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 يالبحث مشروعالملخص 
العلمية  يف الصفوف األولية باعتبار األمهيةوتعلمها تعليم املفردات اللغوية على  املشروع ركز
تعتين بتحديد  املشروعوكانت أهداف  األولية.لصفوف ا مرحلةأمهية كذلك و  اللغوية ملفرداتلكل من ا
وكذلك  ،ولدى معلمي الصفوف األولية وتطبيقاهتا يف كتب القراءة اللغوية املفردات تعليم إجراءات

 حتديد مقياس لتقومي حتصيل الطالب للمفردات اللغوية. 
كون يوأن  ،على أسس البحث واملنطلقات العلمية اً قائماملشروع كون يالباحثان ألن وقد سعى 

الكتاب تضمن أبرز احملاور املؤثرة يف التعليم: يوأن  ،ميدانية يف تعليم املفردات اللغوية له تطبيقات
استغرقت ثالث سنوات  دراسات مرحليةثالث تضمن املشروع وتبعًا لذلك والطالب واملعلم. 

 القراءة كتب يف اللغوية املفردات تعليم إجراءات تحليلخصصت ل األوىلاملرحلة : هـ1433-هـ1430
-هـ1430 الدراسيالعام وأجريت يف يف اململكة العربية السعودية،  األولية لصفوفاملقررة على طالب ا

 للمفردات اللغوية طالب الصفوف األولية مبدينة الرياضلقياس معرفة كانت واملرحلة الثانية  هـ، 1431
تشخيص واقع تعليم لفكانت املرحلة الثالثة أما و هـ، 1432-ه1431العام الدراسي وأجريت يف 

-هـ1432العام الدراسي وأجريت يف مبدينة الرياض  معلمي الصفوف األوليةلدى املفردات اللغوية 
 هـ.1433

ني الباحث من هذه األدوات كانت من إعدادثالث أدوات علمية، أربع  وقد استخدم املشروع 
وهي  ،فقد تبناها الباحثان أما الرابعة واختبار حتصيلي، واستبانة للمعلمني. ،وهي: بطاقة حتليل حمتوى

 . (TSES)لقياس تصورات فاعلية األداء  ن اللغة االجنليزيةعة مرتمجأداة 
 : على النحو التايلنظرية وعملية إىل نتائج  توصل املشروعو 

مدى تضمني لتحليل  تستخدم بطاقة حمتوىتوصل املشروع لتصميم على املستوى النظري 
تصميم توصل املشروع لإجراءات تعليم املفردات اللغوية يف كتب القراءة للصفوف األولية، وكذلك 

 ، كما توصلعليم املفردات اللغويةتإجراءات معلمي الصفوف األولية ممارسة  مدى استبانة لتشخيص
السياقي املستوى التعريفي و املستوى  :ملفرداتتعلم ال ثالثة مستويات معرفيةوتسمية حتديد املشروع إىل 

 ،مستوى معرفة الطالب باملفردات اللغويةوتصنيف لقياس حبيث ميكن استخدامها االبتكاري املستوى و 
 . وفق تلك املستويات املعرفية الثالثة عداد اختبار حتصيليتوصل املشروع إل وأخرياً 

البحثي  توصل املشروعالعلمية األربعة  دواتاأل، ومن خالل تطبيق التطبيقي املستوىوعلى 
 لنتائج التالية:ل
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إلجراءات يف اململكة العربية السعودية حتقيق كتب القراءة للصفوف األولّية  ضعف .1
نسبة اإلجراءات غري املتحّققة هي تعليم املفردات اللغويّة على حنو عام؛ حيث إن 

ت االختبارا دام%(. وباستخ20%( مقارنة بنسبة اإلجراءات املتحّققة )80)
بني كتب القراءة للصفوف األولية يف حتقيقها  تبنّي عدم وجود اختالف اإلحصائية؛

 إلجراءات تعليم املفردات اللغويّة.  
يف حتصيل املفردات اللغوية يف مبدينة الرياض  حتصيل طالب الصفوف األوليةضعف  .2

الطالب أشد ضعفًا يف : التعريفي والسياقي واالبتكاري، وكان الثالثة املستويات
 املستوى االبتكاري. ويف حتليل الفروق يف حتصيل الطالب بني املدارس؛ أظهرت

فاملعلمون األكثر خربة  رس يتفاوت وفق سنوات خربة املعلم:النتائج أن أداء املدا
ألقل املعلمني الدى طالب الحتصيل طالهبم أكثر من  كان)مخس سنوات فأكثر(  

املعلمني لدى طالب المع ات(، والنتيجة نفسها كانت خربة )أقل من مخس سنو 
مع  هذين العاملنيارتباط . كذلك لوحظ أن األكثر تدريبًا بالقياس إىل األقل تدريباً 

الفصول األقل بشكل واضح يف حتصيل طالب يظهر ( هوتدريب)خربة املعلم  بعضهما
 طالباً(. 25عدداً )أقل من

فردي إجراءات تعليم املفردات اللغوية على حنو وف األولية صفلل القراءة يمعلم ممارسة .3
هي من النوع  اإلجراءات األقل استخداماً أن  حيث لوحظ، غري منتظمو  ،اجتهادي
وتفاعله بشكل  الطالب إشراكيعتمد على  تدريسياً  من املعلم نشاطاً تطلب الذي ي
متوسطة، بدرجة كانت   لفاعلية أدائهمتصورات املعلمني النتائج أن . كما بينت أساس

؛ إجراءات تعليم املفردات اللغويةتلك التصورات ومستوى بني  اً إجيابي ارتباطاً وأن هناك 
مستوى تطبيقهم إلجراءات  حتسنتصورات املعلمني لفاعلية أدائهم  حتسنتكلما ف

 .تعليم املفردات اللغوية

الكتـــاب ب املفـــردات اللغويـــة واملتعلقـــةلتطـــوير تعلـــيم وانتهـــى املشـــروع البحثـــي بتقـــدمي عـــدد مـــن التوصـــيات 
تعلــــيم املفــــردات اللغويــــة يف مرحلــــة  لبحــــوثوكــــذلك تقــــدمي أبــــرز املقرتحــــات  ،املدرســــي واملعلــــم والطالــــب

 الصفوف األولية.

 (84( المراجع األجنبية )31المراجع العربية ) (6المالحق ) (21الجداول )( 72الصفحات )
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Abstract 

The focus of this project was on teaching vocabulary in primary grades due to its 

importance as a developing knowledge that needs to be emphasized, and due to the 

importance of grade level, that is considered a pupil’s shift to either successes or 

failure in later grades.  The aim of this project was threefold: to determine the 

vocabulary teaching procedures used in the primary grades reading textbooks, to 

diagnose the vocabulary teaching procedures used by primary grade teachers, and to 

construct an achievement test in order to evaluate children’s vocabulary learning.        

In order to achieve such a goal, the two researchers tried to have a comprehensive 

view, based on theoretical and practicum basis in teaching vocabulary, which covers 

the major factors that affect any teaching process: textbook, student, and teacher. 

Therefore, the project was conducted on three stages. In stage one, the study focus 

was on analyzing reading textbooks in order to extract the teaching vocabulary 

procedures used in those textbooks, and was administered on school year, 1430-

1431H. In stage two, the study focus was on evaluating student vocabulary 

acquisition, and was administered on school year, 1431-1432H. Finally, the study 

focus in stage three was on diagnosing teachers’ knowledge and application of 

teaching vocabulary procedures, and was administered on school year, 1432-1433H. 

For the purpose of this project, four tools were used: three novel ones that were 

constructed by the researchers, and one was adopted and adapted for the current 

study. The investigation of the three studies reached the following results: 

theoretically, it arrived to a set of teaching vocabulary procedures that need to be 

included in the primary reading textbooks, and adopted by their teachers. Further, it 

specified and labeled three levels of vocabulary acquisition: definitional, contextual, 

and creative, and constructed an achievement test based on these three levels.   

   On practicum basis, the three studies reached the following results:  

1- There was generally a noticeable weakness in the primary reading textbooks in 

terms of their practice of teaching vocabulary procedures; 80% of the 

procedures were not present in those texts; only 20% of those procedures were 

applied.  Further, there was no significant difference among the textbooks in 

terms of presenting those procedures.  

2- There was generally a noticeable weakness in students vocabulary 

achievement on all levels on vocabulary knowledge, and that was noticeable to 

a great extent on the creative level.  Further, there was no significant 

difference in students’ achievement in terms of districts. However, the results 

showed teachers’ teaching experience correlated with students achievement 

level: the more the experience teachers have (five years and above) the more 

their students’ achievement increases. Furthermore, the teachers training 

experience correlated with their students achievement level. Also, when the 

two factors, teaching and training experiences were taken together, their affect 
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on students’ achievements was noticed, particularly, with the classrooms of 

less than 25 students.   

3- It was noticed that teachers in primary grades practice teaching vocabulary on 

irregular basis, and that was noticed particularly with the procedures that 

require students’ engagement in the process. Furthermore, the results showed 

that the teachers’ sense of efficacy was moderate on the scale.  Further, they 

showed a positive correlation between teachers’ sense of efficacy and their 

practicing of teaching vocabulary procedures: the more their sense of efficacy 

increases the more their practicing of the procedures improves.    
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 مقدمةال
ال يف يشكل تعليم املفردات جمااًل أساسيًا يف البحوث الرتبوية ملا ملعرفة املفردات من تأثري فعّ 

وقد القراءة األخرى.  تعلُّم مهاراتعملّية الفهم القرائي باعتبارها خطوة أولية مهمة تنبين عليها مراحل 
نتائج البحوث يف هذا اجملال وجود عالقة وثيقة بني الفهم القرائي وتعلم املفردات؛ فالطفل الذي  أظهرت

يدخل املدرسة بعدد حمدود من املفردات سيكون أكثر احتمالّية يف التأخر الدراسي مقارنة بزمالئه الذي 
كما (. Baker, Simmons, & Kame'enui, 1997بدؤوا مبعرفة عدد ال بأس به من املفردات )

رائي للطالب يف ميكن من خالل مستوى تعلم املفردات يف املرحلة االبتدائية التنبؤ مبستوى الفهم القأنه 
سيعيقه ذلك ، فرداتامل فهم يفيف مراحله األوىل  املتعّلملدى  قصورفحني يكون هناك  املرحلة الثانوية؛

ومن مث  ،ُكلِّه  لنصل استيعابه عملّية على بدوره سيؤثِّر مما ؛املفردات هلذه املتضمِّنة جلملا معىن يف فهم
جيعل املتعلم أقل قراءة للنصوص و يتعمق الضعف لدى املتعلم خالل سنوات الدراسة يف املرحلة املتوسطة 

حىت يصل ذروته يف املرحلة الثانوية. وذلك ألن اخلربات التعليمية املبكرة متكن باعتبار تلك الصعوبة 
 ؛Lane & Allen, 2010) فيما بعد من خربات تعليمية جديدةتيعاب ما يتلقاه املتعلم من اس

Wood, 2009؛Eldredge et al., 1990 ؛Stanovich, 1986 ؛Chall, 1983) 
 هجناح تعزز حني يتقنها املتعلم فإهنا املفردات تعليم يف مهمة مهارات هناكفذلك؛  إىل إضافة 

 التلقائّية ؛ مثلاملتقدِّمة املراحل يفالحقًا  جناحه اعليه يعتمدو  أساس، بشكل األوىل تعلُّمه مراحل يف
 سيؤثِّر، الكلمات على التعّرف يف ضعافاً  يبدؤون الذي األطفالف. املفردات تعّرف عملّية يف والسرعة
 كان حني يف التعّرف بعملّية منشغالن وانتباهه الطفل ذاكرة ألنّ  وذلك ؛النصوص استيعاهبم على ذلك
 داخل للجمل املعىن بناء من النص فهم لعملّية الذاكرة من احليِّز وهذا االنتباه هذا فيه يُوجَّه أن جيب
 (.  Perfetti, 1994-1999; Stanovich, 1986) أفكاره تكوين إىل النص

 رتعليم املفردات هو احملور يف تعليم اللغة، مؤكداً على أال يقتص (Lewis, 1993)اعترب ولذا،  
عرضاً جمرداً؛ بل البد من استخدام اسرتاتيجيات ديد كلمات وعرضها على املتعلم تعليم املفردات على حت

تبعًا لذلك جاءت الدراسات لتستكشف اسرتاتيجيات فعالة يف و يف تعليمها لتحقيق أفضل النتائج. 
ب أمثل للمفردات تعليم املفردات وإجراءات تضمينها يف كتب القراءة لتساعد املتعلمني على اكتسا

 وكذلك حتصيلهم الدراسي بشكل عام.  ومتكنهم من زيادة فهمهم القرائي
للتعريض اللغوّي الذي يتلّقاه  ونظرًا ألّن مصادر اكتساب الطالب للمفردات متعدِّدة تبعاً 

أخرى، ومبستويات فهم  معرفته باملفردات وتعّلمها يأخذ أبعاداً ، وألن الطالب يف سياقه االجتماعي
 تعلُّم الطالب تقومي فإن ذلك يتطلب أن يكون ،(Nation, 2001; Salah, 2008) متعدِّدة وعميقة
( depth of knowledgeبـُْعد العمق يف معرفة املفردات )من الرتكيز على  منطلقاً  هلذه املفردات
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مل مستويات فهم متعددة ليشت(، Shen, 2008جتاوز الفهم السطحي ملعىن املفردة ) والذي هو
 للمفردة بل يعتمد عليه ليصل إىل مستويات اإلبداع واالبتكار. املستوى التعريفيّ ومتدرجة التقتصر على 

 انعكست بشكل واضح يف أمهية تعليمها ومن مث يف أمهية تقوميإن أمهية املفردات اللغوية 
به يقوم املعلم وماتحصيلها، ويبقى بعد ذلك أحد احملاور اجلوهرية يف إجناح تعليم املفردات وهو لطالب لا

وما يفرتض أن يقوم به املفردات وفق املستويات املتعدِّدة يف معرفة املفردات، حتصيل تسهيل من جهود ل
طيات البحث العملي يف حالة افتقار الكتاب املدرسي إىل تصميم علمي يتوافق مع مع من دور تعويضي

أي أن تصور املعلمني  االرتباط العلمي بني األداء والتصورات خاصة أن نتائج الدراسات تؤكدللحقل. 
أن سلوك  لفاعلّية أدائهم التدريسي مرتبط مبستوى تنفيذهم إلجراءات تعليم املفردات اللغوية؛ باعتبار

 :Bandura,1977; 1997) بقدراته الذاتية يتأثر سلبًا أو إجيابًا مبدى تصوراته وقناعاته املعلم
Gibson & Dembo, 1984; Ashton & Webb, 1986;) 

 مشكلة المشروع البحثي
ثراء حصيلة املتعلم وتيسري إل اً أساسيعد تعليم املفردات اللغوية  أن الدراسات املتخصصة تؤكد

 ،تعليمها يف كتب القراءة املدرسية إجراءات؛ مما يتطلب مزيداً من العناية بفهمه للمواد الدراسية األخرى
تعليم املفردات أمهية خاصة يف التعليم  مناهجتويل و . ويف تنفيذها من قبل معلمي الصفوف األولية

أهداف الصف األول االبتدائي يف اململكة العربية السعودية نصت فعلى سبيل املثال املراحل األولية، 
املفردات باملرادف أو املضاد"، ويف الصف الثاين "أن حيّدد املعىن معاين لبعض )الطالب( على "أن يعطي 

املناسب للكلمة بذكر مرادفها أو ضدها أو شرحها أو توظيفها يف سياق"، ويف الصف الثالث "أن يذكر 
(. إن تلك األهداف تتطلب إجراءات تعليمية 1423معىن الكلمة من خالل سياقها" )وزارة املعارف، 

 املفردات تلك اكتساب ؛ وذلك لتساعد املتعلم يفاألولية الصفوف يف القراءة كتب ن يففّعالة لُتَضمّ 
 وأخذت تدرجًا مرحليًا زمنياً  الباحثان هبا قامثالث دراسات استطالعّية  خالل منه و أن إال؛ غويةالل

 مايلي: ؛ تبنيلصفوف األوليةا يمعلملثالثة حماور: كتب القراءة، وطالب الصف الثالث االبتدائي، و 
لعيِّنة من دروس كتب أظهرت الدراسة االستطالعية األوىل املرتِبطة بالكتاب املدرسي،  -

القراءة للصفوف األولّية وجود تباين وتفاوت يف إجراءات تعليم املفردات يف الدروس 
 .التعليمية يف كتب القراءة

تفاوت يف  وجودبتحصيل الطالب للمفردات املرتِبطة  الثانيةأظهرت الدراسة االستطالعية  -
 املفردات. مستويات حتصيل

 اً معلممخسة عشر  لعيِّنة منباملعلمني املرتِبطة  الثالثةأظهرت الدراسة االستطالعية  -
 .تعليم املفردات اللغوية إجراءاتتنفيذ  وجود تباين بني املعلمني يف للصفوف األولية
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شاملة  ة والعلمية إلجراء دراساتمليدانيتكوين احلاجة اتلك النتائج األولية يف أسهمت لقد 
 ملعرفة األولية لصفوفل القراءة كتب مجيع الدروس يفاحملاور الثالثة حيث تقوم بتحليل  لكل حمور من

، اللغوية املفردات تعليم يف اجملال أدبيات اليت توصي هباالتعليمية  اإلجراءات لتلك حتقيقها مدى
واقع تنفيذ ، وتتضمن أيضًا للمفردات اللغوية طالب الصفوف األوليةحتصيل  وتتضمن كذلك قياس
 جراءات تعليم املفردات اللغوية إل معلمي الصفوف األولية

بالصف الثالث االبتدائي ملا ميثله من  املشروع البحثيويعود سبب اهتمام الباحثني يف هذا 
مرحلة جوهرية وأساسية لعدد من االعتبارات بّينها تقرير "القراءة للتعلم" من أن إتقان القراءة بنهاية 
الصف الثالث االبتدائي مبثابة املعيار لصناعة أو هناية تعليم الطالب؛ ألن الطالب سيواجهون يف 

ثافة يف عدة مواد، وأن غالبية حمتوى الكتب الدراسية يف الصف الصفوف األخرى حمتوى دراسي أكثر ك
الرابع غري مفهومة للطالب الذين مل يتمكنوا من القراءة بنهاية الصف الثالث، وأن ثالثة أرباع الطالب 
الضعاف يف القراءة يف الصف الثالث االبتدائي سيبقون ضعافاً يف املرحلة الثانوية، وأن النجاح األكادميي 

 ,AEC) ن التنبؤ به بشكل دقيق مبعرفة مهارة القراءة لدى الطالب بنهاية الصف الثالث االبتدائيميك
2010 .) 

تؤكد على قوة االرتباط العلمي بني اليت البحوث احلديثة معطيات  من جانب آخر؛ ومتاشيًا مع
بأداء  املعلمني لفاعليتهمتصورات القيام بدراسة عالقة مهية فإن هناك حاجة أخرى أل األداء والتصورات

نتائج الدراسات تؤكد أن املعلمني كلما ازدادت قناعتهم  إنحيث ؛ إجراءات تعليم املفردات اللغوية
 & Coladarci, 1992; Tschannen-Moran)بفاعلية أدائهم ازداد مستوى أدائهم التعليمي؛ 

Woolfolk Hoy, 2001).  

