيف الفيـ القرائي مثؿ استراتيجية

كالتي تنضكم عمى ستة خطكات: اعرض، اسأؿ، اقرأ، تأمؿ،  ""
لمقراءة المكجية (Anthony)  اقرأ بتمعف، راجع. كنمكذج انتكني

، كالذم ينضكم عمى تكظي ؼ عدة ممارسات تدريسية في العمـك
بعد  قبؿ القراءة، ك مرحمة أثناء القراءة، كمرحمة ما في مرحمة ما
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. كما قد ُتعزل ىذه النتيجة  القراءة كأخيران مرحمة التكسع في العمـك
إلى اإلعداد التربكم لمعممات العمـك في كميات التربية الذم قد 

لمتعمـ، يخمك في معظـ األحياف مف تطبيؽ النظريات الحديثة 
[، ككذلؾ 40] [، كالغامدم41] كىذا ما أكدتو دراسة العمر

، كتركيزىا عمى األىداؼ  ضعؼ تخطيط المعممة لتدريس العمـك
كراء  المعرفية كعدـ االىتماـ بنتاجات التعمـ كالميارات ما

. كتتفؽ ىذه  المعرفية في تكظيؼ مدخؿ القراءة في تدريس العمـك
[ التي تكصمت الى ضعؼ 48النتيجة مع دراسة األحمد ]

استخداـ معممات العمـك لممرحمة المتكسطة لالستراتيجيات 
[ التي 49الحديثة في تنمية ميارات التفكير. كدراسة الشمراني ]

أشارت إلى أف تنفيذ أساليب تدريس العمـك المخطط ليا في 

مراحؿ التعميـ العاـ كانت بمستكل مقبكؿ. كما تتفؽ مع دراسة 
كالتي تكصمت إلى ضعؼ تحقؽ معيار التمكف [ 40الغامدم ]

 .مف المادة العممية كفيـ طبيعتيا كتكامميا مع المكاد األخرل
مستكل الممارسات  إجابة السؤاؿ الرابع كالذم ينص عمى: ما

كراء  ة ماءاالقر التدريسية لمعممات العمـك في تكظيؼ ميارات 
 كسط؟المعرفية أثناء تقكيـ تدريس العمـك لمصؼ األكؿ المت

فيما يمي عرض لنتائج درجة ممارسة معممات العمـك      
كراء  لمصؼ األكؿ المتكسط لمعيار تكظيؼ ميارات القراءة ما

، كما يكضحيا الجدكؿ رقـ  المعرفية في تقكيـ تدريس العمـك
(10:) 

 13جدول 
 وراء المعرفية في تقويم تدريس العموم العموم لمصف األول المتوسط لمعيار توظيف المهارات ماالمتوسطات الموزونة لدرجة ممارسة معممات 

المتوسط  المؤشرات م
 الموزون

درجة 
 الممارسة

 ضعيفة 1,65 .تكظؼ أساليب تقكيـ نياية مرحمة التعمـ بعنكاف " ماذا قرأت" لتشجع الطالبة عمى التأمؿ الذاتي في القراءة العممية لمنص .1
تكظؼ أساليب تقييـ تكشؼ عف فيـ المعاني كالجمؿ كالفقرات، مثؿ أسئمة قكائـ الكممات كالتكصيؿ بيف الكممات في عمكد )أ(   .2

 )ب(. كمعانييا في عمكد
 متكسطة 2,50

 ضعيفة 1,53 .تستخدـ أساليب تقييـ تتطمب قراءة التمميذات كفيميف لمنص .3
 ضعيفة 1,75 .ةتحديد أخطائيف خالؿ عممية القراءالذاتي بتكجو تمميذاتيا لمتقكيـ كالضبط  .4
 ضعيفة 1,75 .تكجو تمميذاتيا لتقكيـ زميالتيف خالؿ القراءة العممية لمنص .5
 ضعيفة 1 .تكظؼ أساليب لتقييـ مستكيات الفيـ القرائي لمنصكص العممية في كتاب العمكـ .6
صدار الحكـ عميوتشجع تمميذاتيا عمى التحميؿ كالنقد كابداء  .7  ضعيفة 1,65 .آرائيف حكؿ النص العممي المقركء كا 
 متكسطة 1,92 .تساعد المعممة تمميذاتيا في ربط المكضكعات المقركءة ببعضيا كتحديد األخطاء كاألكلكيات .8
 :تكجو تمميذاتيا لتنظيـ معمكماتيف حكؿ النص العممي في شكؿ قائمة تشمؿ .9

 .....ىذه القراءة ىك.ا لجزء المفضؿ لدم في -
 ......المشكمة األساسية التي كاجيتني في فيـ ىذا النص ىي-
 ........الكممات الميمة في ىذا النص ىي-
 أكصي بقراءة ىذا المكضكع ألنو....... -