 المشروع البحثيأسئلة 
ثالثة أسئلة جوهرية لكل منها جمموعة من األسئلة الفرعية امليدانية  يف  املشروع البحثيأسئلة  حتددت
 كمايلي:

 ؟كتب القراءة المقررة على الصفوف األوليةإجراءات تعليم المفردات اللغوية في  هي  ما  .1
إلجـراءات  السـعودية العربيـة اململكـة يفما مدى حتقيق كتب القراءة املقررة على الصفوف األولية  .1.1

 تعليم املفردات اللغوية؟
هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني كتـــب القـــراءة للصـــفوف األوليـــة يف إجـــراءات تعلـــيم  .1.2

 الختالف الصف الدراسي؟ املفردات اللغوية وفقاً 
 لتحصيل طالب الصفوف األولية للمفردات اللغوية؟ المعرفيةما المستويات  .2

 املتضمنة يف كتب القراءة؟ االبتدائي للمفردات اللغويةطالب الصف الثالث مدى حتصيل ما  .2.1
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 ملفردات اللغوية ؟ا حتصيل وفق مستوياتهل توجد فروق بني طالب الصف الثالث االبتدائي  .2.2
هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني طـــــالب الصـــــف الثالـــــث االبتـــــدائي يف حتصـــــيلهم  .2.3

 للمفردات اللغوية باختالف املدارس؟
 ؟معلمي القراءة في الصفوف األوليةمن قبل لتعليم المفردات اللغوية  المناسبةما اإلجراءات  .3

 ما مدى تطبيق معلمي القراءة يف الصفوف األولية إلجراءات تعليم املفردات اللغوية؟ .3.1
 ما مدى تصور معلمي القراءة يف الصفوف األولية لفاعلية أدائهم التعليمي؟ .3.2
 وفق حماور فاعلية األداء التعليمي؟ الصفوف األوليةمعلمي القراءة يف توجد فروق بني هل  .3.3
مـــا العالقـــة بـــني مســـتوى تصـــور املعلمـــني لفاعليـــة أدائهـــم التعليمـــي وتطبـــيقهم إلجـــراءات تعلـــيم   .3.4

 املفردات اللغوية؟

 المشروع البحثيأهداف 
 :يلي مايف ثالثة حماور أساسية تتضمن  املشروع أهداف تتحدد

 أســلوباملناســبة لتضــمينها يف كتــب القــراءة وحتديــدها وفــق  اللغويــة املفــردات تعلــيم إجــراءات معرفــة -1
 .اللغوية املفردات تعليم يف املتخصصة البحوث نتائج أبرز من مستنبط علمي

إعـداد اختبـار لقيـاس ، و ية وفـق الدراسـات والبحـوث العلميـةاملفردات اللغو  حتصيلحتديد مستويات  -2
 ستويات.تلك املوفق حتصيل طالب الصف الثالث االبتدائي 

 .معلمي الصفوف األولية املناسبة لتطبيقها من قبل اللغوية املفردات تعليم إجراءات حتديد -3
 

 الفرعية التطبيقية كما يلي: ويتفرع عن تلك األهداف األساسية جمموعة من األهداف
 العربيـة اململكة يف االبتدائية املرحلة من األولية الصفوف على املقررة القراءة كتب حتليل -1

 تعلـيم إجـراءات وفـق تعليمهـا طريقـة وحتليـل املتضـمنة اللغويـة املفـردات وحصر السعودية
 .اللغوية املفردات

 . وفق مستوياهتا املعرفيةلمفردات اللغوية لطالب الصف الثالث االبتدائي حتصيل  تقومي -2
أداة تتضـمن  وفـقمعلمـي الصـفوف األوليـة  لـدىتشخيص واقـع تعلـيم املفـردات اللغويـة  -3

 أبرز إجراءات تعليم املفردات اللغوية. 
 .وفق أداة علمية متخصصة قياس مدى تصور معلمي الصفوف األولية لفاعلية أدائهم -4
كشــف العالقــة بــني تصــّورات املعلمــني لفــاعليتهم ومســتوى تطبــيقهم إلجــراءات تعلــيم  -5

 املفردات اللغوية.
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 المشروع البحثيأهمية 
 إجـــراءات تقــدميمــن خــالل  اللغويـــة املفــردات تعلــيم تطــوير يف إســـهامه يف املشــروع أمهيــة تــنعكس -1

. اللغويـــة املفـــردات تعلـــيم يف املتخصصـــة العلميـــة والبحـــوث الدراســـات نتـــائج علـــى قائمـــة تعليميـــة
 والعنايـة املرحلـة هـذه يف القـراءة تعلـيمواقـع  حتسـني يف التعليميـة اإلجراءات تلك تساعد أن ويؤمل

 .  املختصني قبل من هبا
للميـــــدان الرتبـــــوي بشـــــكل عـــــام أتوذجـــــاً يف تقـــــومي املفـــــردات اللغويـــــة قائمـــــاً علـــــى  شـــــروعاملقـــــدم ي -2

؛ ات فهم أكثـر تعمقـاً يل تتضمن مستو متدرجة التقتصر على املستوى األدىن؛ بمستويات معرفية 
   متعددة.استيعاب املفردة وفهمها والقدرة على استخدامها يف سياقات لغوية مما يساعد على 

، حيـث يف مراجعات تقوميية للعملية التعليمية الـيت متـارس يف هـذه الصـفوفاملشروع تساهم نتائج  -3
يــة ليتضــمن إجــراءات تدريســية تســاعد يف تنميــة تعلــم املفــردات اللغو  نياملعلمــتتطلــب مراجعــة أداء 

 ة.يف تعليم القراء هموتدريباملعلمني تأهيل ضمينها يف برامج توكذلك لمبستوياهتا املعرفية املتعددة، 
 العلميـة التوجهـات مـع لتتواكـب تطوير كتب القراءة يف الصفوف األوليـةيف  املشروعتساهم نتائج  -4

؛ حبيــث تتضــمن إجــراءات تعليميــة التعلــيم مراحــل مــن األســاس املرحلــة هــذه يف املفــردات تعلــيم يف
بتعلـــيم املفـــردات اللغويـــة مبســـتوياهتا يف تصـــميم الـــدروس التعليميـــة واألنشـــطة والتـــدريبات املتعلقـــة 

 املعرفية املتعددة.
تحســني واقــع تعلــيم القــراءة والعنايــة ل الصــفوف األوليــة علــى تعلــيماملشــرفني  املشــروعتســاعد نتــائج  -5

، مــن خــالل تركيــز بــرامج التــدريب يف القــراءة علــى مســتويات حتصــيل تعلــيم املفــردات اللغويــة هبــا
   .املتعددة

وعالقتهـــا بتنفيـــذ  ملعلمـــني لفاعليـــة أدائهـــم التعليمـــيتصـــورات ا علـــى فهـــم شـــروعتســـاعد نتـــائج امل -6
 .إجراءات تعليم املفردات اللغوية

 المشروع البحثيحدود 
والطالب واملعلمني،  كتب القراءةمن   كل  لبحثلزمين ملرحلي اعلى الرتتيب ااعتمد املشروع 

العام  يف كتب القراءةتحليل  لاألوىل  املرحلةأجريت أعوام دراسية، حيث  ةثالثخالل  وأجري املشروع
يف العام  اختبار الطالب يف حتصيل املفردات اللغوية مرحلةتبعها ، مث هـ1431-هـ1430 الدراسي
يف  تعليم املفردات اللغوية إلجراءاتأداء املعلمني معرفة  مبرحلةمث انتهت ، هـ1432-ه1431الدراسي 

 ذلك كما يلي:تفصيل و  ،هـ1433-هـ1432العام الدراسي 
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 والتعلــيم الرتبيــة وزارة مــن املعتمــدة األوليــة الصــفوف يف القــراءة كتــب بتحليــل األوىل املرحلــة عنيــت -1
ـــة باململكـــة والبنـــات للبنـــني  ســـتة وعـــددها هــــ، 1431-هــــ1430 الدراســـي للعـــام الســـعودية العربي
وركـزت . الثـاين الدراسـي للفصـل وكتـاب األول الدراسـي للفصـل كتـاب: صـف لكل كتابان كتب؛
 الـــيت املفـــردات وهـــي الكتـــب؛ هـــذه يف تعلمهـــا املقصـــود اللغويـــة املفـــردات حتليـــل علـــى املرحلـــة هـــذه

 (.1432)السريع والكثريي،  درس كل يف الكتب حددهتا
للعـــام الدراســـي  باختبـــار طـــالب الصـــف الثالـــث االبتـــدائي يف مدينـــة الريـــاضالثانيـــة املرحلـــة  عنيـــت -2

ملعرفة مستوى حتصيلهم للمفردات اللغويـة املقـررة يف كتـب القـراءة واملعتمـدة هـ، 1432 -هـ1431
كتابـــان: كتـــاب للفصـــل الدراســـي   ، ومهـــالبنـــني باململكـــة العربيـــة الســـعوديةمـــن وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم ل

 .  (1433)الكثريي والسريع،  ألول وكتاب للفصل الدراسي الثاينا
املــدارس احلكوميــة يف الصــفوف األوليــة  القــراءة يف معلمــي علــى أداءالثالثــة بــالتعرف املرحلــة عنيــت  -3

الكثــريي، و )الســريع  هـــ1433-1432النهاريـة للبنــني مبدينــة الريـاض للفصــل الثــاين للعــام الدراسـي 
1433)  . 

 متخصصــــة يف قيــــاس تصــــور املعلمــــني ألدائهــــم التعليمــــي أداةً تبــــىن املشــــروع يف إحــــدى أدواتــــه  -4
Teachers’ Sense of Efficacy Scale    ًويرمـز هلـا اختصـارا(TSES) ، تتضـمن األداةو 

 & Tschannen-Moranثالثة حماور: تنشيط الطالب، واسرتاتيجيات التعليم، وإدارة الصف )
Hoy, 2001.) 

 وإتـا ركـزجوانبهـا، بتعلـيم القـراءة مـن مجيـع  عـنَ يُ  مل حيـثعلى تعليم املفردات اللغويـة، رّكز املشروع  -5
 بتقـــومياملشـــروع  عـــنَ يُ  ملوتبعـــاً لـــذلك  علـــى إجـــراءات تعلـــيم املفـــردات اللغويـــة يف الصـــفوف األوليـــة.

 إجـــراءات علـــى كـــزر  وإتـــا بتقـــومي حتصـــيل الطـــالب يف القـــراءة بشـــكل عـــاموال  ،بعامـــة القـــراءة كتـــب
 .األولية الصفوف يف اللغوية املفردات تعليم

 البحثوأدبيات اإلطار النظري 
 لعواملاموزَّعًة وفق املفردات وتعلم بعملية تعليم األدبيات ذات العالقة  اإلطار النظريّ  تناولي
تناول ي، حيث الرئيسة املؤثِّرة يف إغناء الثروة اللغويّة للمتعلِّم، وهي: الكتاب، والطالب، واملعلِّم املدرسية

بشكل عام  املفردات يف االكتساب القرائي عرب املراحل ويف التحصيل الدراسي للمتعلِّم دورشروع امل
وإجراءات تعليم املفردات اللغوية وفق نتائج ، ووصف طبيعة اكتساب املعرفة للمفردات ومستوياهتا

 هذا اإلطار يتناولالصفوف األولية. كما وتقومي اإلجراءات املتَّبعة يف تعليمها يف كتب البحوث العلمية 
يف حال عدم مواءمة كتب القراءة ملعطيات باعتبار أمهيته وخاصة  ميِكن أن يقوم به املعلِّمماحتديد 
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بعملّية  ى املعلملداألداء عالقة مفهوم فاعلّية كذلك ، و البحوث العلمّية فيما خيتص بتعليم املفردات
 تعليم املفردات اللغويّة.  

 اللغوية:أواًل/ أهمية المفردات 
تؤكد أدبيات البحث على تأثري املفردات يف مستوى االستيعاب القرائي، فتعّرف املفردة خطوة 

؛ وذلك ألن معاجلة القارئ processesأولّية مهمة تنبين عليها كل مرحلة الحقة من عمليات القراءة 
املفردات، مث حتليلها وربطها لتعّرف  املاهر للنص متر بأربع مراحل أو عملّيات: استقبال احلروف ومتييزها

(parsing لتكوين وحدات معنويّة أو عبارات على مستوى اجُلَمل )propositions ومن مَثَّ ربط ،
(، ومن ذلك أفكاره microstructureلتكوين األفكار الصغرى لفقرات النص ) هذه الوحدات املعنويّة

كل عملية من هذه العملّيات أن تُنَجز (. وال بُدَّ لmacrostructure( )Kintsch, 1998الكربى )
على حنٍو تام لتستقيم بقّيتها، فقصور املتعّلم عن تعرف مفردات النص الذي يقرأ بشكل تلقائي وسريع، 
سيؤثِّر على عملّية تكوين الوحدات املعنويّة للجمل املتضمِّنة هلذه املفردات، مما سيؤثِّر بدوره على عملّية 

ة على مستوى اجلمل ومن مَث استيعابه للنص الذي يقرأ، أي على تشكيل البىن تكوينه للوحدات املعنوي
(، كما جيب أن تكون Perfetti, 1994-1999; Stanovich, 1986الصغرى والكربى للنص )

العملية األوىل عملية تعّرف املفردات يف النص عملية تلقائّية وسريعة، أي ال تتطلَّب من القارئ انتباهاً  
لك من أجل أن يوجِّه انتباهه، لعملّية االستيعاب اليت تتطلبه، ويؤيد ذلك ما وجدته دراسة كبرياً، وذ

على طالب الصف الثاين االبتدائي من أن االستيعاب القرائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا باكتساب املفردات 
(Eldredge et al., 1990( وكذلك دراسة وود .)Wood, 2009 أّن متغريِّ معرفة املفر ) دات

 الشفويّة متغريِّ فريد يف التنبؤ بالفهم القرائي لطالب الصفوف الثالث والرابع االبتدائي. 
( Chall, 1983كما تربز أمهية املفردات كذلك يف التحصيل الدراسي حيث توضح تشول )

للطالب يقود إىل استيعاب قرائي ضعيف، والذي بدوره حُيّد من تو يف اكتسابه  بأن الفقر املفردايت
املفردات، وتزداد تلك اخلطورة مع تقدُّم الطالب يف املدرسة حيث يزداد تعرُّضه لنصوص ومفردات 

يت جديدة ؛ مما سُيقلِّص من استيعابه للنصوص اليت يقرؤها أو يتعرَّض هلا، وهذا ما يُفسِّر النتيجة ال
وصلت إليها الباحثة بِيكر وزمالؤها، من أّن الطفل الذي يدخل املدرسة مبعرفة أو بعدد حمدود من 
املفردات سيكون أكثر احتمالّية يف التأخر التعليمي بالنسبة لزمالئه الذي بدؤوا املدرسة مبعرفة لعدد ال 

الدعم إىل (. حىت وصل Baker, Simmons, & Kame'enui, 1997بأس به من املفردات )
درجة القول بأّن تقومي الطالب يف معرفتهم باملفردات هو حقيقة مقارب إىل تقومي مدى االستيعاب 

، مثل الكربى النص (، فاستيعاب الطالب وحداتChall, 1983; Lane & Allen,2010لديهم )
 (. Snow,et. al.; 1998الفقرات واألفكار العامة، تتطلب التعّرف على املفردات )
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نادية أن الدراسات العربية تؤكد أمهية املفردات يف التحصيل الدراسي حيث قامت الباحثة  كما
( باستعراض عشرات الدراسات والبحوث العربية اليت أجريت منذ اخلمسينات 2009) أبو سكينة

(؛ وتوصلت إىل التأكيد 1974( ويونس )1957( والشافعي )1955امليالدية بدءاً من دراسة خاطر )
أثري اللغة اليت يكتب هبا احملتوى العلمي يف حتصيل الطالب يف كافة املواد الدراسية، وأن أحد على ت

أسباب ضعف الطالب يف فهم احملتوى العلمي يعود إىل ضعفهم يف املفردات، معتربة أن املفردات اللغوية 
نتائج عدد من الدراسات؛ العامل األكثر أمهية يف حتديد صعوبة املادة املقروءة أو سهولتها، ويؤكد ذلك 

( أّن من أسباب تدين مستوى القراءة والكتابة لدى تالميذ 2007حيث وجدت دراسة )العجيل، 
الصفوف العليا من املرحلة االبتدائّية يُعزى إىل ضعف يف تأسيس التالميذ يف املرحلة األولّية من مرحلة 

رحلة األولّية من التعليم االبتدائي للمهارات التعليم األساسي، ويف دراسة ملدى إتقان تالميذ صفوف امل
( أن بعض املهارات 2005األساسّية يف القراءة والكتابة، وَجَد الباحثون )الغزو، وطييب، والسرطاوي، 

األساسّية، كقراءة املفردات، باإلضافة إىل التسمية والوعي الصويت، ذات بُعد تراكمي يعكس التقدُّم يف 
أهّنا أساس للنجاح القرائي والكتايب الحقا. ويف حماولة للتعرف على دور معرفة املفردة املرحلة التعليمّية، و 

يف العالقة بني الفهم القرائي والذاكرة العاملة عند التلميذات العاديات وذوات صعوبات الفهم القرائي 
ات قدرة على التنبؤ2000)الرويعي،  باالستيعاب القرائي  (؛ تبني أّن متغريِّ املفردات من أكثر املتغريِّ

 للتلميذات على السواء: العاديات وذوات صعوبات القراءة. 
من تأثري املفردات اللغوية يف فهم العربية من الدراسات  آخر ويؤكد ذلك أيضًا مابينه عدد

( أن ضعف تالميذ 1991نصوص املواد الدراسية بشكل عام، على سبيل املثال أظهرت دراسة حسن )
من املرحلة االبتدائية يف القراءة يؤثر يف حل املسائل الرياضية اللفظية، كما وجدت دراسة الصفوف العليا 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بني قدرة الطالب على القراءة وقدرته على حل املسائل 1417العمري )
القراءة ( إىل أن عدم متكن الطالب من 1422( والنصار )1998الرياضية اللفظية، وأشار أبو زينة )

الصحيحة وضعف حصيلة املفردات اللغوية لدى الطالب تعد أحد أهم أسباب ضعفهم يف املسائل 
 الرياضية اللفظية.

 ثانياً/ إجراءات تعليم المفردات اللغوية
تتناول أدبيات البحث يف جمال تعليم املفردات اللغوية عدة طرق تعليمية مبينًة مدى تأثريها 

تعليمي، ومن أبرز تلك الطرق: الطريقة املباشرة أو القصدية، والطريقة غري املباشرة وفاعليتها يف امليدان ال
راءة أو الَعَرضية، وطريقة السياق، وطريقة التعريف املعجمي، وتتناول تلك البحوث كذلك دور الق

ات اليت وتبعًا لذلك تربز أسئلة حول كيفّية تعليمها، واملبادئ أو اإلجراءالواسعة يف كل واحدة منها. 
 جيب اختاذها أثناء تعليمها. 
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من أوائل تلك الطرق طريقة التعريف املعجمي واليت تعتمد على إعطاء التعاريف للكلمات اليت 
(، وقد يعرتي هذه الطريقة بعض الضعف حني Watts, 1995يُعتقد أهّنا غري مألوفة للمتعّلم ليتعّلمها )

طُِلب منه حفظ التعريف للمفردة، بداًل من بذل اجلهد يف  يصبح دور املتعلم سلبياً غري نشط، وذلك إذا
 ,Beck et al., 2002; Miller & Gildea, 1985; McKeown, 1991الوصول ملعناها )

1993; Philips et al., 2008  .) هذا السلوك يف تعليم املفردات خيالف حقيقة أن مسؤولّية إن
ملتعّلم أن يأخذ بزمامها؛ مما يستدعي من املعّلم تزويده تعّلمها البُّد أن تكون مسؤولية مستمرة على ا

ببعض املعلومات حول طبيعة معرفة املفردات والعمليات اليت تتم يف عملية اكتساهبا، أي تزويده مبهارات 
أثناء عملية التعّلم تعّزز  metalinguisticو  metacongnitiveماوراء معرفّية وأخرى ماوراء لغويّة 

 فردات على حنو منتج مستقل. لديه تعّلم امل
وعلى الرغم من انتشار هذه الطريقة لسهولتها يف التعليم؛ إال أن املشكلة تربز يف أّن معرفة 
الكلمة التعين بالضرورة املعرفة املعجمية هلا، وإتا إعادة ترتيب شبكة عالقات للمفردات اليت ميلكها 

ِكن من خالل التعريف أن حييط املتعّلم مبعىن الكلمة كما أنّه ال ميُ ملتعّلم حول املعىن الذي حتمله.  ا
(. وقد Scott & Nagy, 1989بشكل كامل؛ وذلك ألن املعىن هلا يّتسع ويزداد عمقًا مع الوقت )

% 63أشارت الدراسات اليت زّودت املتعّلمني أثناء تعليمهم املفردات بتعريفات معجمّية؛ إىل نتيجة أّن 
لطالب كانت أقرب ما توصف بأهنا مجل شاذة أو غريبة من حيث املعىن من اجلمل اليت ابتكرها ا

(Miller & Gildea, 1985 وبأن ،)من إجابات الطالب لألسئلة حول معاين الكلمات مل 60 %
(. كما أظهرت أّن املتعّلمني كثريا ما فّسروا التعريف McKeown, 1991, 1993تكن صحيحة )

نهائي هلا، دون االلتفات إىل عمق املعىن للكلمة والذي يتشكل املعجمي للكلمة على أنه املعىن ال
( بعض Beck et al., 2002(. ويضيف بعض الباحثني )Scott & Nagy, 1989بتشّكل السياق )

( 1املشكالت املرتبطة هبذه الطريقة اليت تقف عائقًا أمام املتعّلم يف حماولة فهم معىن الكلمة، ومنها: )
( وكون التعريف يُقدَّم بلغة تتصف بالغموض 2ه الكلمة عن أخرى مشاهبة هلا، )ضعف التعريف يف متييز 

ألن املعجم يستخدم كلمات معدودة ومألوفة لشرح كل كلمات اللغة، مما جيعل تلك الكلمات املألوفة 
 قاصرة عن تقدمي شرح واضح وواٍف ملعاين الكلمات، فتقّدم بذلك للمتعلِّم معلومات أو معرفة قليلة جداً 

(  4) ( وكون التعريف يفسح اجملال لتفسري املعىن على حنو خمتلف عما هو مقصود. وأخرياً،3ومرِبكة؛ )
كون التعريف يقّدم معلومات متنّوعة دون أن يُظهر العالقة بينها. فإذن ال بُّد لإلجراء يف عملية تعليم 

 استخدامها يف مجلة.املفردات من أن يتضّمن أكثر من النظر يف معانيها من خالل املعجم و 
ويف الوقت ذاته أوصى الباحثون، كمحاولة أولية ولكن أساسّية يف إصالح هذه الطريقة اليت 
تعتمد على تعليم املفردات من خالل إعطاء معلومات عنها أو تعريفها؛ بأن يـُّتخذ اإلجراء التايل: أن 
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داخل سياق تدريسي يُقصد به تعليم  تكون معاين املفردات واضحة وقريبة من أفهام الطالب، وأن تُزّود
هذه املفردات وتوضيح معناها، وأن يُذكر املعىن هلا حال مصادفتها يف النص، وأن تُتبع بأنشطة تدمج 
املتعّلمني يف عملية التعّلم على حنو نشط، يساعدهم على التفكري يف معانيها وكيفّية استخدامها 

(Beck et al., 2002  .) 
 تعليم املفردات واملدعمة بالبحوث العلمية هي طريقة استخدام السياق؛ حيث الطريقة الثانية يف

تركز الطريقة على تزويد املتعّلم بتصنيفات أو أنواع من الدالئل السياقّية داخل نصوص تُنبئ للمتعلم 
يف مبعاين الكلمات، وتشتق هذه الدالئل السياقّية من عدد متنوّع من النصوص اليت يصادفها املتعّلم 

( دراسة قارنت بني تأثري طريقتني (Nash & Snowling, 2006الصفوف االبتدائّية. وقد أجرى 
( ملن لديهم ضعف معريف للمفردات: طريقة 8إىل  6خمتلفتني يف تعليم املفردات لألطفال )من سن 

ملدى القصري، التعريف املعجمي وطريقة السياق. ووجدت الدراسة أّن تأثري الطريقتني كان متقاربًا على ا
أي مباشرة بعد تدريسهم الطريقتني، إال أن طريقة السياق كان هلا تأثري أكرب بعد مرور ثالثة أشهر، 
حيث وجدت الدراسة أّن األطفال الذين تعلّموا املفردات بطريقة السياق استوعبوا النصوص على حنو 

ُوِجد لديهم أثر انتقال التعّلم، حيث أفضل من زمالئهم الذين تعّلموا بطريقة التعريف املعجمي، بل قد 
قاموا باستخدام اإلسرتاتيجّية اجلديدة )طريقة استخدام السياق( يف استخراج معاين الكلمات من 

 النصوص اليت يقرؤوهنا. 
وتظهر فائدة طريقة السياق يف تقدميها إجراءات تساعد املتعلم على فهم املفردة، على سبيل 

مباشرًا لكلمة غري مألوفة أو تعريفًا هلا، ويعطي السياق يف اجلمل الالحقة   املثال: يوفر السياق شرحاً 
كلمة متضادة معها أو املرادف هلا، ويُوضِّح السياق الوظيفة املرتبطة بالكلمة غري املألوفة، ويعطي السياق 

ضمن كلمات أمثلة للكلمة غري املألوفة، ويستخدم كلمة أخرى على وجه املقابلة واملقارنة أو التصنيف 
أخرى تشاركها الشبه، ويوظف اخللفّية املعرفّية للمتعّلم وخربته لتخمني معىن الكلمة غري املألوفة 

((Gunning,1996  . 
وعلى الرغم من تأكيد نتائج الدراسات فاعلية هذه الطريقة إال أهنا أظهرت بعض احملاذير يف 

لسياقّية يف نصوص مصنوعة، اليعين بالضرورة استخدام بعض إجراءاهتا. فمن ذلك أّن تدريس الدالئل ا
(. فتدريب املتعّلمني على Beck, et al., 2002إمكانّية انتقال أثر التعّلم فيها إىل سياقات طبيعّية )

حتديد نوع السياق وتصنيفه، ومن مّث توظيفه يف استنتاج معىن كلمة غري مألوفة يف نصوص ذات سياقات 
واملشكلة األخرى ترتبط بطبيعة النص  ي لدى املتعّلم أثر انتقال التعّلم.مصنوعة ليس بالضرورة أن يُنمّ 

من حيث املشافهة والكتابّية؛ حيث إّن تعلم املفردات من خالل النصوص املكتوبة ليس أمراً يسرياً على 
الطفل، ألن طبيعة اللغة الشفويّة احمليطة بالطفل غنّية خبصائص تساعده على تعّلم معاين الكلمات 
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اجلديدة عليه، وذلك من مثل: التنغيم أو الرتنيم، واللغة اجلسمية كتعبريات الوجه وحركات اليد، والبيئة 
أو احمليط املشرتك بني املتكلم واملستمع والذي يسمح باالستيضاح يف حالة عدم الفهم، مما ال يتوافر يف 

(. Halliday, 1987؛ Chafe & Danielewicz, 1987؛ Beck et al., 2002اللغة املكتوبة. )
وهبذا يتبني أن النصوص املكتوبة كوسيلة لتعلم الكلمات اجلديدة ذات تأثري أقل من اللغة الشفويّة. وهلذا 
فالبد أثناء تعليم املفردات من خالل السياق أن يكون الرتكيز يف االسرتاتيجيات التدريسية واإلجراءات 

لة يف نصوص طبيعّية يتعلمون منها كيفّية استنتاج معاين  على تزويد املتعّلمني بسياقات طبيعّية متمثّ 
  (. McKeown, 1985; Goerss et al.,1999كلمات حمّددة سلفاً من خالل توظيف السياق )

الطريقة الثالثة يف تعليم املفردات هي الطريقة الَعَرضية غري املباشرة وذلك من خالل القراءة 
من الطرق األكثر إنتاجّية، واليت ال تتطّلب أي "ختطيط خاص أو  الواسعة، وتتمّيز هذه الطريقة بكوهنا

(، إال أنّه ليس بالضرورة أن يتعّلم Nagy & Herman, 1987جهد من ِقَبل املعلِّم أو املنهج عامة )
الطالب كل الكلمات غري املألوفة من خالل القراءة، ألن العدد الذي مُيكن أن يتعّلمه من خالل القراءة 

يتوّقف على مدى تكرار الكلمة غري املألوفة عليه يف سياقات خمتلفة. وقد قّدرت الدراسات أّن الواسعة 
كلمة   15إىل  5كلمة غري مألوفة يصادفها القارئ أثناء القراءة، اليتعلم منها سوى ما بني   100

(Nagy, Herman, & Anderson, 1985; Swanborn & de Glopper, 1999 مع ،)
ال يكون تعّلمها فعااًل من حيث معرفة كيفّية استخدامها متاماً واملعىن الدقيق الذي مُيكن مالحظة أنّه قد 

( أشارت إىل أّن نسبة تعّلم الطالب لكلمة غري 1427أن تعنيه. ويف دراسة أخرى )مارزانو وآخرون، 
يف %. وهذه نسبة ضئيلة جدًا إذا ما أخذ 25-20مألوفة من خالل القراءة الواسعة هي ما بني

احلسبان حجم املفردات اليت على املتعلم أن يتعّلمها ليفهم النصوص املتضمنة عرب مواد املنهج بعامة؛ مما 
يتطّلب البحث عن وسائل أخرى غري القراءة العرضّية تُنّمي مفردات املتعّلم وتساعده على استيعابه 

يتعّلم الطالب الكلمات من  النصوص.  مشكلة أخرى تواجه هذه الطريقة تتمّثل يف أنّه من أجل أن
خالل القراءة، ال بُّد من حتقيق شرطني أساسيني: أن يقرأ الطالب قراءة واسعة مبا فيه الكفاية تسمح هلم 
أن يقابلوا عددًا كبرياً من الكلمات غري املألوفة أو اجلديدة عليهم يف سياقات متعّددة ُقدِّرت مبرتني على 

(؛ Beck & McKeown, 1991ست إىل عشر مرات )( و Jenkins et al., 1984األقل )
والشرط الثاين أنّه ال بُّد للطالب من أن ميلكوا املهارات اليت متّكنهم من استنتاج معاين املفردات أثناء 
القراءة، مثل: مهارات توظيف دالئل السياق املذكورة آنفاً، ومهارة التحليل الصريف للكلمة الستنتاج 

ستخدام املعجم لفهم بعض الكلمات الصعبة حني يتّعذر توظيف املعلومات معناها، والقدرة على ا
ومن هنا تأيت الصعوبة ألن كثرياً من الطالب ال يندجمون يف (. Gunning, 1996املتوافرة من السياق )

القراءة الواسعة؛ خاصة مع نصوص حتتوى على كلمات غري مألوفة هلم، كما أهنم أقل قدرة يف استنتاج 
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 ,Kucan & Beck, 1996; McKeownات املهمة من السياق متكنهم من فهم املفردة )املعلوم
1985  .) 

ووفقاً للمآخذ السابقة؛ فإن اعتماد القراءة الواسعة لوحدها كطريقة يف تنمية املفردات للطالب 
ا، إذا ما أخذنا قد تكون سببًا يف ترسيخ الفروق الفرديّة بني املتعّلمني حول املعرفة اللغوية وتوسيع فجوهت

يف احلسبان أن املتعّلمني من ذوي الصعوبات القرائّية ال يستطيعون القراءة على حنٍو جّيد؛ مما قد يعيقهم 
(:"يزداد 1986، لستانوفيتش )Matthew Effectعن القراءة الواسعة، وهذا ما يُعَرف بـ"تأثري ماثيو 

املفهوم أّن املتعّلم حني يتجاوز مرحلة تعّلم القراءة دون أن الفقري فقراً ويزداد الغيّن غىًن." ومما يعنيه هذا 
يكون ماهراً يف التعرف على الكلمات بتلقائّية وسرعة، فإّن فهمه للنصوص يتأثّر، ويبقى هذا التأثر بينه 
وبني زمالئه مستمراً، ما مل يكن هناك برنامج عالجي له. وباالستناد إىل تأثري ماثيو، تتضح أمهّية أن 

الطالب إىل مستوى من املهارة يف فهم املفردات بسرعة وتلقائّية عاليتني، ليلحظ استيعابه أثناء  يصل
القراءة ويستطيع توظيف السياق يف استنتاج معاين املفردات غري املألوفة لديه. ويف املقابل تّتضح لنا 

إذا ما كان اعتماد دروس تعليم مدى اخلطورة اليت سيواجهها املتعلِّمون ممن يالقون صعوبة أثناء القراءة 
القراءة وبراجمها على القراءة الواسعة كمصدر وحيد يف تعليمهم املفردات، دون أن تكون هناك برامج أو 
دروس منتظمة يكون هدفها تعليم مفردات حمّددة على حنو مباشر ومقصود ملساعدهتم على استيعاب 

 (.Beck et al., 2002النصوص )
يت تتناوهلا البحوث يف تعليم املفردات اللغوية هي الطريقة املباشرة؛ وهي إجراء الطريقة الرابعة ال

منتِظم مباشر مقصود يقوم به املعلِّم داخل الفصل لعدٍد حمّدد من املفردات خيتارها ألمهّيتها؛ وذلك ألن 
ريقة.كذلك فإن هناك جوانب من معرفة املفردات ال مُيِكن أن يصل إليها املتعلِّم إال من خالل تلك الط

تعلُّم املفردات على حنٍو مباشر من خالل الكتاب املدرسي يضمن للمعلِّمني اختيار املهم من هذا 
(. كما يكتسب املتعلمون من هذه الطريقة Christen & Murphy, 1991املخزون املعجمي للغة. )

 & Diamondاسرتاتيجيات تساعدهم مستقباًل على حنو مستقل ومنتج على تعلم املفردات )
Gutlohn, 2006( وهذا ما دعا بعض الباحثني )Beck  & McKeown, 1985 إىل تصنيف )

الكلمات اليت يصادفها الطالب خالل سنواهتم الدراسية إىل مستويات؛ يكون الرتكيز أثناء تعليم 
اللغة،  املفردات بطريق مباشر على: الكلمات اليت تتصف بالشيوع العايل، واملستخدمة من قبل متحدثي

واملشرتكة بني حقول معرفّية متعددة يتعّرض هلا املتعّلم داخل الفصول املدرسّية. ويف املراجعات اليت قامت 
(، توصلت يف Snow, et al. 1998) National Reading Panelهبا اللجنة القومية للقراءة 

 إكساب املتعّلمني املعرفة مبعاين املفردات، تقريرها إىل أّن للطريقة املباشرة يف تعليم املفردات تأثرياً قويّاً يف
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شريطة أن يكون ذلك من خالل نصوص طبيعّية، وأن يلي ذلك أنشطة تدمج املتعلِّم يف عملّية التعلُّم 
 وتوّفر له فرصة استخدامها، والتفكري يف إنشاء العالقات بينها.

السابق تنوعها وتعدد  خالل العرض تعليم املفردات واليت تبني من هذه هي أبرز الطرق يف
إجراءاهتا؛ هلذا حني نستخدم واحدة منها على حدة فلن تكون كافية يف اكتساب املفردات اللغوية، 

د منها يف فيجب أال يُقتصر على إجراء أو نشاط تاركني بقّية اإلجراءات األخرى؛ فلكٍل منها مزايا يستفا
( من أنّه ال توجد Snow, et al., 1998ريرها )وهذا ما ختمت به جلنة املراجعات تقتعليم املفردات. 

طريقة علمّية واحدة فقط يف تعليم املفردات وإتا هناك طرق متنّوعة لكل منها أساس علمي. مما جعلها 
توصي بتنويع الطرق واإلجراءات، وخاصة حينما تتضمن الطريقة عناصر جوهرية: قراءة ُمستِقلة وموّسعة 

باملفردات، وتدريس مقصود لكلمات أو مفردات بعينها من أجل فهم النص قيد لتوسيع معرفة املتعلم 
القراءة، وتزويد املتعلِّم باسرتاتيجّيات لتعّلم املفردات بشكل ُمستقل، وإغناء بيئة التعّلم بأنشطة تدور 

 ,Graves, 2000; Diamond & Gutlohnحول املفردات من أجل حتفيز وتعزيز التعّلم لديه )
2006.) 

 اً/ تعلُّم المفردات اللغويةلثثا
)وزارة الرتبية وعلى حنو متأخر يف بعض الدول العربية  تسعى كثري من الدول يف العامل الغريب

إىل تقومي جتارهبا التعليمّية يف تعليم القراءة يف مراحل التعليم العام على حنو عاملي  (1432والتعليم، 
ارة القراءة يف تلك الدول بناء على معايري اختباريّة مقّننة، انظر ملقارنة كفاءهتا مبا حيققه الطالب يف مه

 PIRLS (The Progress in Internationalعلى سبيل املثال، الدراسة الدولية للتقدم يف القراءة 
Reading Literacy Study حيث تساعد هذه االختبارات على قياس التحصيل القرائي للطالب ،)

يف مراحل التعليم العام يف مادة القراءة من خالل قياس مهاراهتا، ومقارنة نتائجها بنتائج الدول على 
مستوى العامل، بل تساعد على تطوير سياسات التعليم العام، مبا يف ذلك مناهجها وطرق تعليم هذه 

أقسام االختبارات اليت يهتم هبا كمعيار يف التحصيل القرائي ما خيتّص باملفردات، حيث  املناهج. ومن
 يُنَظر إىل الثروة اللفظّية كمؤشر ذي داللة على تطور االكتساب اللغوي. 

ولَتَتحّقَق للفرد معرفة حقيقية باملفردات؛ ال بد أن يكون ذلك على مستوى االستقبال، وذلك  
احلاجة إىل إنتاجها مرة أخرى، وعلى مستوى اإلنتاج وذلك من خالل حاجة املتعّلم بتعّرف الكلمة دون 

إىل إنتاج أشكال من اللغة من خالل احلديث أو الكتابة عنها إليصال رسالة إىل اآلخرين؛ وذلك ألّن 
عاً ( يف تسعة مستويات تبNation, 2001معرفة املفردات تّتخذ أبعادًا متنوعة خّلصها أحد الباحثني )

لشكل املفردة ومعناها واستخدامها. وهذه األبعاد هي: أن تكون املعرفة من شكل الكلمة مسموعة، أو 
شكل الكلمة مكتوبة، أو أجزاء منها، أو أن يكون من خالل ربط شكل الكلمة مبعناها، املعىن 
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ظيفتها ، أو ربطها بكلمات أخرى، أو من خالل معرفة و conceptual meaningاملفاهيمي للكلمة 
يف اجلملة،  collocation behaviourحنويًّا على مستوى الرتكيب، أو من خالل سلوكها الرتاتيب 

 ,Nation, 2001; Salahوأخرياً قد يكون ذلك من خالل معرفة القيود يف استخدامها أو مناسبتها )
بصفتها لغة أم أن متحدِّثي اللغة  Meara; 1997  &(Schmittالباحثان مريا ومِشت ) (. ويرى2008

ال يتقنون كل هذه األبعاد من املعرفة املفرداتّية؛ بل إهنم ال يتقنون إال عددًا حمدودًا من أبعاد املعرفة 
 املفرداتّية لكثري من الكلمات اليت حيتفظون هبا يف خمزوهنم الذهين. 

عد األول هو املعرفة كما مُييز الباحثون بني بعدين من املعرفة املفرداتية اليت ميتلكها الفرد: الب
، واليت تعين حجم املعجم الذهين الذي ميتلكه الفرد كما يُقاس breadthالواسعة السطحية للكلمات 

بعدد الكلمات اليت لدى الفرد شيء من املعىن هلا، دون حتديد جودة هذه املعرفة كيفياً، والبعد الثاين هو 
لدقيقة اليت ميتلكها الفرد عن املفردة واليت تزداد مع ، ويعين التفاصيل اdepthاملعرفة العميقة للكلمات 

(. وقد Anderson & Freebody, 1981; stahl & Bravo, 2010التعرض لسياقات عديدة )
أشار كثري من الباحثني إىل أن هذه املعرفة العميقة للمفردات ليس بالسهولة اكتساهبا من خالل السياق 

ل تقدمي التعريف للكلمة أثناء تدريسها، وإتا على املعلم أن يذهب العرضي أو القراءة العابرة أو من خال
أبعد من ذلك لُينمي لدى طالبه معرفة باملفردات عميقة، وذلك من خالل تقدمي معلومات حول 
استخدامها سياقياً، باإلضافة إىل معلومات حول تعريفها، أي معناها وكيفية استخدامها يف سياقات 

التعريض وتكراره من أجل تنمية السرعة يف الوصول ملعىن الكلمة من رؤيتها، حىت خمتلفة، وتكثيف هذا 
 ,.Beck et al)تصبح هذه املعرفة تلقائية وسريعة، ليتحسن استيعاب النصوص املتضمنة هلذه الكلمات 

2002; Beck & McKeown, 1983; McKeown et al., 1983) . 
عن النظرة البسيطة اليت ميلكها بعض املعلمني ( Gunning, 1996وقد عربَّ أحد الباحثني )

حول تعليم املفردات وتنميتها، بأهّنا ليست ببساطة تقدمي عدة كلمات على اللوح مع تعريفاهتا يف كل 
مث أشار ، "a part of livingأسبوع مث اختبار الطالب حوهلا، وإتا هي عملّية معايشة مع املفردات "

تعليم  تها ال بُد أن ترتكز على سبعة مبادئ على املعلِّم األخذ هبا من أجلإىل أّن عملية تعليمها وتنمي
املفردات لطالبه وتنميتها: بناء خلفّية معيشّية، وتقدمي املفردات من خالل جتارب حياة يعيشها الطالب، 
والتحّدث عن هذه اخلربات اليت مارسوها، والرتكيز على تنمية املفاهيم للمفردات املختارة أكثر من تعليم 

، وربط املفردات خبربات الطالب learning concepts versus learning labelsتسمية األشياء، 
السابقة، وعقد املقارنات والتشابه بني املفردات، وتنمية عمق املعىن للمفردات، وتكرار عرض الكلمة يف 
أكثر من موضع وسياق، والتشويق يف تعلم املفردات، وأخرياً، بناء االستقاللّية يف تعليمها من أجل 

 انتقال أثر التعلُّم. 
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 لم في تعليم المفردات:/ دور المعرابعاً 
، التأثري يف تعلم الطالب بشكل عامإن أبرز من توجه له اجلهود هو املعلم ألنه األهم من حيث 

وميكن تطوير التعليم من خالل تطوير فاعلية املعلمني وذلك أجدى من تطوير أي عامل آخر )مارزانو 
 ب يف كل مستويات التحصيل؛ بغض(، وذلك ألن املعلمني الفاعلني يؤثرون يف الطال1428وآخرون، 

النظر عن مستوى تفاوهتم يف فصوهلم الدراسية. فإذا كان املعلم غري فعال؛ فسيكون تقدم طالبه العلمي 
 ,Wright, Horn & Sanders) اختالفهم يف حتصيلهم الدراسي ضعيفاً، بغض النظر عن مدى 

من تأثري على حنو خاص يف تنمية املفردات اللغوية كما أشارت ليلنثال املعلم . وكذلك ملا ميلكه (1997
(Lilienthal, 2009  من أن املعلم وليس الربنامج هو من يؤثر يف تو املفردات اللغويّة لدى )

األطفال. والسبب اآلخر لالهتمام بدور املعلم يف تعليم املفردات ما بينته نتائج البحوث من أن تضمني  
ءة للمفردات املراد تعليمها ال يعين تعلُّمها من ِقَبل الطالب، بل ال بُّد من حتديد وقت لرتكيز كتب القرا

 ,Morgan(. يضاف إىل ذلك؛ ما أشارت إليه مورجن )Juel et al, 2003املعلمني على تعليمها )
لدى  ( من أمهّية الدور الذي يقوم به املعلِّم داخل حجرات الدرس يف ردم الضعف اللغوي2010

األطفال وفيما يّتبعه من إجراءات ُتسهِّل عملّية اكتساهبا؛ كل ذلك جعل من األمهية تشخيص مدى 
تطبيق معلِّمي القراءة يف املراحل األولّية إلجراءات تعليم املفردات؛ ألن املعلمني قد خيفقون يف معرفة 

 عليمها.تلك اإلجراءات وأمهية التعليم املنتظم هلا وختصيص الوقت الالزم لت
ومن أوائل الدراسات اليت أولت اهتماماً بأداء املعلم يف تعليم املفردات اللغوية ما قام به دوركني 

((Durkin, 1979  من مالحظة املعلِّمني يف تعليمهم القراءة؛ حيث وجد أن جمموع ما ُخصِّص لتعليم
دقيقة، كما مل  19يتجاوز سوى دقيقة أمضاها املعلمون يف تعليم القراءة؛ مل  4469املفردات من بني 

جيد أي عناية بتعليم املفردات يف الكتب. مث جاءت الدراسات املعاصرة بعد ذلك لتؤكد النتيجة ذاهتا من 
(، وأن تعليم املفردات داخل Beck & McKeown, 2007ضآلة االهتمام بتعليم املفردات )

. وذلك أيضًا ما (Lilienthal, 2009)الصفوف املدرسّية مل يأخذ االهتمام الذي يستحقه إال متأخراً 
 Early Readingأكدته دراسة أجريت مؤخرًا عنيت بتحليل حمتوى عشرة من برامج القراءة املبكِّرة )