 ضعيفة 1,20

 ضعيفة 1 تطبؽ خطة عالجية لتحسيف الفيـ القرائي بعد تشخيص صعكبات فيـ قراءة النصكص العممية. .10
 ضعيفة 1,75 تكمؼ تمميذاتيا في المجمكعات التعاكنية بتصميـ خرائط مفاىيـ كأداة تقييـ تعكس فيميف لمنصكص العممية المقركءة. .11
 ضعيفة 1 تكجو تمميذاتيا لكتابة تقارير نقدية مختصرة تدكر فحكاىا حكؿ المادة العممية المقركءة. .12
 ضعيفة 1,75 الكشؼ عف مستكل نمك الفيـ القرائي لمنصكص العممية المقركءة مثؿ " ممفات االنجاز" تكظؼ أساليب تقكيـ األداء في .13

 ضعيفة 1,57 إجمالي الممارسة في ضكء مؤشرات المعيار الثالث
( أف درجة ممارسة معممات العمـك 10) يتضح مف الجدكؿ     

كراء المعرفية في تقكيـ تدريس  القراءة مالمعيار تكظيؼ ميارات 
العمـك كاالستفادة مف نتائجو كانت عمى مستكل جميع المؤشرات 

)ضعيفة( عدا مؤشر" تكظؼ أساليب تقييـ تكشؼ عف فيـ 
المعاني كالجمؿ كالفقرات، مثؿ أسئمة قكائـ الكممات كالتكصيؿ 

ت )ب(" فقد جاء بيف الكممات في عمكد )أ( كمعانييا في عمكد
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(، كمؤشر" تساعد 2,50درجة ممارستيا بصكرة متكسطة بمغت )
المعممة تمميذاتيا في ربط المكضكعات المقركءة ببعضيا كتحديد 

(. 1,92األخطاء كاألكلكيات"، كالذم جاءت درجة ممارستو )
[ كدراسة 50كىذه النتيجة تأتي منسجمة مع نتائج دراسة راشد ]

 [ كدراسة فقييي44] قي[ كدراسة الشر 42العميمات كالقطيش ]
[ التي تكصمت إلى ضعؼ أداء معممات العمـك في تقكيـ 51]

. كلكنيا ال تتماشى مع نتائج دراسة خطايبة  تدريس العمـك
[ التي تكصمت إلى أف 43] [ كدراسة القحطاني52] كعميمات

ممارسة معممي العمـك لكفايات التقكيـ كانت بدرجة كبيرة. كيمكف 
بيف نتيجة الدراسة الحالية كالدراسات ايعاز ىذا التعارض 

السابقة، إلى أف الدراسات السابقة قد قيمت ممارسات معممي 
العمـك لمجاؿ التقكيـ مف خالؿ كجية نظر المعمميف أنفسيـ، 
فربما نزع المعممكف إلى اعطاء درجات لممارستيـ أعمى مما ىي 

قكيـ عميو في الكاقع، كما تعتمد مؤشرات البحث الحالي عمى الت
كراء المعرفية في  الحقيقي البديؿ في ضكء مدخؿ القراءة ما

العمـك الذم تنادم بو أحدث تكجيات التربية العممية في تقييـ 
. بينما تعتد بنكد عبارات الدراسات األخرل  تدريس العمـك
كمؤشرات تقييميا تعتمد بشكؿ رئيسي عمى ممارسات قد تصنؼ 

يو. كيمكف ايعاز تدني ضمف التقكيـ التقميدم المتعارؼ عم
كانعداـ ممارسة مؤشرات ىذا المعيار إلى شيكع األساليب 
التقميدية في تقكيـ الطالبات التي تبنى عمى حفظ الطالبة 
لممعمكمات كالمفاىيـ كاسترجاعيا دكف استيعابيا كتكظيفيا. كىذا 

[. كما قد 40[ كدراسة الغامدم ]51] ما أكدتو دراسة فقييي
جة الى اعتماد معممات العمـك لممرحمة المتكسطة ُتعزل ىذه النتي

عمى المقارنة بيف الطالبات اعتمادان عمى معايير أداء الجماعة 
كليس معايير محكية المرجع. كما يمكف تفسير ىذه النتيجة بعدـ 
إدراؾ كفيـ معممات العمـك لمفاىيـ التقكيـ البديؿ كالحقيقي 

تماـ المحتكل العممي كأساليبو كأدكاتو، كحرصيف عمى انجاز كا
عمى حساب تقييـ نكاتج التعمـ. اضافة الى قمة البرامج التدريبية 
التي تؤكد عمى مفاىيـ التقكيـ البديؿ كالحقيقي في مجاؿ التدريب 