Firstه يف مواد املنهج حول تعليم املفردات، بل (، حيث مل يتبني وجود جهد حثيث مُيكن مالحظت
على العكس، ُلوِحظ ِقّلة ما تُقدِّمه من إرشادات للمعلِّمني ُتساِعدهم على تعليم األطفال للمفردات 

 (. Neuman & Dwyer, 2011اللغويّة )
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  / تصّورات الفاعلّية وتعليم المفردات:خامساً 
حبوث التدريس وإعداد املعلمني حتواًل يف مثانينات القرن املاضي من االهتمام بسلوك  شهدت

املعلم ومهاراته إىل االهتمام بتصورات املعلم وعملياته املعرفية وإدراكاته؛ مما أنتج دراسات ثرية حول 
 يف ذلك ؛ ويعود املرجع(Richardson, 1996)تصورات املعلمني واجتاهاهتم يف البيئة املدرسية 

يف سلسلة من حبوثه اليت كان هلا األثر يف نظرية التعلم  1977للجهود اليت قام هبا بندورا منذ عام 
االجتماعي واليت كان من أحد جماالهتا دراسة العالقة بني التصورات من جهة وبني فاعلية األداء من 

ته وقناعاته بقدراته الذاتية وما ميكن جهة أخرى، مؤكدة أن سلوك الفرد يتأثر سلبًا أو إجيابًا مبدى تصورا
 . (Bandura, 1977; 1997)أن حيققه 

البحوث الرتبوية ضرورة قياس تصورات املعلمني باعتبار قوة تأثريها يف أدائهم لقد أكدت نتائج 
. (Hollon, Anderson & Roth, 1991; Protheroe, 2008)التعليمي ويف حتصيل طالهبم 

حيث يتحسن مستوى أداء املعلمني يف التخطيط والتنظيم للدرس، ويزداد حرصهم لفهم االسرتاتيجيات 
التعليمية احلديثة وحرصهم على تطبيقها، ويثابرون لتذليل أي عوائق تواجههم يف سبيل حتسني حتصيل 

 ;Gibson & Dembo, 1984)الطالب؛ وخاصة الطالب ذوي املستويات التحصيلية الضعيفة 
Ashton & Webb, 1986; Coladarci, 1992; Ross, 1994; Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001) ويف املقابل حني تكون قناعة املعلمني بفاعليتهم ضعيفة؛ تضعف .
 . (Hoy, 2004)جهودهم املبذولة وتقل املثابرة تبعاً لذلك؛ مما يؤدي إىل خمرجات تعليمية ضعيفة 

 األمهية لقياس تصورات املعلمني إال أنه ُلوِحظ أن الدراسات اليت حبثت وعلى الرغم من تلك
العالقة بني تصّورات فاعلّية املعّلمني وأدائهم التعليمي يف دروس القراءة بشكل عام كانت قليلة، وأقّل 

اللغويّة.  منها، إن مل يكن نادراً، تلك اليت حبثت العالقة بني تصّورات فاعلّية أدائهم يف تعليم املفردات
وميكن تفسري هذه الندرة يف البحث يف عالقة التصّورات بأداء املعلِّم يف تعليم املفردات إىل أن هذا النوع 
من البحوث املتخصصة حديث، فُيتوقَّع إذن أن يُنَظر يف العالقة بني تصّورات الفاعلية والقراءة بصفتها  

ومن الدراسات اليت  مَّى كل واحدة على ِحدة.كاًل كاماًل، وليس بصفتها جمموعة من املهارات، تن
 Guo etاعتنت حتديداً بعالقة تصّورات املعلِّم بتعليم املفردات اللغويّة ما قام به الباحثون جو وزمالؤه )

al., 2010)  بفحص طبيعة العالقة بني فاعلّية املعلِّمني، وجودة األداء، ومدى اكتساب الطالب للوعي
 interactionملفردات خالل سنة دراسّية، وأشارت نتائجهم إىل وجود تفاعل باملكتوب ومعرفتهم با

ات الثالثة: فاعلّية املعلِّم، وجودة األداء داخل الصف املدرسي، واكتساب املعرفة باملفردات،  بني املتغريِّ
و فاعلّية حبيث ُوِجد أّن اكتساب املفردات اللغويّة كان عاليًا لدى الطالب الذين يدرسهم معلِّمون ذو 

عالية وأداء تعليمي جّيد داخل الصف املدرسي. أما الدراسات اليت تناولت العالقة بني تصّورات 
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( يف فنزويال، Chacon, 2005املعلمني وأدائهم يف تعليم اللغة بشكل عام فمنها دراسة تشاكون )
اءته اللغويّة يف تدريس اإلجنليزيّة  حيث ُوِجد أّن هناك ارتباطا إجيابيا بني تصور املعلِّم لفاعلّية أدائه وكف

كلغة أجنبية، وأّن ذلك كان أقوى، وبشكل ملحوظ مع حمور االسرتاتيجّيات التعليمية منه مع حموري 
( يف دراسته ملعلمي Yilmaz, 2011تنشيط الطالب وإدارة الصف، والنتيجة ذاهتا توصل إليها ياملاز )

( يف Eslami & Fatahi, 2008ماتوصل إليه إسالمي وفتحي )اللغة االجنليزية كلغة أجنبية يف تركيا، و 
دراستهما لتصّورات معلِّمي اللغة اإلجنليزيّة يف إيران؛ من وجود عالقة إجيابّية بني تصّورات املعّلمني 

 لفاعليّـهم التدريسّية مع كفاءهتم يف تعليم اللغة اإلجنليزيّة بصفتها لغة أجنبّية. 

 :البحثاإلطار النظري وأدبيات  ساً/ خالصةساد
حماور أساسية يف تعليم املفردات اللغوية حيث إن أمهية  البحثتناول اإلطار النظري وأدبيات 

املفردات اللغوية متثل جوهر االهتمام هبذا املشروع وأساسًا اعتمد عليه الباحثان، فلم يعد تأثري املفردات 
 وعرب املراحل الدراسية،يف مجيع املقررات الدراسية  أثرهبل امتد  مقتصراً على التحصيل يف القراءة أو اللغة

وتلك النتيجة العلمية أوضحتها عشرات الدراسات العربية والعاملية مما يؤكد أن تلك النتيجة التقتصر 
 على لغة دون أخرى.

االهتمام ببحث اإلجراءات املناسبة لتعليم املفردات  زاد ؛املفردات اللغوية أمهيةعلى  وتأسيساً 
يكمِّل متنوعة مداخل  وأكثرها فاعلية مما أنتجفكانت هناك دراسات تستكشف أفضل الطرق  ،اللغوية

يلغي أو يُناقض بعضها بعضا؛ وذلك ألّن الطالب، كما أشار الباحثون،  ، وليست مداخلبعضها بعضاً 
هم أفراد ويتمايزون ( Rupley, Logan, & Nicholas, 1998-1999) ربالي ولوجان ونيكوالس

واحدة مُيِكن هلا أن تزوِّد كل  إسرتاتيجيةيف االستفادة من طرق التدريس املتنوِّعة، وأنّه ال توجد طريقة أو 
 الطالب بطريقة متميِّزة يف تعليمهم وتعّلمهم للمفردات.      

ل والطرق فإهنا أمثرت يف جمملها عن إجراءات ومن خالل الدراسات املقارنة بني تلك املداخ
ذات تأثري فعال يف اكتساب الطالب للمفردات اللغوية يف الصفوف األولية وتعددت تلك اإلجراءات 
بتعدد املنطلقات النظرية اليت انبثقت منها، مث تبع ذلك أسلوب علمي يأخذ يف حسبانه أفضل ما أنتجته 

ينتقي اإلجراءات املناسبة لتصبح يف إطار عملي واحد ميكن  شامالً  تلك املداخل النظرية ليؤسس مدخالً 
 ,.Snow, et al)ة األمريكية جلنة املراجعاستخدامه يف حجرة الصف، وذلك يتوافق مع ما أوصت به 

باسرتاتيجّيات لتعّلم  هتوسيع معرفة املتعلم باملفردات، وتزويدمبا ينعكس على  ( بتنويع اإلجراءات1998
 ,Graves, 2006; Diamond & Gutlohnحتفيز التعّلم لديه )و بشكل ُمستقل، املفردات 

 eclectic) تعليم املفردات اللغوية إجراءات لقد تبىن الباحثان هذا املدخل االنتقائي يفو (. 2006
approach)نظرًا لشموليته ولربطه بني التنظري العلمي ونتائجه يف امليدان التعليمي، وكذلك حلاجة  ؛
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اللغة العربية على وجه اخلصوص لالستفادة من هذا األسلوب العلمي نظراً حلداثته يف تعليم القراءة على 
 حنو عام، ويف تعليم املفردات على حنو خاص. 

دراسات ظهرت ومع تبني وظهور أمهية املفردات اللغوية وأمهية حتديد إجراءات تعليمها فقد 
وذلك لتحديد مستويات الفهم اليت ميكن  ؛مفردات اللغويةحتصيل الطالب للتركز على تقومي أخرى 

حبيث والتمكن من فهمها  واستخدامها، وليمكن مساعدهتم يف تعلم املفردات ،للطالب أن حيققوها
املناهج   ي أو مصممنيللقائمني على التعليم سواء املعلموليتبني  ،اليقتصر الفهم على املستويات الدنيا

 تدرجة يف تعليم املفردات اللغوية. كيفية تضمني مستويات م
ووفقًا لتلك األمهية فقد ازداد االهتمام بتقومي تعلم الطالب للمفردات اللغوية حىت بدأت كثري 
من الدول العاملية باستخدام اختبارات دولية مقننة لقياس مستوى حتصيل طالهبم يف القراءة بشكل عام 

 حتصيل مايكشف مستوىولوية أن تتضمن هذه الدراسة هلذا فكان من األو  واملفردات كأحد احملاور،
 .لمفردات اللغوية وفق مستويات الفهم اليت تناولتها أبرز نتائج الدراسات والبحوثل الطالب

إىل أّن عملّية تعليم املفردات وتعلُّمها عملّية شاملة تتطلَّب االعتناء بكل العناصر لص خنو 
الفاعلة واملؤثِّرة يف عملّية تعليمها: الكتاب والطالب واملعلِّم، منطلقة من تقومي الكتاب املقّرر يف تعليم 

 مث االعتناءها، املفردات من حيث مدى تضمينه لإلجراءات العلمّية يف تعليمها، ومستوى حتقيق
باملعلِّم والدور الذي مُيِكن أن  ، وانتهاءً حتصيلهبالطالب، احملور الثاين يف العملّية التعليمّية، وتقومي مستوى 

   خاصة إذا ما تشكَّل لديه مع اخلربة التعليمّية تصّورات فاعلية األداء. يقوم به

 ةعينالمجتمع و ال
 ا يلي:كمنفيذ  التحبسب مراحل  عينتهو  املشروع البحثيجمتمع  تنوع

 يف اللغويـة املفـردات تعلـم دروس املرحلـة األوىلاسـتهدفت : مجتمع والعينة في المرحلة األولىال -1
ـــــة الصـــــفوف يف القـــــراءة كتـــــب ـــــاين األول) األولي ـــــث ،(والثالـــــث والث ـــــدروس حصـــــر ميكـــــن وحي  ال

 الكتـــب هـــذه يف اللغويـــة املفـــردات مجيـــع حتليـــل الباحثـــان ارتـــأى فقـــد الكتـــب؛ هـــذه يف واملفـــردات
متضــمنة  سو در  104 الكتــب هــذه يف التعليميــة الــدروس عــدد ويبلــ . العينــة هــو تمــعاجمل ليصــبح
 :(1تظهر يف جدول رقم ) كما موزعةمفردات  304
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 :واملفردات اللغوية وفق كل صف دراسي التعليمية الدروس عدد(  1) جدول
 المفرداتعدد  عدد الدروس كتب القراءة المرحلة
الصف 
 األول

اليوجد كلمات حمددة مقصود تعليمها  15 الفصل الدراسي األول
 15 الفصل الدراسي الثاين باعتبار املرحلة مرحلة تعلم هتجئة للمفردات

الصف 
 الثاين

 57 20 الفصل الدراسي األول
 53 20 الفصل الدراسي الثاين

الصف 
 الثالث

 94 17 الفصل الدراسي األول
 100 17 الفصل الدراسي الثاين

 مفردة 304 درس 104 كتب 6  اجملموع
 

طـالب الصـف الثالـث االبتـدائي  املرحلـة الثانيـةاسـتهدفت : والعينة في المرحلة الثانية المجتمع -2
الصــف الثالــث طــالب  أمــا العينــة فتكونــت مــن دينــة الريــاض.مباحلكوميــة  البنــني النهاريــة مبــدارس

طالبـــــــــاً )وزارة الرتبيـــــــــة  1087حيـــــــــث يبلـــــــــ  جممـــــــــوع عـــــــــددهم  يف مدينـــــــــة الريـــــــــاض االبتـــــــــدائي
تعكـس عـدد مكاتـب التعلـيم، دارس املقد مت اختيار عينة عشوائية طبقية من (، و 1430والتعليم،

مت اختيار مجيع فصول الصف الثالـث االبتـدائي مـن كـل مدرسـة خمتـارة وفـق مكاتـب التعلـيم يف  مث
ويبـــني  طالبـــاً، 481مـــوع عينـــة البحـــث مـــن طـــالب الصـــفوف األوليـــة ليصـــبح جم مدينـــة الريـــاض،

   مدارس العينة وعدد الفصول يف كل مدرسة وعدد الطالب: 2جدول
 

 مدارس العينة وعدد الفصول يف كل مدرسة وعدد الطالب 2جدول
 عدد الطالب عدد الفصول اسم المدرسة مكتب التعليم

 71 2 ابن تيمية اجلنوب
 47 2 العاليةأيب  الروضة
 50 3 ابن الشجري الشرق
 57 2 حارث بن كلدة الغرب
 65 2 اخلوارزمي السويدي
 62 2 ثابت بن أسلم الوسط
 20 1 أيب سعيد اخلدري الشمال
 109 4 ابن عبدالرب الروايب

 طالباً 481 فصالً 17 مدارس 8 المجموع
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الصــفوف األوليــة  يمعلمــمجيــع  الثالثــةاســتهدفت املرحلــة : مجتمــع والعينــة فــي المرحلــة الثالثــةال -3
مبدارس التعليم احلكومي مبكتب الرتبية والتعليم بالسويدي مبدينـة الريـاض خـالل الفصـل الدراسـي 

 ( مدرسة ابتدائية. 40( يف )89هـ( والبال  عددهم )1433-1432الثاين من العام الدراسي )

 واألساليب اإلحصائية المشروع البحثي منهج 
. فاملنهج الوصفي االرتباطي الوصفي نهجاملو  التحليلي الوصفي نهجامل املشروع استخدمت

 مرحلة يف القراءة كتبلتحليل  استخدم في املرحلة األوىل ف :املشروعاستخدم يف مجيع مراحل التحليلي 
 العلمي البحث نتائج من املستنبطةاملفردات اللغوية  تعليم إجراءات مع توافقها مدىو  األولية الصفوف

 ،ى حتصيل الطالب للمفردات اللغويةستو تحليل ملاستخدم املنهج الوصفي يف املرحلة الثانية و  ،اجملال يف
جراءات ويف مدى اإلمستوى أداء املعلمني يف تطبيق  لتحليل الوصفي نهجويف املرحلة الثالثة استخدم امل

دراسة العالقة بني مستوى أداء لفقد استخدم املنهج االرتباطي  . أماصوراهتم لفاعلية أدائهم التعليميت
 .صوراهتم لفاعلية أدائهم التعليميمدى تبني املعلمني يف تطبيق إجراءات تعليم املفردات اللغوية و 

اإلحصائي، كما استخدم  SPSSاستخدم الباحثان برنامج الوصفية  لتحليل البياناتو  
 اختبار شيفيه البعدي، و املشروعوفق متغريات ملعرفة الفروق اإلحصائية  الباحثان حتليل التباين األحادي

 .معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة اإلحصائيةكذلك و يف حتصيل الطالب، لتحديد مصدر الفروق 

 وإجراءات الصدق والثباتدوات العلمية األ
كل مرحلة   الباحثون لتناسبأعدها ثالث أدوات  :أدوات علمية أربع املشروع البحثي ستخدما

 وفيما ،من اللغة االجنليزية مرتمجةأداة إضافية  ثالثةاملرحلة التضمنت ، بينما الثالث شروعمن مراحل امل
 :يلي تفصيل ذلك

 متضمنةً حمتوى  حتليل طاقةتوصل املشروع يف مرحلته األوىل لبناء ب األولى:المرحلة أداة 
قام حيث  األولية، لصفوفاملقررة على طالب ا القراءة كتب يف اللغوية املفردات تعليم إجراءات
، م 2010إىل م 1980املاضية ابتداًء من  عاماً  30راجعة حبوث اجملال اليت أجريت طيلة مب الباحثان

إجراءات تعليم املفردات اللغوية  تبني أنلألدوات املستخدمة يف تعليم املفردات اللغوية  وبعد حتليل
أّكد مما  ،مل جتمعها أداة علمية على الرغم من أمهيتهاو متفرقة يف أدبيات البحوث العربية واالجنليزية 

  .ركز يف بنودها على إجراءات تعليم املفردات اللغويةتتطوير أداة  ضرورة
 مع احلالية الكتب توافق مدى ملعرفة التحليل يف استخدامها ميكن بنود يف األداة صيغت وقد
 متحقق: يلي كما بند كل حتقيق مدى ملعرفة الرباعي التدرج األداة واستخدمت. املقرتحة اإلجراءات

 التحليل صدق ولضمان. متحقق غري ،ضعيفة بدرجة متحقق متوسطة، بدرجة متحقق عالية، بدرجة
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 اجلدول يف كما درجة كل متوسط وفق التحقق مستويات من مستوى لكل تفسرياً  الباحثان وضع فقد
 .(3) رقم

 
 :التعليمي اإلجراء حتقق مستويات من مستوى كل تفسري  (3) جدول

 مدى
  التحقق

 بدرجة متحقق
 عالية

 بدرجة متحقق
 متوسطة

 بدرجة متحقق
 ضعيفة

 متحقق غير

 1.75:  1 2.50:  1.76 3.25:  2.51  4:  3.26  املتوسط

 مدى تفسري
 التحقق

 يف متحقق اإلجراء
% 75 من أكثر
 املفردات عدد من

 يعرضها اليت اللغوية
 الواحد الدرس

 يف متحقق اإلجراء
 من% 51-75
 اللغوية املفردات عدد
 الدرس يعرضها اليت

 الواحد

 يف متحقق اإلجراء
 من% 26-50

 املفردات عدد
 يعرضها اليت اللغوية

 الواحد الدرس

 اإلجراء فأقل% 25
 أي يف متحقق غري

 املفردات من مفردة
 يعرضها اليت اللغوية

 الواحد الدرس
 

 القراءة، تعليم يف متخصصني أكادمييني على توزيعها مت التحليل بطاقة حمتوى صدق ولقياس
 تعليم إجراءات مع وتوافقها البطاقة بنود مناسبة مدى ملعرفة األولية؛ للصفوف ومعلمني ومشرفني
 وأصبح البنود بعض صياغة أُعيدت لذلك ونتيجة. الصياغة وضوح مدى ملعرفة وكذلك اللغوية، املفردات
   .بنداً  20 النهائية صورهتا يف عددها

 لتحقق من تطبيق كل إجراء علىلقراءة الدرس  يتمتحليل املفردات اللغوية يف كل درس ول
والتدريبات  ، ويتم قراءة مجيع أجزاء الدرس وهي: املقدمة وعرض الدرساملفردة اللغوية املقصود تعلمها

تُوضع درجة توفر اإلجراء لكل مفردة  4-1والتمرينات. وباستخدام معيار التدرج الرباعي من  واألنشطة
( عدم توفر اإلجراء يف تعليم املفردة 1لغوية حبسب طريقة عرضها يف الدرس الواحد؛ حبيث يعين الرقم )

حني يستخدم اإلجراء بشكل غري مباشر ( درجة التوفر: قليل 4و 3و 2يف الدرس، بينما تعين األرقام )
وغري واضح، ومتوسط حني يستخدم اإلجراء بشكل واضح، وكثري حني يستخدم اإلجراء بشكل واضح 

 ومتسق خالل أجزاء الدرس. 
 خترياُ (؛ intra-rater reliabilityوملعرفة ثبات التحليل دون تأثري لعامل زمن التحليل )

وأُعيد حتليلها بعد أسبوعني من التحليل  درساً  18 الدروس وعجمم ليصبح كتاب كل من دروس ثالثة
األول، ومت حساب الثبات جبمع عدد البنود املتفق عليها يف التحليلني مث قسمته على اجملموع الكلي 

ليل كما يلي: ، ووفقا لتلك املعادلة فإن نتيجة الثبات هلذا التح(Stemler, 2001)لبنود التحليل 
 inter-rater reliability)؛ وملعرفة ثبات التحليل باختالف احملللني )0.94( = 360(/)340)
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 0.92( = 360(/ )332فقد مت حساب الثبات بني الباحثني وفق املعادلة السابقة ليصبح الثبات:)
 وتعطي النتيجتني قيمة ثبات عالية ميكن الوثوق باستخدامها يف حتليل الكتب.

 معيارية واحنرافات حسابية متوسطاتمن  الوصفي التحليليف هذه املرحلة  الباحثان استخدمو 
 حتليل اختبار الباحثان استخدم االستداليل التحليل ويف. املتضمنة لإلجراءات الكتب حتقيق درجة ملعرفة
 للمفردات تعليمها يف املرحلة باختالف القراءة تعليم كتب بني الفروق الختبار ANOVA التباين
 .اللغوية

قيس معرفة ي حتصيلي اختبار توصل املشروع يف مرحلته الثانية لبناء الثانية:المرحلة أداة 
استخدم الباحثان يف هذا حيث  وفق ثالث مستويات معرفية متدرجة، الطالب للمفردات اللغوية

( وتكييف مصطلح العمق ليقيس depth of knowledgeبـُْعد العمق يف معرفة املفردات )املشروع 
حتصيل الطالب يف ثالثة مستويات متدرِّجة: املستوى األول وهو املستوى التعريفّي: ويعين اسرتجاع 
مفهوم املفردة كما هو، ويهدف لقياس العمق يف أبسط صوره من خالل استخدام املفردات املراد 

ستوى السياقّي، اختبارها يف اجلمل نفسها من الكتاب، دون تغيري يف تركيب اجلملة. واملستوى الثاين امل
ويهدف لقياس مدى قدرة الطالب على توظيف املفردة يف سياق آخر، وذلك من خالل استخدام 
املفردات نفسها يف مجل مقاربة يف السياق للجمل األصلّية اليت وردت يف الكتاب، دون أي تغيري يف 

لقياس مدى قدرة الطالب صيغة املفردات املختربة. واملستوى الثالث هو املستوى االبتكارّي، ويهدف 
على توظيف املفردة يف سياق آخر، كما يقيس قدرته على االستفادة من صيغة املفردة والذي يُظِهر 
مستوى من املعرفة يتمثَّل يف انتقال أثر التعّلم، والذي هو مطلب من مطالب العمق يف اكتساب 

مع تغيري صيغتها )على ( ومت ذلك من خالل استخدام املفردات Gunning, 1996املفردات )
 سبيل املثال، من مصدر إىل فعل( ووضعها يف مجل مقاربة للجمل األصلّية اليت وردت يف الكتاب.

 .ةأمثلة على املستويات الثالث 4يوضح جدول و 
 
 ات كما وردت يف االختباراملفرد حتصيلستويات (  أمثلة مل4) جدول  

املفردة  كما وردت يف االختباراجلمل   كما وردت يف الكتاب  اجلمل املفردة املستوى
 املناسبة

ُعُه َوالسُِّر ال أُِذيـُْعهُ  أذيعه )التعريفي( األول ُعُه َوالسُِّر ال... احَلقُّ ال ُأِضيـْ  أُِذيـُْعهُ  احَلقُّ ال ُأِضيـْ
 كلَ  انٌ أَمَ  الصَّاَلة ... ِمَن النَّار. أيُّها الطَّرُي سالٌم وأماٌن َلك مينِّ  لكأمان  )السياقي( الثاين
ْسِلِم أَْن ... يف َصالَتِه أَنَا أَرَفُع َيَديَّ يف ُخُشوع خشوع )االبتكاري( الثالث

ُ
 خَيَْشع َعَلى امل

 
حبيث تكون أسئلة االختبار مماثلة يف طريقتها ملا اعتاد التحصيلي  وقد صيغت أسئلة االختبار
وذلك لتاليف متغري اختالف صياغة ونوعية األسئلة حىت التكون  الطالب عليه يف أسئلة كتاب القراءة،
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الطالب قائمة من  نتائج وهي صيغة ملء الفراغ من خالل االختيار من متعدد حبيث يعطىالمؤثرة يف 
املفردات يف بداية السؤال مث يعطى مجاًل تتضمن كل مجلة مفردة ناقصة؛ ويُطلب من الطالب اختيار 

، وباعتبار االختبار مفيدةتامة  قائمة املفردات ليضعها يف اجلمل لتصبح اجلملة املفردة املناسبة من
مفردة وألنه يصعب على الطالب أن توضع مجيع املفردات واجلمل يف سؤال واحد؛ فقد مت  24يتضمن 

 وضع كل ست مفردات يف سؤال واحد ليصبح االختبار مكوناً من أربعة أسئلة.
يف كتاب القراءة للصف الثالث  من املفردات اللغوية موعةجم ت أسئلة االختبارتضمنقد و 

مت االبتدائي، ولضمان متاثل املفردات يف طريقة عرضها يف الكتاب وطريقة تعلمها من الطالب؛ فقد 
 أنتبني  املختارة درساً(؛ وبعد تأمل املفردات 32اختيار أول مفردة من كل درس من دروس القراءة )

يف درسني  مرتني تقدميهامت  وقد بعض الدروس مثل )الناضرة، صامتاً، رحيبة(بعض املفردات مكرر يف 
حىت ال يكون لتكرار تلك الكلمات استبعاد أي مفردة متكررة بذلك تم ومبعنيني غري متماثلني؛ ف خمتلفني

( 24بل  عدد املفردات املستبعدة مثان مفردات، وأصبح عدد املفردات النهائي ) وقد تأثري يف النتائج،
 الواحدة، مفردة لغوية، وهو عدد يتناسب مع إمكانية اختبار الطالب فيه خالل زمن احلصة الدراسية

تطول مدة االختبار  دقيقة؛ وحىت ال 45تجاوز ي ولكي يتمكن الطالب من أداء االختبار يف وقت ال
 فتؤثر يف قدرة طالب الصف الثالث االبتدائي يف مستوى األداء. تهوأسئل

مدى مناسبة  ملعرفةوفق معيارين: األول ها حتكيم متالظاهري  قياس صدق األداة وإلجراءات
صيغة االختبار لتلك  مناسبةمدى ملعرفة  والثاين، طالب الصف الثالث االبتدائيملستوى  االختبار

املستويات. وقد أظهرت نتائج التحكيم وفق املعيار األول نسبة اتفاق بني احملكمني من حيث مناسبة 
%، أما عن نتائج التحكيم وفق املعيار الثاين فقد أبدى  92حيث بلغت النسبة  للطالباالختبار 

كمون لألداة بأال يزيد وقت أداء حيث أكد احمل، يف طول االختبار وشكله وحمتواه احملكمون توصيات
االختبار عن حصة دراسية واحدة ليتناسب مع طبيعة الطالب يف هذه املرحلة وقدرهتم على حتمل أداء 

، للطالب مت إعادة صياغة شكل االختبار من حيث حجم اخلط ليصبح أكثر مقروئيةكما  االختبار،
املفردات اليت يراها  وإبدال بعض، سؤالال كل سؤال يف صفحة، وكذلك توحيد حجم فراغات  وختصيص

 على سبيل املثال إلغاء كلمة صنبور. ملستوى الطالب مالئمةلتصبح أكثر احملكمون غري مناسبة 
ملعرفة مدى وكذلك  لالختبار؛ معامل الصعوبة والسهولة ومعامل التمييزقياس و الثبات  عرفةومل

من طالب  عدددراسة استطالعية على أجرى الباحثان  ؛اعتمادها إمكانية تطبيق األداة وجتريبها قبل
 مايلي: تبني، وقد  البحثمن غري عينة  االبتدائي الصف الثالث
 دقيقة تقريبًا كمتوسط أداء للطالب، حيث لوحظ 40أن االختبار ميكن أن يؤدى خالل  -

دقيقة من زمن احلصة، واكتمل  30أن بعض الطالب بدأ بتسليم االختبار بعد مضي 
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يعين إمكانية تطبيقه خالل مما دقيقة،  45تسليم مجيع الطالب لالختبار بنهاية احلصة 
حصة واحدة، مع العلم أن اخلمس دقائق األوىل من احلصة استغرقت يف تنظيم الطالب 

 .، وتوضيح طبيعة االختباروتوزيع األسئلة
 .وفق معادلة ألفا كرونباخ 0.89 بلغت نسبة الثبات الكلي لالختبار -
الصعوبة وفق معادلة )عدد اإلجابات الصحيحة/ جمموع معامل  حساب متوسطات مت -

معامل الصعوبة(، أما معامل التمييز  -1( ومتوسطات معامل السهولة وفق )100×البنود
 (:2000، حسابه وفق طريقة اجملموعتني الطرفيتني )عالم فتم

  تطبيق االختبار على العينة وحساب درجة كل فرد يف االختبار -
 ترتيب الدرجات من األعلى إىل األدىن حسب الدرجات للعينة ككل.  -
موعتني أعلى جملتقسيمهم بحتديد جمموعة الدرجات العالية وجمموعة الدرجات املنخفضة  -

  .%27% وأدىن 27
  .حصر عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة على كل فقرة يف اجملموعتني -
 : اآلتيةالفقرة وفق املعادلة  حساب النسبة املئوية لدرجة متييز -
عدد ) ÷( عدد اإلجابات الصحيحة للفئة الدنيا) -(عدد اإلجابات الصحيحة للفئة العليا)  

  نتائج حتليل معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز. 5ويبني جدول ،  100× ( أفراد إحدى الفئتني
 

 ألسئلة االختباروالسهولة والتمييز الصعوبة  تمعامال  5جدول              
 معامل التمييز معامل السهولة معامل الصعوبة السؤال
 0.57 0.31 0.69 األول
 0.59 0.43 0.57 الثاين
 0.48 0.57 0.43 الثالث
 0.33 0.44 0.56 الرابع

 
% إىل 31 اجلدول أن معامل الصعوبة ومعامل السهولة تراوحت متوسطاته بني بنيحيث ي

على االختبار  مستوى يعين أن ( مما2000عالم، ضمن القيم املقبولة )تلك املتوسطات وتعترب ، 69%
% 33بني  تراوحت االختبار ألسئلةمتوسطات معامل التمييز أن  3ني جدولكما ب  .مناسبعام  حنو
 مما يعين أن االختبار قادر على التمييز بني فئات الطالب. %،59إىل 

توصل املشروع يف مرحلته الثالثة لتطوير األداة اليت استخدمت يف  الثالثة:أدوات المرحلة 
 املرحلة األوىل وكذلك تبيّن أداة مرتمجة لقياس فاعلية تصورات املعلمني وذلك كما يلي:
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تطبيقها  مالئمةاختبار و اليت استخدمت يف املرحلة األوىل األوىل مت تكييف بنود األداة  -1
نتيجة لذلك أعيدت صياغات معلماً، و  15على عينة استطالعية من املعلمني يف الصفوف األولية 

 )تقيس أسئلة الدرس اخلتامية فهم الطالب ملعىن املفردات اجلديدةمها اثنني من البنود  مجعمت البنود كما 
لتصبح (  مواقف لغوية جديدة تقيس أسئلة الدرس اخلتامية قدرة الطالب على استخدام املفردات يف ،

م قدرة الطالب على استخدام املفردات يف مواقف تقيس مستوى ختامية  أسئلة يف بند واحد هو )أُقدِّ
 بنداً. 19 تتضمن املخصصة للمعلمنيلتصبح األداة ( لغوية جديدة

ات تعليم املفردات إلجراءاملعلمني لقياس مدى تطبيق تدرج رباعي  وفقاستخدمت األداة 
، 3-، أستخدمه أحيانا2-، أستخدمه بشكل نادر1-وتبدأ مبستوى )ال أستخدم هذا اإلجراءاللغوية، 

 (.4-أستخدمه بشكل كبري
ولقياس صدق األداة مت قياس االتساق الداخلي باستخدام معامل االرتباط )بريسون( ملعرفة 

لتحليل وجود ارتباط ذي داللة إحصائية عند مدى ارتباط اإلجراءات بالدرجة الكلية. وقد أظهر ا
بلغت نسبة كما ( بني اإلجراءات، أي أهنا تتمتع بدرجة جيدة من الصدق.  0.76) 0.01مستوى 

 وفق معامل ألفا كرونباخ، وهي تشري إىل نسبة ثبات عالية لألداة ميكن الوثوق هبا. 0.89الثبات الكلي 
تصورات املعلمني لفاعلية أدائهم  قياسل خمصصةهي أداة مرتمجة الثانية  األداة -2

((Teachers’ Sense of Efficacy Scale األبرز يف جماهلا، ويستخدمها  تعترب هذه األداة، و
الباحثون لقياس تصور املعلمني لفاعلية أدائهم، حيث ُأجري عليها عدد من البحوث للتأكد من صدقها 

النتائج إمكانية استخدام األداة يف بيئات وثقافات وثباهتا بعدة أساليب واختبارات إحصائية، وبينت 
خمتلفة ومتنوعة على اختالف لغاهتا؛ وانتشرت األداة عامليًا وترمجت لعدة لغات الستخدامها يف بلدان 

 (.1433، الكثرييأخرى )
بندًا وفق تدرج من تسع خانات لقياس مدى  12تتكون األداة يف نسختها املختصرة من 

أن يبذله املعلم وتبدأ مبستوى )الشيء( حىت مستوى )كبري جداً(، وتتوزع البنود لرتكز اجلهد الذي ميكن 
على قياس فاعلية املعلمني يف ثالثة حماور: حمور تنشيط املتعلم، وحمور اسرتاتيجيات التعليم، وحمور إدارة 

 بنود. أربعةالصف، ولكل حمور 
ملعرفة باستخدام معامل االرتباط )بريسون(  قياس االتساق الداخلييف هذا املشروع مت وقد 

داللة إحصائية عند  وذ بني احملاور رتباطاال أنأظهر التحليل ، و مدى ارتباط كل حمور بالدرجة الكلية
 .ط( معامل االرتبا6أي أهنا تتمتع بدرجة عالية من الصدق. يوضح جدول رقم ) 0.01مستوى 
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 )بريسون( لكل حمور:( معامل االرتباط 6اجلدول رقم )  

 معامل االرتباط احملور
 *0.95 تنشيط الطالب

 *0.94 اسرتاتيجيات التعليم
 *0.94 إدارة الصف

 0.01عند مستوى  ة* دال

وللتحقق من ثبات األداة مت حساب معامل الثبات للمحاور باستخدام معامل ألفا كرونباخ، 
( 7ن الوثوق هبا. يوضح اجلدول رقم )لألداة ميكوهي تشري إىل نسبة ثبات عالية  0.85وجاءت قيمته 

 معامل الثبات للمحاور.
 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل حمور  (7اجلدول رقم ) 
 معامل الثبات احملور
 0.85 تنشيط الطالب

 0.89 اسرتاتيجيات التعليم
 0.82 إدارة الصف

 0.85 معامل الثبات الكلي

 المشروع البحثينتائج 
اليت ميكن  اللغوية املفردات تعليم إجراءات حتديد للمشروع العلمية هدافاأللقد كان من 

لقياس حتديد مستويات وكذلك ، وتنفيذها من قبل معلمي الصفوف األوليةتضمينها يف كتب القراءة، 
إىل حتديد  يف إطارها النظري وأدبيات اجملال املشروع هذا خلص. وقد يةلمفردات اللغو ل الطالب حتصيل
 هداف العملية التطبيقيةاألكما كان من  .اللغوية املفردات حتصيلمستويات حتديد جراءات و تلك اإل
 اململكة يف األولية الصفوف على املقررة القراءة كتب يفتعليم املفردات اللغوية تشخيص واقع  للمشروع
 وكذلك ،معلمي الصفوف األوليةتشخيص واقع تعليم املفردات اللغوية لدى و  ،السعودية العربية

فيما يلي عرض و . اللغوية لمفرداتلحتصيل طالب الصف الثالث االبتدائي  مستوى تشخيص واقع
 :نتائج وفق ثالثة حماور ال

 ل كتب القراءة يف الصفوف األولية.أواًل/ نتائج حتلي
 ائي للمفردات اللغوية.طالب الصف الثالث االبتدثانياً/ نتائج حتصيل 
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 .تطبيق معلمي القراءة يف الصفوف األولية إلجراءات تعليم املفردات اللغويةثالثاً/ نتائج 

 نتائج تحليل كتب القراءة في الصفوف األولية:أواًل/ 
 املناسبة لتضمينها يف كتب القراءة اللغوية املفردات تعليم إجراءات حتديد شروعاملإليه  سعىمما 

 املفردات تعليم يف املتخصصة البحوث نتائج أبرزوذلك حبسب ما انتهت إليه  األولية الصفوفيف 
كما حمتوى  عشرين إجراًء تعليميًا مقرتحًا ُوضعت يف بطاقة حتليل لتحديد  شروعامل ، وقد توصلاللغوية

سبق تفصيله. ووفق نتائج حتكيم األداة وفحص صدقها وثباهتا؛ فقد استخدمها الباحثان لإلجابة عن 
 تعليم إلجراءات السعودية العربية اململكة يف األولية الصفوف على املقررة القراءة كتبحتقيق   مدى

 .اللغوية املفردات
 والثالث والثاين األول للصفوف الستة القراءة كتب يف اإلجراءات حتقق بيانات حتليلوبعد 

 .(8) جدول هايبينكما الكتب   جمموع يف إجراء كل حتقق توسطاتأسفرت النتائج عن م االبتدائي،
 بل  اللغوية املفردات تعليم إلجراءات القراءة كتب لتحقيق العام املتوسط أن( 8) رقم اجلدول يبني
 املفردات تعليم إجراءاتمعظم  أن املتوسطات تفسري وفق يعين مما ؛0.80معياري باحنراف 1.45
 . األولية للصفوف القراءة كتب يف متحققة غري اللغوية

 وهي إجراء،( 16) بلغت الكتب يف تتحقق مل اليت اإلجراءات عدد أن جند املتوسطات يف وبالتأمل
 يف متحققة غري متوسطاهتا قيمة وفق اإلجراءات معظم أن أي ؛16 إىل 1 من ذات األرقام اإلجراءات

دروس القراءة بأسلوب األضداد يف  ، فعلى سبيل املثال؛ التعتيناألولية للصفوف القراءة كتب دروس
تعليم املفردات، والتعتين كذلك بأسلوب التصنيف يف تعليم املفردات، وال باستخدام املنظمات البيانية، 

 وال باألشكال والرموز.
 اجلدول وهي هايبين كما ،فقط إجراءات أربعة هيف متوسطة بدرجة حتققت اليت اإلجراءات أما
وهذا يعين أن كتب القراءة قد أولت اهتمامًا نسبيًا ألربعة إجراءات يف  .20 إىل 17 من ذات األرقام

تعليم املفردات: حيث تستخدم املرادفات بشكل واضح يف تعليم املفردة خالل الدرس، كما أن الكتب 
تعتين بتعليم املفردة يف سياق مجلة مفيدة، كما تعتين كذلك بتمييز املفردات اجلديدة املقصود تعلمها 

ون خمتلف عن لون النص، إضافة إىل أن الدرس يربط املفردات اجلديدة مبعرفة الطالب السابقة، وتلك بل
 هي اإلجراءات اليت أظهر التحليل عناية الكتب بتطبيقها يف تعليم املفردات اللغوية. 
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 :تعليم املفردات اللغوية يف كتب القراءة إجراءاتمتوسطات حتقق   (8) جدول

 إجراءات تعليم المفردات اللغوية الرقم
 متوسط
 التحقق

 االنحراف
 المعياري

 0.00 1.00 حيدد الدرس املفردات اجلديدة املراد تعلمها يف بداية الدرس 1
 0.00 1.00 يقدم الدرس شرحا مباشرا ملعىن املفردات 2
 0.22 1.03 يستخدم الدرس األضداد يف تعليم املفردات 3
 0.00 1.00 التصنيف يف تعليم املفردات يستخدم الدرس طريقة 4
 0.00 1.00 يستخدم الدرس األشكال والرموز يف تعليم املفردات 5
 0.00 1.00 يستخدم املنظِّمات البيانية يف تعليم املفردات 6
 0.10 1.01 يوجه الدرس الطالب الستخدام املعجم 7
 0.21 1.05 يزّود الطالب بوسائل تساعده على ختمني معىن الكلمة 8
 0.00 1.00 يقدم الدرس أسئلة ختامية لتقومي تعلم املفردات اجلديدة 9

 0.00 1.00 تقيس أسئلة الدرس اخلتامية فهم الطالب ملعىن املفردات اجلديدة 10

تقيس أسئلة الدرس اخلتامية قـدرة الطالـب علـى اسـتخدام املفـردات  11
 0.00 1.00 يف مواقف لغوية جديدة

 0.00 1.00 الدرس الطالب حلل تدريبات منزلية على املفردات اجلديدةيوجه  12
 0.36 1.13 يكرر الدرس عرض الكلمات اجلديدة أكثر من مرتني )يف الدرس( 13
 0.58 1.23 يستخدم الدرس الصورة يف تعليم املفردات 14
 0.44 1.26 يوجه الدرس الطالب لتكرار كتابة املفردات 15
 0.48 1.26 إضافية لتعزيز تعلم املفرداتيستخدم أنشطة  16
 1.40 2.97 يستخدم الدرس املرادفات يف تعليم املفردات 17
 1.39 3.05 يضع الدرس املفردات يف مجلة مفيدة 18
 1.40 3.05 مييز الدرس الكلمات اجلديدة بلون خمتلف عن لون النص 19
 1.38 3.10 اجلديدةيربط الدرس معرفة الطالب السابقة باملفردات  20

 0.80 1.45 املتوسط العام لتحقيق كتب القراءة إجراءات تعليم املفردات اللغوية
 
 تصبح وهبذا. عالية بدرجة وال ضعيفة بدرجة الكتب يف متحقق أي إجراء مل يوجد ،أخرى جهة من
 اإلجراءات جمموع من% 20 بينما ،اإلجراءات جمموع من% 80 املتحققة غري اإلجراءات نسبة
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 تعليم إجراءاتيف حتقيق  ككل الكتب ضعف يظهر العام املتوسط جاءلذا و . متوسطة بدرجة متحقق
 . اللغوية املفردات