 .عمى تقكيـ ميارات القراءة ما كراء المعرفية

كفي ضكء ما سبؽ تشير نتائج ىذا البحث بشكؿ عاـ إلى      
 مؤشرات معايير تكظيؼ مدخؿ القراءة ماتدني كضعؼ ممارسة 

كراء المعرفية في تدريس العمـك تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان لمصؼ 
األكؿ المتكسط. كلعؿ مف األسباب التي أدت إلى غياب كتدني 
ممارسة مثؿ ىذه المعايير ىك حداثة تطبيؽ مقررات العمـك 

بدأ تطبيقيا الجديدة المطكرة في المممكة العربية السعكدية، كالتي 
ىػ، إذ لـ يتـ تحديد ماىية الجكانب 1430/1431في العاـ 

كاألبعاد التي ينبغي أف تؤخذ في االعتبار عند تقكيـ الممارسات 
التدريسية كأداء المعممة في ىذه المقررات. حيث أف مف 
المكاصفات التربكية في كتب العمـك المطكرة كمنيا كتاب العمـك 

د فقرات تتعمؽ "بالقراءة العممية كالفيـ لمصؼ األكؿ المتكسط كجك 
" كالتي تربط الطالبة بالكاقع  القرائي" كقراءات لميف في العمـك
كالحياة. كالشؾ أف ىذه المكاصفات تؤكد عمى أىمية تشجيع 
الطالبات عمى أىمية القراءة بفيـ كتفكير كالمراقبة الذىنية 

تعمـ السابؽ المستمرة لمتأكد مف أف الفيـ حادث، كالربط بيف ال
كالالحؽ لبناء شبكات عقمية تسيؿ عممية تكليد أفكار متنكعة 

كشؼ البحث الحالي تدني  كأصيمة بطالقة كيسر. كىذا ما
 .ممارستو لدل معممات العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط

 التوصيات .6
في ضكء ما تـ عرضو مف نتائج البحث، كفي ضكء ما  

دد مف التكصيات ذات خمصت إليو نتائجو، تتقدـ الباحثة بع
 :الصمة بمحاكره كىي عمى النحك التالي

التأكيد عمى مؤسسات إعداد المعمـ لتبني معايير تكظيؼ  -
كراء المعرفية في تدريس العمـك تخطيطان  ميارات القراءة ما

 .كتنفيذان كتقكيمان 
تصميـ كاعداد برامج تدريبية تركز عمى تكظيؼ ميارات  -

 .المعرفية في تخطيط كتنفيذ كتقكيـ تدريس العمـكالقراءة ما كراء 
تطبيؽ قائمة معايير تكظيؼ مدخؿ القراءة العممية في تدريس  -

 .العمـك تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان 
بناء بطاقة تقييـ أداء معممات العمـك بالمرحمة المتكسطة مف  -

 .قبؿ المشرفات التربكيات باالستفادة مف أداة البحث الحالي
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تكعية معممات العمـك بالمرحمة المتكسطة بأدكارىف المينية  -
كراء المعرفية  الجديدة كالتي يتطمبيا المقرر كفؽ مدخؿ القراءة ما

 .في تدريس العمـك
تطكير المكقع االلكتركني المرتبط بمقرر العمـك بحيث  -

يتضمف عرضان لممعايير التي بنيت في ضكئيا المقررات كبنؾ 
دريسية نمكذجية، كدركس مصكرة بالفيديك اختبارات كخطط ت

 .لتكظيؼ مدخؿ القراءة في تدريس العمـك
إجراء دراسات أخرل لمتكجيات الحديثة في استخداـ القراءة  -

 تعممية أخرل. –في تدريس العمـك باعتماد متغيرات تعميمية 
 المراجع

 أ. المراجع العربية
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Abstract_ The current study aimed at suggesting a list of Metacognitive reading skills as an 

introduction to employ reading in teaching science for for the 1st intermediate year, hence 

observing the Practices of Science female Teachers during teaching science(planning, applying, 

evaluating) and determining the extent of employing the Metacognitive reading skills among 

science teachers in teaching science for the 1st intermediate year. The study sample consisted of 

30 female teachers for the 1st intermediate year chosen by the caste random sample method. The 

sample included (30) Plan of daily lesson plans for teachers of science. The study tools included a 

list of teaching practices in the light of Metacognitive reading skills that emerged observation card 

and interview for the 1st intermediate year female teachers that were checked for verifiability and 

reliability according to the scientific methods. The researcher has employed the descriptive 

representing in content analysis and observation. researcher has resulted that there is lowness and 

weakness in the practising the standards of employing the metacognitive reading skills in teaching 

science(planning, applying, evaluating) for the 1st intermediate year female teachers. The 

researcher suggested some recommendations in the light of results. 

Keyword: Teaching Practices, 1st intermediate year female teachers, metacognitive reading skills. 

 

 

 

 

 