كذلك بينت النتائج مدى حتقق إجراءات تعليم املفردات اللغوية يف كل كتاب على حدة كما يف 
 ذلك يف سواء املتوسطات تدين يتبني (9) رقم اجلدول . وبتأمل البيانات الواردة يف(9) رقم جدول
 القراءة كتب من كتاب كل حتقيق يتبني أيضًا ضعف حيث ،مرحلة بكل أو كتاب بكل املتعلق

 بلغت حيث االبتدائي الثالث لصفيف ا الثاين الدراسي الفصل لكتاب كانت قيمة فأعلى ،لإلجراءات
 .تحققال عدم نطاق ضمن تظل قيمة وهي 1.70

 
 :حتقيق كتب القراءة إلجراءات تعليم املفردات اللغوية متوسطات(  9) جدول

 الدراسي الفصل املرحلة
 حتقيق متوسط

 يف اإلجراءات
 كتاب كل

 حتقيق متوسط
 يف اإلجراءات

 صف كل

 االحنراف
 املعياري

 االبتدائي األول
 1.00 األول الفصل كتاب

1.00 0.00 
 1.00 الثاين الفصل كتاب

 االبتدائي الثاين
 1.66 األول الفصل كتاب

1.66 1.29 
 1.67 الثاين الفصل كتاب

 االبتدائي الثالث
 1.67 األول الفصل كتاب

1.68 1.36 
 1.70 الثاين الفصل كتاب

 
 كتب بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل" :الفرعي الثاين السؤال عن إلجابةفيما يتعلق با

فقد  ؛"الدراسي؟ الصف الختالف وفقا اللغوية املفردات تعليم إجراءات يف األولية للصفوف القراءة
 داللة ذات فروق وجود عدم ANOVA التباين حتليل اختبار وفق اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت
 (.10) رقم اجلدول يشري كما،لإلجراءات حتقيقها يف القراءة كتب بني إحصائّية
 

 لإلجراءات حتقيقها يف القراءة كتب بني حصائّيةاإل فروقال : (10) جدول

 الداللة مستوى ف  قيمة املربعات متوسطات احلرية درجة مربعات جمموع التباين مصدر

 2.7345 2 5.469 اجملموعات بني
3.102 0.0526 

 0.8814 57 50.24 اجملموعات داخل
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 اجلدول يف الداللة مستوىأن قيمة  ظويظهر من اجلدول أن الفروق غري دالة إحصائياً؛ إال أن امللحو 
 يف احملددة( 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى من جداً  قريبة قيمة وهي؛ (0.052) ( هي10رقم )
 قيم يف تفاوت( يتبني وجود 10وبالنظر للمتوسطات يف اجلدول رقم ) .اإلحصائية بداللتها الفروق قبول

؛ إال إنه مل أخرى جهة من والثالث الثاينصفني كتب الو  ،جهة من األول الصف كتب  بني املتوسطات
 . يكن كافياً لتظهر داللته اإلحصائية

 تحصيل طالب الصف الثالث االبتدائي للمفردات اللغوية: ثانياً/ نتائج
املفردات اللغوية وفق الدراسات والبحوث  حتصيلحتديد مستويات  املشروعإليه  مما سعى

اختبار لقياس حتصيل طالب  ثالثة مستويات متدرِّجة وأُعدّ  وحتديدتوصل املشروع لتسمية حيث  العلمية
 كما سبق تفصيله. وفق تلك املستويات  الصف الثالث االبتدائي 

أسفرت النتائج  ،نتائج حتصيل طالب الصف الثالث االبتدائي للمفردات اللغوية حتليلوبعد 
 .11كما يبينها جدول كل مفردة  لتحصيل ال توسطاتعن م

( ويشري إىل 0.59اجلدول املتوسط العام لتحصيل الطالب للمفردات اللغوية حيث بل  )يظهر 
ضعف متكن الطالب من املفردات اللغوية حبسب ويعين  ؛تدين مستوى التحصيل بشكل عام

، كما يبني اجلدول عدم وجود مفردات كان (1427) بوزارة الرتبية والتعليم التحصيل مستويات
 بتقدير ممتاز، وأن أعلى متوسط كان يف مفردة واحدة فقط بتقدير جيدجداً مستوى التحصيل فيها 

مبستوى  كان التحصيل فيها متدنياً  %(54مفردة ) 13(، ويف املقابل كان هناك خَيَْشعوهي )
%( فكان مستوى التحصيل فيها يرتاوح بني 42)مفردات  10وعددها ضعيف، أما بقية املفردات 

 .متوسطو  جيدتقدير 
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 لمفردات اللغويةتحصيل الطالب لل املتوسطات واالحنراف املعياري 11جدول           
 

    
وفق بني طالب الصف الثالث االبتدائي "هل توجد فروق  الفرعي السؤال نولإلجابة ع

املتوسطات واالحنراف املعياري لكل  12رقم فيبني جدول ؛ ؟"ملفردات اللغويةا حتصيل مستويات
 مستوى:

 االحنراف املعياري املتوسط املفردة والفقرة -رقم السؤال
 0.39 0.82 خَيَْشع 1-1
 0.44 0.74 رَائَِعةً  1-3
 0.45 0.71 َهزِيال 2-3
 0.46 0.70 حَنَْتِجب 1-4
 0.46 0.70 َيْسَعى 1-5
 0.47 0.68 َمَنَحَنا  1-2
 0.48 0.65 حَيْرَتُِمونَه 2-1
 0.49 0.62 ُمتَـَناثِرة 1-6
 0.49 0.62 َمَناِمه 3-4
 0.49 0.61 طَُرف 3-5
 0.49 0.60 ُوِضع 3-1
 0.49 0.59 الِفَتة 2-2
 0.49 0.59 أََماٌن َلك 2-4
 0.50 0.56 يـَْعِقُدون 2-6
 0.50 0.55 َفَشوَّقـََنا إِلَيَها 4-2
 0.50 0.54 الرَِّغيد 4-1
 0.50 0.53 أُِذيـُْعهُ  4-6
 0.50 0.51 أَْغُدو 2-5
 0.50 0.50 َتْدنُو 3-3
 0.50 0.49 ُيَساِمُرُهم 3-2
ُر النـَّْفط 3-6  0.50 0.46 ُتَصدِّ
 0.50 0.45 تـَْغُمرُنَا 4-4
 0.50 0.45 َمَضْيتُ  4-5
 0.49 0.42 ُمْنَدِهُشون 4-3

 0.48 0.59 الكلي
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 ملستويات حتصيل املفردة املتوسطات واالحنراف املعياري 12 جدول                  
 االحنراف املعياري املتوسط مستويات حتصيل املفردات

 0.34 0.58 املستوى التعريفي
 0.29 0.59 املستوى السياقي
 0.32 0.53 املستوى االبتكاري

 
لقد أظهرت نتائج التحليل تدين التحصيل يف املستويات كلها، حيث تراوحت املتوسطات بني 

(.  1427، وهي قيم ضعيفة وفقًا ملستويات التحصيل بوزارة الرتبية والتعليم )0.59و 0.53
كذلك ُلوحظ أن مستوى أداء الطالب على املستويني التعريف والسياقي يف املتوسط كان أعلى 

 تقريباً، وهو فارق ضئيل جداً.  0.06دائهم يف املستوى االبتكاري، بفارق قليالً من أ
قد تراوحت  13وعلى حنو تفصيلي؛ جند أن مفردات املستوى التعريفي كما يبينها جدول 

، وقد كان األداء األعلى يف مفرديت: "حَنَْتِجب"، و"َمَنَحَنا"، واليت 0.49و 0.70متوسطاهتا بني 
إىل مستوى حتصيل جيد ومقبول على التوايل، أما أقل أداء فكان يف مفرديت:  تشري متوسطاهتا

. أما املتوسط العام ملفردات املستوى التعريفي 0.51و 0.49"ُيَساِمُرُهم" و"َأْغُدو" مبتوسطات 
 (؛ على الرغم من أنه ميثل املستوى األدىن من مستويات الفهم.  0.58فيشري إىل ضعف التحصيل )

 
 للمستوى األول )املستوى التعريفي( للمفردات اللغوية املتوسطات واالحنراف املعياري 13جدول 

 

     
، 14كما يبينها جدول   0.45و 0.74أما مفردات املستوى السياقي فرتاوحت متوسطاته بني 

 0.74حيث كان أعلى أداء للطالب يف املفردات: "رَائَِعًة"، و"َهزِيال"، و"َيْسَعى" مبتوسطات 

 املعياري االحنراف املتوسط املفردة والفقرة -رقم السؤال
 0.46 0.70 حَنَْتِجب 1-4
 0.47 0.68 َمَنَحَنا  1-2
 0.49 0.60 ُوِضع 3-1
 0.49 0.59 الِفَتة 2-2
 0.50 0.54 الرَِّغيد 4-1
 0.50 0.53 أُِذيـُْعهُ  4-6
 0.50 0.51 أَْغُدو 2-5
 0.50 0.49 ُيَساِمُرُهم 3-2

 0.34 0.58 الكلي
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أي أنه مل يتجاوز تقدير جيد، واألقل أداء كان يف مفردة "تـَْغُمرُنَا السعادة"  0.70و 0.71و
يضاً . وعلى حنو جممل، فاملتوسط العام لتحصيل مفردات املستوى السياقي يشري أ0.45مبتوسط 

 (.  0.59إىل ضعف التحصيل )
 للمستوى الثاين )املستوى السياقي( للمفردات اللغوية املتوسطات واالحنراف املعياري 14جدول 

 

كانت أكثر تفاوتاً من مفردات   أن متوسطاته 15أما مفردات املستوى االبتكاري فيبني جدول   
املستويني السابقني؛ حيث جند أن أعلى مفردة حتصياًل على مستوى االختبار كانت من مفردات هذا 

، وعلى النقيض فإن أقل مفردة حتصيالً كانت أيضاً من مفردات 0.82املستوى؛ وهي "خَيَْشع" مبتوسط 
ااًل فاملتوسط العام لتحصيل مفردات املستوى . وإمج0.42هذا املستوى وهي "ُمْنَدِهُشون" مبتوسط 

 (.  0.53االبتكاري تشري كذلك إىل ضعف شديد يف حتصيلها )

 للمستوى الثالث )املستوى االبتكاري( للمفردات اللغوية املتوسطات واالحنراف املعياري 15جدول 
    

 االحنراف املعياري املتوسط املفردة والفقرة -رقم السؤال
 0.44 0.74 رَائَِعةً  1-3
 0.45 0.71 َهزِيال 2-3
 0.46 0.70 َيْسَعى 1-5
 0.49 0.62 ُمتَـَناثِرة 1-6
 0.49 0.62 َمَناِمه 3-4
 0.49 0.61 طَُرف 3-5
 0.49 0.59 أََماٌن َلك 2-4
 0.50 0.45 تـَْغُمرُنَا السعادة 4-4

 0.29 0.59 الكلي

 االحنراف املعياري املتوسط املفردة والفقرة -رقم السؤال
 0.39 0.82 خَيَْشع 1-1
 0.48 0.65 حَيْرَتُِمونَه 2-1
 0.50 0.56 يـَْعِقُدون 2-6
 0.50 0.55 َفَشوَّقـََنا إِلَيَها 4-2
 0.50 0.50 َتْدنُو 3-3
ُر النـَّْفط 3-6  0.50 0.46 ُتَصدِّ
 0.50 0.45 َمَضْيتُ  4-5
 0.49 0.42 ُمْنَدِهُشون 4-3

 0.29 0.59 الكلي
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 مستوى التحصيل يف املستوى ( تبني تدين15-11السابقة )وخالصة ذلك أن اجلداول 
سواء يف حتصيل املفردات اللغوية  مما يعين أن لدى الطالب ضعفاً السياقي؛ املستوى التعريفي و 

مشابه ملا درسه. من غري تغيري، أو وضعت يف سياق يف الكتاب  ةاحملدد هانفساستخدمت املفردات 
للمفردات اليت  مما يعين أن الطالب أقل استيعاباً  صيل أشد ضعفاً التح فكان االبتكاريأما املستوى 
كما أشار إليه   ،، أي أن انتقال أثر التعلمعما درسوهخيتلف سياق و صياغة  وضعت يفيدرسوهنا إذا 

  .مل يتحقق لدى الطالب ،(Gunning,1996الباحث جاننج )
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب  الثاينالفرعي للسؤال السؤال  عن ولإلجابة

 16 ول؟" فيبني جداملدارسالصف الثالث االبتدائي يف حتصيلهم للمفردات اللغوية باختالف 
 :لطالب كل مدرسةاملتوسطات واالحنراف املعياري 

 
 وفق املدارس املتوسطات واالحنراف املعياري  16 جدول     

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اسم املدرسة
 0.32 0.68 ابن تيمية -1
 0.34 0.57 أيب العالية -2
 0.22 0.73 ابن الشجري -3
 0.29 0.42 حارث بن كلدة -4
 0.30 0.56 اخلوارزمي -5
 0.32 0.59 ثابت بن أسلم -6
 0.29 0.69 أيب سعيد اخلدري -7
 0.27 0.40 ابن عبدالرب -8

 

أعلى متوسط حتصيل كان يف املدرسة ف ؛الطالب وفق املدارسيبني اجلدول مستوى حتصيل 
قل متوسط حتصيل ومها أمبستوى )جيد(، ويف املقابل حصلت مدرستان على ( 3)ذات الرقم 

التمكن  مما يشري إىل ضعف ،جداً  مبستوى متدنٍ  (4) ذات الرقم ومدرسة (8ذات الرقم )مدرسة 
الفروق  داللة وملعرفة ،(1427) بوزارة الرتبية والتعليم التحصيل من املفردات حبسب مستويات

 .17 اإلحصائية بني تلك املدارس أجرى الباحثان اختبار حتليل التباين األحادي كما يبينه جدول
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 حتصيل الطالباختبار حتليل التباين األحادي ملتوسطات  17 جدول
 مستوى الداللة قيمة ف املربعاتمتوسط  درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 0.956 7 6.694 بني اجملموعات
 0.088 473 41.402 داخل اجملموعات *0.000 10.924

 - 480 48.096 اجملموع
 0.05* دال إحصائياً عند مستوى أقل من        

 
. وملعرفة املدارسيبني اجلدول وجود فروق دالة إحصائيًا يف حتصيل الطالب تبعًا الختالف 

 .18البعدي كما يف جدول  Scheffeمصدر تلك الفروق أجرى الباحثان اختبار شيفيه 
وكذلك  (؛3( و)1مع مدرسيت )من جهة ( 4)يبني اجلدول أن الفروق تكمن بني مدرسة رقم 

؛ مما يعين أن مستوى حتصيل (7( و)6( و)3( و)1مع كل من )من جهة ( 8)مدرسة رقم 
على حنو خاص كان أضعف من  (8)مدرسة رقم ( و 4)وية يف مدرسة رقم الطالب للمفردات اللغ

حيث بل  متوسط حتصيل الطالب يف تلك ، مستوى حتصيل الطالب يف بقية مدارس العينة
 . على التوايل 0.42و  0.40املدرستني 
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 املدارساختبار شيفيه لتحديد الفروق يف حتصيل الطالب وفق   18 جدول
 

 0.01 أقل من * دال إحصائيا عند مستوى
 0.05 أقل من ** دال إحصائيا عند مستوى  

 الداللة متوسط الفرق املدارساملقارنة بني 
1 2 -0.03 1.00 
1 3 -0.05 0.99 
1 4 0.26 0.00* 
1 5 0.12 0.58 
1 6 0.09 0.89 
1 7 -0.01 1.00 
1 8 0.28 0.00* 
2 3 -0.02 1.00 
2 4 0.15 0.42 
2 5 0,15 0.29 
2 6 0.12 0.66 
2 7 0.01 1.00 
2 8 0.14 0.17 
3 4 0.31 0.00* 
3 5 0.17 0.23 
3 6 0.14 0.55 
3 7 0.04 1.00 
3 8 0.33 0.00* 
4 5 -0.14 0.46 
4 6 -0.17 0.19 
4 7 -0.27 0.07  
4 8 0.02 1.00 
5 6 -0.03 1.00 
5 7 -0.13 0.86 
5 8 0.16 0.14 
6 7 -0.10 0.97 
6 8 0.18 0.052 
7 8 0.29 0.02** 
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 :تطبيق معلمي القراءة في الصفوف األولية إلجراءات تعليم المفردات اللغويةثالثاً/ نتائج 
اليت ميكن ملعلمي الصفوف األولية  اللغوية املفردات تعليم إجراءات حتديداملشروع إليه  سعىمما  

توصل تطبيقها يف الصف الدراسي وذلك حبسب ما انتهت إليه حبوث ودراسات اجملال، وقد 
 تحديد تسعة عشر إجراًء تعليمياً مقرتحاً ُوضعت يف استبانة كما مت تفصيل ذلك.ل املشروع
إلجراءات  الصفوف األوليةتطبيق معلمي القراءة يف لاملتوسط العام أن ( 19جدول رقم ) يبنيو  

وهي قيمة فوق املتوسط إال أهنا ليست عالية، أي أن معلمي  ،(3.17)بل   تعليم املفردات اللغوية
غري و  على حنٍو فردي اجتهاديالصفوف األولية ميارسون تلك اإلجراءات يف الصف الدراسي 

 بني قيمتني: القيمة األقل يف استخدام اإلجراءات ينحصر مداهكما لوحظ أن هناك تفاوتا ً منتظم،  
 3.58ى هي وهو )أُوجِّه الطالب الستخدام املعجم(، والقيمة األعل 8يف اإلجراء رقم  1.78هي 

 وهو )أُكرِّر عرض املفردات اجلديدة أكثر من مرتني يف الدرس(. 13يف اإلجراء رقم 
 
تخدامها بني ( أن هناك أربعة إجراءات يقل اس19وعلى حنو تفصيلي يكشف اجلدول رقم ) 

على  1.78، 2.09، 2.88، 2.95مبتوسطات  8،7،5،6املعلمني وهي اإلجراءات ذات األرقام: 
التوايل. واإلجراءات هي: )أستخِدُم األشكال والرموز يف تعليم املفردات، أستخِدُم طريقة التصنيف يف 

ه الطالب الستخدام املعجم(. ويف تعليم املفردات، أستخِدُم املنظِّمات البيانية يف تعليم املفردات، أُوجِّ 
، 13املقابل يبني اجلدول أيضاً أن هناك ستة إجراءات كانت هي األعلى استخداماً وهي ذات األرقام: 

على التوايل.  3.40، 3.42، 3.48، 3.49، 3.56، 3.58مبتوسطات  17، 18، 2، 3، 1
ُد املفردات اجلديدة واإلجراءات هي: )أُكرِّر عرض املفردات اجلديدة أكثر من مرتني  يف الدرس، ُأحدِّ

ُم شرحًا مباشرًا ملعىن املفردات،  املراد تعلمها يف بداية الدرس، َأستخِدُم املرادفات يف تعليم املفردات، أُقدِّ
 أُعلُِّم املفردات اجلديدة من خالل مُجَل مفيدة، أُميِّز املفردات اجلديدة بلون خمتلف عن لون النص(.
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 يف تعليم املفردات اللغوية نيإجراءات املعلِّممتوسطات  (19جدول رقم )
 اإلجراء

 إجراءات املعلِّمني يف تعليم املفردات اللغوية
االحنراف  املتوسط

 املعياري
ُد املفردات اجلديدة املراد تعلمها يف بداية الدرس  .1  0.57 3.56 ُأحدِّ
ُم شرحاً مباشراً ملعىن املفردات  .2  0.72 3.48 أُقدِّ
 0.50 3.49 َأستخِدُم املرادفات يف تعليم املفردات  .3
 0.69 3.31 أستخِدُم األضداد يف تعليم املفردات  .4
 0.81 2.88 أستخِدُم طريقة التصنيف يف تعليم املفردات  .5
 0.92 2.95 أستخِدُم األشكال والرموز يف تعليم املفردات  .6
 0.88 2.09 أستخِدُم املنظِّمات البيانية يف تعليم املفردات  .7
 0.96 1.78 أُوجِّه الطالب الستخدام املعجم  .8
 0.75 3.26 أُزوِّد الطالب بوسائل تساعده على ختمني معىن الكلمة من السياق  .9
 0.73 3.37 أُقدِّم أسئلة ختامية لتقومي مستوى تعلم املفردات اجلديدة  .10
أُقدِّم أسئلة ختامية تقيس مستوى قدرة الطالب على استخدام   .11

 يف مواقف لغوية جديدة املفردات
3.13 0.78 

 0.97 3.22 أُعطي الطالب تدريبات منزلية على املفردات اجلديدة  .12
 0.64 3.58 ُأكرِّر عرض املفردات اجلديدة أكثر من مرتني يف الدرس   .13
 0.84 3.28 َأستخِدُم الصور يف تعليم املفردات  .14
 0.76 3.29 أُوجِّه الطالب إىل تكرار كتابة املفردات اجلديدة  .15
 0.77 3.14 َأستخِدم أنشطة إضافية لتعزيز تعلم املفردات اجلديدة  .16
 0.69 3.40 أُعلُِّم املفردات اجلديدة من خالل مُجَل مفيدة  .17
 0.83 3.42 أُميِّز املفردات اجلديدة بلون خمتلف عن لون النص  .18
 0.75 3.35 أَرُبُط معرفة الطالب السابقة باملفردات اجلديدة   .19

 0.34 3.17 المتوسط العام
  

األولية لفاعلية أدائهم مدى تصور معلمي القراءة يف الصفوف  عنوفيما يتعلق بالسؤال 
 وهي قيمة فوق املتوسط.  9من  6.96كان  أن املتوسط العام( 20فيبني جدول رقم )؛ التعليمي
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 اللغويةمتوسطات إجراءات املعلِّمني يف تعليم املفردات   (20جدول رقم )
 البند

 تصورات معلمي الصفوف األولية لفاعلية أدائهم التعليمي
 االنحراف المتوسط

 المعياري
 2.03 6.62 حجم ما ميكنك عمله لضبط السلوك املشتِّت يف الفصل ما 1
 1.78 7.16 حجم ما ميكنك عمله لتحفيز الطالب ضعيفي الرغبة جتاه العمل املدرسي ما 2
 1.82 7.04 عمله إلقناع الطالب بقدرهتم على األداء اجليد يف املدرسةحجم ما ميكنك  ما 3
 1.64 7.00 حجم ما ميكنك عمله لتساعد طالبك على تقدير قيمة التعلم ما 4
 1.79 7.03 حجم ما ميكنك عمله لصياغة أسئلة جيدة لطالبك ما 5
 1.76 7.06 حجم ما ميكنك عمله جلعل الطالب ميتثلون ضوابط الصف الدراسي ما 6
 1.77 7.30 حجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج أو متعمد الفوضى ما 7
 2.04 6.60 حجم ما ميكنك عمله لوضع نظام إلدارة الصف لكل جمموعة من الطالب ما 8
 1.84 6.70 أن تنوع يف استخدام اسرتاتيجيات التقومي  إىل أي مدى ميكن 9

 1.59 7.36 أمثلة وشرحا بديال حني حيار الطالبإىل أي مدى ميكن أن تقدم  10
 1.92 7.06 حجم ما ميكنك عمله لتتعاون مع األسر لتحسني أداء أبنائهم املدرسي ما 11
 1.86 6.65 حجم ما ميكنك عمله لتطبيق اسرتاتيجيات أخرى يف الصف ما 12

 1.46 6.96 المتوسط العام
 

للقيمة األقل وكانت يف بند  6.60وبالنظر إىل قيم املتوسطات لكل بند لوحظ أهنا ترتاوح بني 
(، وأعلى حجم ما ميكنك عمله لوضع نظام إلدارة الصف لكل جمموعة من الطالب ماوالعبارة هي ) 8

 إىل أي مدى ميكن أن تقدم أمثلة وشرحا بديالوالعبارة هي ) 10وهي بند رقم  7.36قيمة كانت 
(. وتلك القيم متثل يف مقياس تصور الفاعلية مابني متوسط إىل جيد. وبعبارة أخرى؛ حني حيار الطالب

مل تَـِقّل فاعلية أي من البنود عن املستوى املتوسط يف مقياس الفاعلية، كما مل يتجاوز أي من البنود 
مع املتوسط ا املشروع البحثي يف هذط العام لتصورات املعلمني املستوى اجليد يف املقياس. ومبقارنة املتوس

 املشروع ااملعلمني كان أعلى نسبيًا يف هذ ( جند أن متوسط تصورات1.7العام يف األداة األصل )
ورات ؛ لكن كال القيمتني تعدان ضمن املدى املتوسط. وكذلك مبقارنة املتوسط العام لتص(6.96)

مع دراسة أخرى أجريت على معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة  املشروع امعلمي الصفوف األولية يف هذ
جند أن تصورات معلمي ؛ (6.22واليت كان املتوسط العام فيها ) (،هـ1433، الكثريي)الرياض

 .الصفوف األولية األعلى نسبياً 
وفق  معلمي القراءة يف الصفوف األوليةتوجد فروق بني السؤال الفرعي "هل لإلجابة عن و 

 أن القيمة يتبني(؛ 21جدول )املبينة يف بالنظر إىل قيم املتوسطات ف ؛حماور فاعلية األداء التعليمي؟"
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(، وهي 6.88(، واألدىن كانت حملور تنشيط الطالب )7.05األعلى كانت حملور اسرتاتيجيات التعليم )
 درجات متقاربة بشكل كبري.
 تصورات املعلمني وفق حماور املقياس  (21اجلدول رقم )                    

 املتوسط العام للمحور احملور الرتتيب
 7.05 إدارة الصف األول
 6.93 اسرتاتيجيات التعليم الثاين
 6.88 تنشيط الطالب الثالث

 
أدائهم فاعلية تصور املعلمني ل مستوى أما بالنسبة إلجابة السؤال املتعلق باختبار العالقة بني

باستخدام معامل االرتباط  بينت النتائجقد ف ؛تعليم املفردات اللغوية وتطبيقهم إلجراءاتالتعليمي 
مما ؛ (0.28وكانت قيمة معامل االرتباط )  ،(0.013) دالة إحصائياً إجيابية أن هناك عالقة بريسون 

عليم املفردات يعين أنه كلما ارتفعت تصورات املعلمني لفاعلية أدائهم يرتفع مستوى تطبيقهم إلجراءات ت
 .اللغوية

 :مناقشة النتائج
هذا املشروع البحثي هو احلصول على فهم شامل جممل عن واقع تعليم  من أهدافلقد كان 

وتعلم املفردات يف الصفوف األولية يف اململكة العربية السعودية وحتديدًا مبدينة الرياض، وضرورة أن 
يتضمن الفهم العوامل املؤثرة ذات العالقة يف العملية التعليمية كالً على حدة وكذلك مع بعضها البعض. 

 هذا القسم نقدم مناقشة نتائج املشروع البحثي وفقاً هلذه العوامل املؤثرة والصورة اجململة هلا.   ويف

 نتائج تحليل كتب القراءة في الصفوف األولية:مناقشة أواًل/ 
من حيث النتائج املتعلِّقة مبدى حتقيق كتب القراءة للصفوف األولّية إلجراءات تعليم املفردات 

حرجة واليت متثِّل مرحلة  كتبهذه ال واقع بنيكبرية  فجوة وجودفت نتائج التحليل عن اللغويّة، فقد كش
، وبني ما توصي به البحوث الرتبوية يف جمال تعليم املفردات بناء مهارات جوهريّة للمتعلِّم يف ومهمة
 تطبيقية حبوث نتائج من تقّ اشتُـ  التحليل بطاقة يفمن أن إجراءات تعليم املفردات  وعلى الرغم. اللغوية
 دروس معظم يف على حنو كبري غائبة كانت هناإ إال ؛للمتعلم اللغوي املعجم إغناء يف فاعليتها تأكدت
 National لقراءةل القومية لجنةوتلك النتائج التتوافق مع ما أوصت به البحوث الرتبوية ومنها ال .القراءة

Reading Panel (Snow, et al. 1998 ،) الطرق بتنويعيف تقريرها  املراجعات جلنةوما أوصت به 
 تدور بأنشطة التعّلم بيئة وإغناء، ُمستقل بشكل املفردات لتعّلم باسرتاتيجّيات املتعلِّم تزويدواإلجراءات و 

 ,Graves, 2000; Diamond & Gutlohn) لديه التعّلم وتعزيز حتفيز أجل من املفردات حول
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 معرفةتقدمي إجراءات تساعد املتعلم على  ضرورة الباحثني منوكذلك ما أوصى به بعض  (.2006
وأن  هلا، املرادف أو معها متضادة كلمة الالحقة اجلمل يف السياقأن يوفر  :املثال سبيل علىاملفردة، 
أن و  املألوفة، غري للكلمة أمثلة السياق يعطيأن و  املألوفة، غري بالكلمة املرتبطة الوظيفة السياق يُوضِّح

أن و  الشبه، تشاركها أخرى كلمات ضمن التصنيف أو واملقارنة املقابلة وجه على أخرى كلمة يستخدم
 .  Gunning,1996)) املألوفة غري الكلمة معىن لتخمني وخربته للمتعّلم املعرفّية اخللفّية يوظف

اإلجراءات  ضعفًا كبريًا يف استخدام وف األولّيةفللص كتب القراءةحتليل  نتائج قد أظهرت ل
 باعتبارعملية اكتساب الطالب هلذه املفردات،  يف يؤثرس مماالتعليمية الضرورية لتعلم املفردات اللغوية، 

وهذه النتيجة ظهرت جليًا أثناء تقومي الباحثني القراءة هلذه املرحلة،  تعليممن حماور  رئيساً  اً تعليمها حمور 
 (. 1433والسريع، الكثريي ) لتحصيل الطالب هلذه املفردات

عدم وجود اختالف بني الصفوف الثالثة األوىل )األول والثاين والثالث  النتائجكما كشفت 
بني كتب املرحلة   كبرياً   لوحظ أن هناك تشاهباً  حيثحتقيقها لإلجراءات، ضعف االبتدائي(، من حيث 

 منإلجراءات تعليم املفردات يف هذه املرحلة األساس، على الرغم ضعف تضمينها كلها من حيث 
 بني التشابه هذا ويّتضح، خرىألمرحلة  من لديه القراءة مهارة وتطور للمتعلم التعليمي العمر تفاوت
 وكتب جهة من األول الصف كتب بني اختالف وجود لوِحظ كذلك. الثالثو  الثاين نيالصف كتب

يف  اقتصرت األول للصف القراءة كتب أن إىل عائد وذلك ؛أخرى جهة من والثالث الثاين الصفني
دون اعتبار إمكانّية تنمية املهارات  الصف لذلك أساساً  هدفاً  باعتبارها التهجئة علىتعليمها القراءة 

فقد لوحظ  بشكل عام،هلذه الشرحية من الطالب. و  ،املّتصلة بعملّية القراءة، ومنها تنمية الثروة اللغويّة
متثَّل فقط يف  ضئيالً  اختالفاً كان  والثالث الثاين لصفنيللصف األول عن ا القراءة كتبأن اختالف  

 املفردات تعليم إجراءات منإجراءات  ربعةاإلجراءات املتحّققة يف كتب الصفني الثاين والثالث، وهي األ
 ووضعها ،املفردات تعليم يف املرادفات اماستخد :هي املتحققة األربعة اإلجراءاتهذه و . العشرين اللغوية

 تلك أمهية ومع .السابقة الطالب مبعرفة وربطها ،النص لون عن خمتلف بلون ومتييزها ،مفيدة مجلة يف
 على تركز اليت األخرى كاإلجراءات وليست املفردات تعليم يف مقدمة متثل أهنا إال األربعة اإلجراءات

 مل األولية للصفوف القراءة كتب أنيتبني أيضًا  السابقة، املعطيات إىل واستناداً . اذاهت التعليم طبيعة
 .اجملال أدبيات هبا توصي كما اللغوية املفردات تعليم يف متدرجةو  منتظمة إسرتاتيجية تتضمن

؛ جوانبها مجيع من القراءة كتب تقوميب عىنالتُ  ومناقشاهتا النتائج هذه أن التذكري جيدر ؛أخرياً و 
 حمور على شروعامل اهذ وإتا ركز ،من مهارات القراءة مهارات أخرى تتضمن قد الكتب تلك لكون
 .اللغوية املفردات تعليم وهو القراءة تعليميف  ساأس
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 ثانياً/ مناقشة نتائج تقويم تحصيل الطالب في الصف الثالث االبتدائي للمفردات اللغوية:
، مما الطالب للمفردات اللغوية بشكل عاممستوى حتصيل يف  ملحوظاً  اً تدني أظهرت النتائج

يعين وجود ضعف لدى الطالب يف قدرهتم على التعامل مع املفردات اللغوية حىت يف أقل مستويات 
من  وهو املستوى التعريفي، ويزداد ضعف الطالب خاصة يف املستوى األعلى هلا الفهم واالستيعاب

بأن طالب تلك املرحلة قد  التحذيرالضعف  هذا ويستدعي وهو املستوى االبتكاري. معرفة املفردات
األخرى، وذلك بسبب االرتباط الوثيق  الدراسية واملراحليستمر لديهم هذا الضعف وميتد ليشمل املواد 

 املرحلة هذه يف هلا يؤسسو  تراكمية القراءة مهارات نوألبني حتصيل املفردات والتحصيل الدراسي 
ن إتقان القراءة، مبهاراهتا كلها، بنهاية الصف الثالث االبتدائي مبثابة املعيار لصناعة أو هناية ألوكذلك 

مستقبل تعليم الطالب؛ ألن الطالب سيواجهون يف الصفوف األخرى حمتوى دراسي أكثر كثافة يف عدة 
 (.Stanovich, 1986; Tannenbaum, et. al., 2006; AEC, 2010)مواد 

جانبًا مما يتوجس منه بعض املعلمني وأولياء األمور وأفراد اجملتمع من  احملوركشف هذا وقد  
ضعف مستوى أحد خمرجات التعليم يف هذه املرحلة؛ مما جيعل مستقبل حتصيل هؤالء الطالب قد 

 ألنه حني يستمر الضعف دون عالج فقد يستمر ؛يتعرض للمعاناة والصعوبات مامل يكن هناك تدارك
لطالب يف كل سنة دراسية وبالتايل تصبح عملية التصحيح واملعاجلة أكثر صعوبة وأكثر  ليشمل دفعات ا

كلفة، خاصة إذا تبني أن النجاح األكادميي ميكن التنبؤ به بشكل دقيق من خالل إتقان الطالب ملهارة 
 (.AEC, 2010) القراءة بنهاية الصف الثالث االبتدائي

إىل عدة أسباب، منها ماكشفته نتائج حتليل كتب هذه ه ميِكن إرجاعبالنظر إىل هذا الضعف و 
 منها تحققي حيث مل ؛(1432السريع والكثريي، ) إلجراءات تعليم املفردات هاضعف حتقيق املرحلة من

ضعف حتصيل الطالب  فربطُ  % من إجراءات تعليم املفردات كما نوقش يف احملور السابق.20 إال
حني يُعلم أن دور الكتاب املدرسي يف عملّية التعليم يف منطقي  بتحقق اإلجراءات يف كتب القراءة ربطٌ 

، يقود العملية التعليمية، بل قد يقود اإلجراء ملكة العربية السعودية دور مركزيالنظام التعليمي يف امل
  .الذي على املعّلم أن يتَّخذه

من  القراءة يف كتبنوعية املفردات ومن األسباب اليت ميكن إرجاع ضعف التحصيل إليها 
كثري من الباحثني من ضرورة وهو ماأشار إليه  حيث عدم مناسبتها لطالب الصف الثالث االبتدائي، 

؛ النجار، 2007؛ املناصرة، 1982 املراعاة بني نوعية املفردات وطبيعة املرحلة التعليمية )الكبيسي،
 (.Masterson, 2010؛ 2010؛ يونس، 2010
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اليت  اللغوية املفردات تدين التحصيل عامالن آخران مها: عددتفسري كما ميكن أن يضاف إىل 
؛ مما قد يقلل قدرة املعلم على إدارة الواحد كثافة عدد الطالب يف الفصلو  حتصيلها،يتطلب من الطالب 

 .قلأالدرس لتعميق تدريب الطالب ملستويات الفهم العليا، وجيعله يكتفي مبستويات فهم 
روق بني طالب الصف الثالث االبتدائي يف حتصيلهم للمفردات اللغوية أما النتائج املتعلقة بالف

اخلربة يف تدريس املرحلة فيمكن تعليل هذا االختالف إىل ثالثة أسباب هي  باختالف مدارسهم
مراجعة بيانات  ويتأكد ذلك حني وعدد الطالب يف الفصل التدريب على تدريس املفردات اللغويةو 

حتصيل طالهبم أكثر من طالب  كانفاملعلمون األكثر خربة )مخس سنوات فأكثر(  الوصفية؛ املعلمني 
املعلمني األقل خربة )أقل من مخس سنوات(، وكذلك األمر مع املعلمني ممن حيصل على تدريب يف 

 طالباً(.   25اجملال نفسه، وقد لوحظ ازدياد تأثري هذين العاملني يف الفصول األقل عدداً )أقل من

 :تطبيق معلمي القراءة في الصفوف األولية إلجراءات تعليم المفردات اللغويةتائج ثالثاً/ن
ت تعليم إجراءاعلى حنو عام  الصفوف األولية يستخدمونالقراءة يف أظهرت النتائج أن معلمي 

ومنها  غري منتظمة، فمن اإلجراءات مايكثر استخدامهاعلى حنٍو اجتهادي وبطريقة املفردات اللغوية 
ويرجع ذلك لعدد من األسباب: فقد يكون منها سهولة استخدام بعض . كما بينته النتائج  مايقل

اإلجراءات للمعلم وقدرته يف إتقان تطبيقها، باعتبارها إجراءات مباشرة شائعة تتطلب أنشطة تعليمية 
ها إىل سهلة اإلعداد وسريعة التنفيذ، كذلك قد يعود السبب يف استخدام بعض اإلجراءات أكثر من غري 

املفردات على كتاب القراءة الذي يركز على إجراءات  هميف تعليم كبريأن املعلمني يعتمدون بشكل  
كما أن نوعية املفردات املختارة لطالب الصفوف األولية قد تفرض على املعلمني حمددة أكثر من غريها.  

دات وطبيعة املرحلة التعليمية استخدام إجراءات دون أخرى وذلك يتطلب ضرورة املراعاة بني نوعية املفر 
 (.2010؛ يونس، 2010؛ النجار، 2007؛ املناصرة، 1982)الكبيسي،

قمنا مبقارنتها مبا  ؛إجراءات تعليم املفردات اللغويةملعرفة طبيعة التفاوت يف استخدام  وتتبعاً 
( فوجدنا أن 1432، السريع والكثريي) كتب القراءةحتليل اإلجراءات املستخدمة يف  نتائج إليه  تتوصل

اإلجراءات اليت ميارسها املعلمون بكثرة هي اإلجراءات نفسها اليت اقتصر الكتاب على استخدامها يف 
الكتاب من إجراءات يف  يتضمنهيتقيدون أو حياكون ما ما  تعليم املفردات اللغوية، أي أن املعلمني غالباً 

يز الذي اتبعه الكتاب يف تعليم املفردات قد يعطي تعليم املفردات اللغوية. ويرى الباحثان أن هذا الرتك
االنطباع لدى املعلمني أهنا إجراءات كافية الكتساب الطالب املفردات، وخاصة أنه ليس يف الكتاب ما 

 يوصي املعلم باستخدام إجراءات متنوعة أو يقرتح له تنويعها. 
جند أهنا تشرتك يف مسات حمددة وهي أهنا إجراءات  وبالنظر إىل اإلجراءات األقل استخداماً 

يعتمد على مسامهة الطالب وتفاعله بشكل أساس، حيث إهنا إجراءات تتطلب  تدريسياً  تتطلب عمالً 
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 مهارات تدريسية من املعلم وتتطلب أنشطة تعليمية تستلزم توافر وسائل تساعد على تنفيذها على سبيل
 فقد يكون السبب ملاسبق. إضافة واملنظمات البيانية وبطاقات التصنيفاملثال األشكال والرموز احلسية 

إجراءات تعليم املفردات اللغوية يف برامج تأهيل معلمي اللغة  تطبيق ضعف التأهيل والتدريب على هو
 على رأس العمل.ملن هم العربية ويف برامج التدريب 

أن أظهرت النتائج  فقد (،TSESوفيما يتعلق بنتائج مقياس الفاعلية لتصورات املعلمني )
قناعة الوجود لفاعلية أدائهم كانت فوق املتوسط، وهذا يشري إىل ت معلمي الصفوف األولية تصورا

يف مقارنة بزمالئهم  الطالببدورهم وتأثريهم يف تنفيذ اسرتاتيجيات التعليم وإدارة الصف وتنشيط يهم لد
 رب قليلة نسبياً تتع اأهن إالومع أن فاعلية األداء كانت فوق املتوسط  .(1433، الكثريي) املرحلة الثانوية

اليت تتطلب قناعات تامة لدور املعلم وقدرته يف التغيري  األوليةالصفوف  بالقياس إىل أمهية مرحلة
 يف أمريكابعض الدراسات اليت أجريت نتائج ل بالقياس، وأيضًا اث التعلم لدى هذه الفئة العمريةوإحد

(Heneman, Kimball & Milanowski, 2006 ) أكثر  أظهرت أن معلمي االبتدائية كانواواليت
 املتوسطة والثانوية.  تنيحلفاعلية من نظرائهم يف املر 

من  هذا املستوى القليل نسبياً من تصور الفاعلية مبا يعانيه املعلِّم يمكن تفسريويف هذا السياق ف
 الصفالطالب يف  أعدادوكثافة اليت يعيشها ظروف البيئة التعليمية تكاليف وأعباء إدارية وتعليمية و 

 . من تأثري أدائه وحتدّ ته تعيق فاعليعوامل اليت يف جمموعها و  الواحد، الدراسي
بني مستوى تطبيق إجراءات من حيث العالقة االرتباطية اليت كشفت عنها نتائج الدراسة و 

فهذا يأيت يف سياق الدعم ألدائهم التدريسي تعليم املفردات اللغوية ومستوى تصور فاعلية املعلمني 
( واليت Bandura, 1977; Bandura, 1997) الفاعليةقياس الذي قامت عليه أداة النظري لألساس 

تتفق مع نتائج نتيجة ال ذهوه .ءات التدريسيةبني التصورات وبني اإلجرا منطقياً  أن هناك ارتباطاً  ُتظهر
 & Gibson)توصلت إىل وجود عالقة بني األداء والتصور  يف السياق الغريب أخرى دراسات

Dembo, 1984; Ashton & Webb, 1986; Coladarci, 1992; Ross, 1994; 
Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Hoy, 2004. ،) ختتلف مع إال أهّنا

أظهرت عدم وجود عالقة بني الفاعلّية  واليت (Haverback, 2009) هيفرباكقامت هبا نتائج دراسة 
عدم وجود فروق بني املعلِّمني ذوي الفاعلّية العالية وأولئك من ، وكذلك واستخدام اسرتاتيجّيات القراءة

وهذا االختالف تعليم الطالب.  ذوي الفاعلّية املنخفضة من حيث عدد االسرتاتيجّيات املستخدمة يف
يف النتائج يُعزى، كما أشارت الباحثة هيفرباك، إما إىل أّن عّينة دراستها كانت ملعلِّمني متدرِّبني، خبالف 
الدراسة احلالية والدراسات السابقة واليت كانت ملعلِّمني متمرِّسني؛ مما يعين أّن هؤالء املعلِّمني املتدرِّبني مل 

 ربة التدريسّية املفرتض وجودها حىت يبنوا تصّورات الفاعلّية لديهم.تكن لديهم اخل



لصفوف األوليةا اللغوية يف املفردات وتعلم تطوير تعليم  
 

50 
 

، خنلص إىل أّن احملاور الرئيسة يف عملّية تعليم هذه الدراسات الثالث كلهاوبأخذ نتائج 
وتشكل خطرًا على ، عاماً  املفردات للمرحلة األولّية ومنهجها، الكتاب والطالب واملعلِّم، تعاين ضعفاً 

أن الضعف املرتبط بواحد من اللغة العربية بعامة وتعليم املفردات خباصة. كما خنلص إىل  مستقبل تعليم
 هذه احملاور ال يعوِّضه صالحية احملاور األخرى، بل البُّد من هذه املكونات أن تتعاضد وتؤّسس وفقاً 

تنتهي بتصميم  ملعطيات البحث العملي يف حقل تعليم املفردات وتعّلمها. فعملية تعليم املفردات ال 
، وإتا ال بُّد أن يلي ذلك برامج تدريب للمعلمني يّتفق مع مطالب تعليمها علمياً  كتب القراءة تصميماً 

عملّية يف ال املتعلمنيم إىل الكيفّية اليت تُعلَّم هبا املفردات بإرشادات واضحة، وأن يلي ذلك تقومي هتوجِّه
 التعليمية من أجل التأكد من حتقق جناعة هذه اإلجراءات وصالحيتها، ومن مثّ تطويرها وتقوميها.        

 

 :التوصيات
 على مستوى الكتاب المدرسي: . أ

 اإلجراءات وفق اللغوية املفردات تعليم جمال يف األولية للصفوف القراءة كتب تطوير .1
 .البحث إليها توصل اليت املقرتحة التعليمية

 .القرائي نموال طبيعة مع يتالءم مبا الدراسي الصف وفق املفردات تعليم يف التدرج مراعاة .2
 روال تقتص ،اإلجراءات من عدداً  تتضمن حبيث املفردات تعليم عمليةالشمول يف  مراعاة .3

 .عليةافال لضمان وذلك آخر دون عددٍ  على
 منتظم بشكل القراءة دروس مجيع على تطبق حبيث املفردات تعليم يف التنظيم مراعاة .4

 .ومرتابط
تطوير كتب القراءة يف الصف الثالث االبتدائي حبيث تتضمن دروسها إجراءات تطبيقية  .5

تتضمن مستويات اكتساب املفردة مبستوياهتا الثالث ومبا يساعد على تعميق املفردات 
 املعرفية للطالب.

االستفادة من مستويات تعلم املفردات يف تطوير أساليب تقومي تعليمها، حبيث اليقتصر  .6
التقومي على املستوى األدىن للمعرفة اللغوية وهو املستوى التعريفي، بل ميتد ليشمل 

 املستويات األعلى ومها السياقي واالبتكاري.
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 على مستوى الطالب:  . ب

مع طبيعة مرحلة الصفوف  اللغوية اليت تتناسب بذل مزيد من العناية باختيار املفردات .1
 األولية.

 الكتاب املدرسي تدريبات تكثيفمعاجلة ضعف الطالب يف حتصيل املفردات من خالل  .2
 املستويات الثالثة لتعلم املفردات اللغوية.وتنويعها لتتضمن 

 

 : على مستوى المعلِّم . ت

 تعليم املفردات اللغويةإعداد برامج لتدريبهم على إجراءات تطوير أداء املعلمني و  .1
 . وتقومي تعلمها وفق املستويات املعرفية املقرتحة

تضمني إجراءات تعليم املفردات اللغوية يف برامج إعداد املعلمني وتأهيلهم، وكذلك  .2
 تضمينها يف كتب القراءة للصفوف األولية. 

وأدوات تعليمية تساعد يف تطبيق إجراءات تزويد معلمي الصفوف األولية بوسائل  .3
تعليم املفردات اللغوية وذلك مثل األشكال والصور والرموز احلسية وبطاقات التصنيف 

 واملنظمات البيانية.
تزويد معلمي الصفوف األولية بنماذج تدريسية وأنشطة تعليمية تساعدهم يف تنفيذ  .4

س وذلك مثل أساليب تقومي تعلم أكثر عمقا يف التدري اإلجراءات اليت تتطلب جهداً 
 املفردات اللغوية.

تركيز اجلهات الرتبوية على رفع مستوى تصورات املعلمني عن فاعلية أدائهم التدريسي؛  .5
  ملا هلذه التصورات من ارتباط إجيايب يف تنفيذ إجراءات تعليم املفردات اللغوية.
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 : المقترحات

 على مستوى الكتاب المدرسي: . أ

 تعليم أن باعتبار العليا االبتدائية الصفوف مراحل يف القراءة كتب على مماثلة دراسةإجراء  .1
 .أخرى دون مرحلة على التقتصر مستمرة عملية اللغوية املفردات

 :على مستوى الطالب . ب

إجراء دراسات أخرى يف حتصيل الطالب والطالبات يف الصفوف األولية والصفوف العليا  .2
 اللغوية. لتقومي مستويات تعلم املفردات

إعداد اختبارات وطنية لتقومي تعلم الطالب للمفردات اللغوية على حنو دوري ملتابعة  .3
 مستوى التعلم للصفوف األولية ولكشف مظاهر الضعف يف التحصيل يف مرحلة مبكرة.

 على مستوى المعلِّم: . ت

املعرفية ستويات امل لتقومي أداء املعلمني يف تعليم املفردات اللغوية وفقإجراء دراسات أخرى  .4
 املقرتحة.

 تصميم برامج تعليمية قائمة على إجراءات تعليم املفردات اللغوية. .5
 إجراء دراسات مشاهبة على معلمات الصفوف األولية ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة. .6
 إجراء دراسات لتحسني تصورات معلمي الصفوف األولية لفاعلية أدائهم. .7
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 المالحق

 

 محتوىال تحليل طاقة( ب1ملحق رقم )

 تحصيليالختبار اال( 2ملحق رقم )

 ( استبانة المعلمين3ملحق رقم )

 ( أداة قياس تصور الفاعلية4ملحق رقم )

 خطاب الموافقة على تطبيق االختبار التحصيلي( 5ملحق رقم )

 ( خطاب الموافقة على تطبيق استبانة المعلمين6ملحق رقم )
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 محتوىال تحليل طاقةب( 1ملحق رقم )

  األولية لصفوفا فيالمقررة  القراءة كتب في اللغوية المفردات تعليم إجراءات تضمينمدى 

 غري متحققة درجة التحقق العبارات 
بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

     حيدد الدرس املفردات اجلديدة املراد تعلمها يف بداية الدرس  .1
     تعليم املفرداتيستخدم الدرس املرادفات يف   .2
     يقدم الدرس شرحا مباشرا ملعىن املفردات  .3
     يستخدم الدرس األضداد يف تعليم املفردات  .4
     يستخدم الدرس طريقة التصنيف يف تعليم املفردات  .5
     يستخدم الدرس األشكال والرموز يف تعليم املفردات  .6
     املفرداتيستخدم املنظِّمات البيانية يف تعليم   .7
     يوجه الدرس الطالب الستخدام املعجم  .8
     يستخدم الدرس الصورة يف تعليم املفردات  .9

     يزّود الطالب بوسائل تساعده على ختمني معىن الكلمة  .10
     يوجه الدرس الطالب لتكرار كتابة املفردات  .11
     يقدم الدرس أسئلة ختامية لتقومي تعلم املفردات اجلديدة 1 .12
     تقيس أسئلة الدرس اخلتامية فهم الطالب ملعىن املفردات اجلديدة ز .13
تقيس أسئلة الدرس اخلتامية قدرة الطالب علـى اسـتخدام املفـردات يف   .14

 مواقف لغوية جديدة
    

     يوجه الدرس الطالب حلل تدريبات منزلية على املفردات اجلديدة  .15
     من مرتني )يف الدرس( يكرر الدرس عرض الكلمات اجلديدة أكثر  .16
     يضع الدرس املفردات يف مجلة مفيدة  .17
     يستخدم أنشطة إضافية لتعزيز تعلم املفردات  .18
     مييز الدرس الكلمات اجلديدة بلون خمتلف عن لون النص  .19
     يربط الدرس معرفة الطالب السابقة باملفردات اجلديدة  .20
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  وفق ثالث مستويات معرفية  قيس معرفة الطالب للمفردات اللغويةي حتصيلي اختبار( 2ملحق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 االبتدائي,                                    وّفقه اهللالثالث األستاذ الفاضل, معلِّم الصف 

      السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,   

في الصف  ايهدف إلى قياس معرفة التالميذ بمفردات سبق دراستهُأقدِّم بين يديك اختباراً في القراءة 
 مع العناية بما يلي:  الثالثبتوزيعها على تالميذك في الصف  التعاونالثالث االبتدائي, نرجو منك 

 شرح طريقة السؤال واإلجابة عليه وتوضيح ذلك مع الدقائق األوىل للحصة. .1

 ارا حتصيلياً وأنّه لن يُؤثِّر على درجاهتم يف مادة القراءة. تذكري التالميذ أّن هذا االختبار ليس اختب .2

التأكيد على التالميذ باالعتماد على أنفسهم فقط، دون االستفادة من أي مصدر آخر، يف اإلجابة على  .3
 األسئلة، مع التكّرم مبالحظة ذلك.

 أال تتجاوز فرتة االختبار مدة احلصة الكاملة.  .4

 يبوا على مجيع األسئلة. التأكيد على التالميذ أن جيُ  .5

 

 للمختص,مباشرة ألسئلة وتسليمها نرجو التكُّرم ّمرة أخرى بجمع ا

 علما أن النتائج سوف تستخدم للبحث العلمي فقط,,

 مع خالص الشكر
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 السؤال األول: أكمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات اآلتية لتصبح مجلة مفيدة:

 رَائَِعة -َيْسَعى  -َنْحَتِجب  –َأَماٌن لك  –َمَنَحَنا  - َهزِيالً                 

 

ُْؤِمُن .  .  .  .  .  .  .  .  خِلَرْيِ النَّاِس َونَفِعِهم. 1
 .  امل

 الصَّاَلة .  .  .  .  .  .  .  . ِمَن النَّار.  .2      

  .  .  .  .  .  .  . . الطَّاِلُب الَِّذي ال يـَتَـَناَول ِإْفطَارَُه ُيْصِبُح ِجْسُمُه  . 3

قَاَلت األرَاِنُب: حَنُْن  خَنَاُف ِمن اأَلَسِد و .  .  .  .  .  .  .  .  يِف . َ 4

 ُجُحوِر َحىتَّ ال يَْأُكَلَنا.

 . قـَْرأُت ِقصًَّة .  .  .  .  .  .  .  .  واستمتعت هبا.   5

 .  اللَُّه الَِّذي َخَلَقَنا و .  .  .  .  .  .  .  . الصِّحَّة َوالَعاِفَية.   6
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 السؤال الثاين. أكمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات اآلتية لتصبح مجلة مفيدة:    

 َيْخَشع - ُأِذيـُْعهُ  –ُمتَـَناِثَرة  –يـَْعِقُدون –الِفَتة  –ُيَساِمُرُهم         

 

 .  النُُّجوم الَّيِت يف السََّماِء  ُمَتَباِعَدٌة َو .  .  .  .  .  .  .  .  1

َعلُِّمون 2
ُ
 االجتماعات داخل املدرسة..  .  .  .  .  .  .  .. امل

ْسِلِم َأْن .  .  .  .  .  .  .  .  يِف َصالَتِه..  3
ُ
 َعَلى امل

 َمع أَبـَْنائِه .  .  .  .  .  .  .  .َويـََتَحدََّث إِلَْيِهم.   .  ِاْعَتاَد اأَلُب َأْن جَيِْلسَ 4

ُكِتَب ِفيَها: ))النَّظَاَفُة ِمَن  .  .  .  .  .  .  .  ..  يـََرى الزَّائِر ِلَمْدَرَسِتَنا 5

 اإلميَاِن((.  

  .  .  .  .  .  .  .  .ُه َوالسُِّر العُ يْـ . احَلقُّ ال ُأضِ 6
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 السؤال الثالث. أكمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات اآلتية لتصبح مجلة مفيدة: 

ُر النـَّْفط - طَُرف – َمَناِمه –َتْدنُو  -َيْحَترُِمونَه  -ُوِضع   ُتَصدِّ

 

.  رََأى ِإبـَْراِهيُم َعَليِه السَّالم يف .  .  .  .  .  .  .  . أَنَُّه َيْذَبُح اِبـَْنُه 1

 ِإمْسَاِعيل.

 .  ُأِحبُّ َمْنَظَر الشَّْمِس ِحنَي .  .  .  .  .  .  .  . ِمْن َمْغرهِِبَا.    2

 .  ُدَوُل اخلَِليِج .  .  .  .  .  .  .  . ِإىَل ُدَول الَعامَل.  3

َْسِجُد احَلَرَاُم مبَكََّة ُهَو أَوَُّل بـَْيٍت .  .  .  .  .  .  .  . لِلنَّاِس يِف 4
. امل

 اأَلْرض.  

َعلَِّم َو 5
ُ
  .  .  .  .  .  .  .  ..  اأَلَواَلُد يُِطيُعوَن امل

 .  قـََرْأُت ِكَتابَاً ِفيِه ُفَكاَهات َو .  .  .  .  .  .  .  . 6
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 السؤال األخري. أكمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات اآلتية لتصبح مجلة مفيدة:

 َأْغُدو -َمَضْيُت  -تـَْغُمُرنَا –ُمْنَدِهُشون  –َفَشوَّقـََنا ِإَليَها  -الرَِّغيد       

 

َمن ُصُعوبَِة  .  .  .  .  .  .  .  .قـََرأَ الُطالُب َوَرَقَة ااِلخِتَباِر َوُهم  .1

 اأَلْسِئَلة. 

ثـََنا َأيب َعْن َمِديَنة الطَّاِئِف 2  ِإىَل زِيَاَرهِتَا.  .  .  .  .  .  .  .  .. َحدَّ

َوالَيِصُل إىل َغايَة َساِمَية  .  .  .  .  .  .  .  .ِلإِلْنَساِن الَعْيُش  . اليـََتَحقَّقُ 3

 ِإال بِالَعَمِل الدَّاِئب.

 السَّعادة. .  .  .  .  .  .  .  .. َنْدُعو اهلل يِف ُكلِّ َوْقٍت َأْن 4

 ِإىَل اَلمْدَرَسة. .  .  .  .  .  .  .  .ْبُت الَسيَّارََة مُثَّ . رَكِ 5

 َكِبريَا.  .  .  .  .  .  .  .  . وسوف. ِإنَّيِن ِطْفٌل َصِغرٌي 6

 

 ..شكراً لكانتهى االختبار
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 (3ملحق رقم )
  المستخدمة في الصفوف األولية تعليم المفردات اللغوية إجراءاتأبرز لمعرفة  استبانة

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 حفظه اهلل   معلم الصفوف األولية الفاضل / األستاذسعادة 

 ,السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
, والمرجـو مـن المسـتخدمة فـي الصـفوف األوليـة تعلـيم المفـردات اللغويـة إجـراءاتبين يديك أداة علمية تهدف للتعرف علـى أبـرز 

 .مدى استخدامك لكل إجراءواختيار  اإلجراءات,سعادتكم التكرم بقراءة 

 . يرعاكمشاكرا لكم تعاونكم ووقتكم الثمين واهلل

 -:برجاء تحديد االختيار المناسب لكم الستخدامه في أغراض البحث العلمي فقط

  :في الصفوف األوليةسنوات الخبرة  -1

o أقل من خمس سنوات في الصفوف األولية 
o  سنوات في الصفوف األولية 10من خمس سنوات إلى أقل من 
o 10 سنوات فأكثر في الصفوف األولية 

 الدرجة العلمية: -2
o دبلوم 
o بكالوريوس 
o ماجستير أو دكتوراه 

 المؤهل: -3
o مؤهل تربوي 
o مؤهل غير تربوي 

 مجموع النصاب التدريسي األسبوعي: -4
o  18أقل من  
o 18 -20  
o 21- 24  

 هل سبق أن شاركت في دورات لتعليم القراءة للصفوف األولية: -5
o نعم 

o ال 
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 تعليم المفردات اللغويةالمعلِّم في  إجراءات

 التعليميمدى استخدامك لإلجراء 

 قليالً  أحياناً  كثيراً 

ال أستخدم هذا 
 اإلجراء

ُد   .1      املفردات اجلديدة املراد تعلمها يف بداية الدرسُأحدِّ

مُ   .2      ملعىن املفردات مباشراً  الدرس شرحاً  أُقدِّ

     املرادفات يف تعليم املفردات مُ ستخدِ أَ   .3

     األضداد يف تعليم املفردات أستخِدمُ   .4

     طريقة التصنيف يف تعليم املفرداتأستخِدُم   .5

     األشكال والرموز يف تعليم املفرداتأستخِدُم   .6

     املنظِّمات البيانية يف تعليم املفرداتأستخِدُم   .7

     الطالب الستخدام املعجمأُوجِّه   .8

     من السياقبوسائل تساعده على ختمني معىن الكلمة الطالب د زوِّ أُ   .9

     تعلم املفردات اجلديدةمستوى م أسئلة ختامية لتقومي قدِّ أُ   .10

     قدرة الطالب على استخدام املفردات يف مواقف لغوية جديدةتقيس مستوى ختامية  أسئلة أُقدِّم  .11

     الطالب تدريبات منزلية على املفردات اجلديدة أُعطي  .12

     يف الدرس( اجلديدة أكثر من مرتني  املفرداتعرض  أُكرِّر  .13

     الصور يف تعليم املفردات َأستخِدمُ   .14

     اجلديدة تكرار كتابة املفرداتإىل ه الطالب وجِّ أُ   .15

     اجلديدة إضافية لتعزيز تعلم املفردات أنشطةم ستخدِ أَ   .16

     ل مفيدةيف مجَُ اجلديدة املفردات أُعلُِّم   .17

     اجلديدة بلون خمتلف عن لون النص املفرداتز ميِّ أُ   .18

     معرفة الطالب السابقة باملفردات اجلديدة  أَرُبطُ   .19
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 األداء لفاعلية المعلمين ( أداة قياس تصور4ملحق رقم )

 مقياس مايمكن عمله                                                                                          تصورات المعلمين لفاعلية أدائهم       

 (عبارةلكل  )فضال: اختر رقما                                                                                                                               

 كبيرجدا        جيد      متوسط        جدا  قليل     الشئ   العبارة 
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لضبط السلوك املشتِّت يف الفصل 1
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ما ميكنك عمله لتحفيز الطالب ضعيفي الرغبة جتاه العمل املدرسي ماحجم 2
 (  9)  (  8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله إلقناع الطالب بقدرهتم على األداء اجليد يف املدرسة 3
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لتساعد طالبك على تقدير قيمة التعلم 4

 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لصياغة أسئلة جيدة لطالبك 5
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ما ميكنك عمله جلعل الطالب ميتثلون ضوابط الصف الدراسي ماحجم 6
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لتهدئة الطالب املزعج أو متعمد الفوضى 7
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ما ميكنك عمله لوضع نظام إلدارة الصف لكل جمموعة من الطالب ماحجم 8
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  إىل أي مدى ميكن  أن تنوع يف استخدام اسرتاتيجيات التقومي  9

 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  أي مدى ميكن أن تقدم أمثلة وشرحا بديال حني حيار الطالبإىل  10
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لتتعاون مع األسر لتحسني أداء أبنائهم املدرسي 11
 (  9(    )8(    )7(    )6(    )5(     )4(     )3(    )2(    )1)  ماحجم ما ميكنك عمله لتطبيق اسرتاتيجيات أخرى يف الصف 12

 

 انتهت األسئلة  مع خالص الشكر والتقدير
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 خطاب الموافقة على تطبيق االختبار التحصيلي( 5ملحق رقم )
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 استبانة المعلمين( خطاب الموافقة على تطبيق 6ملحق رقم )
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 العربية المراجع
، اللجنة الوطنية القطرية مجلة التربية(. مقروئّية النص والعوامل املؤثِّرة فيها. 1998أبو زينة، عواد ) .1

 . 124للرتبية والثقافة والعلوم، 
املفردات واجلمل يف الكتب املطّورة للمرحلة االبتدائّية )اللغة  (. انقرائّية2009أبو سكينة، نادية ) .2

 ، مصر.   مؤتمر القراءة والمعرفةالعربية، الرتبية اإلسالمية، الرياضيات، العلوم، االجتماعيات(. 
(. تصنيف تدريبات التعرف يف كتب القراءة باململكة العربية السعودية. 1991اجلرف، رميا سعد ) .3

يف تنمية  هودور  التعليم االبتدائي -الثالث للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةاللقاء السنوي 
 .108-72املهارات األساسية، السعودية،

(. حتليل أخطاء التعرُّف على الرموز املكتوبة لدى تلميذات الصفوف األول 1994اجلرف، رميا سعد ) .4
 .9، م دراسات تربويةودية. والثاين والثالث االبتدائي باململكة العربية السع

(. دراسة تشخيصّية عالجّية للصعوبات اليت تواجه تالميذ احللقة االبتدائّية من 1991حسن، حممود ) .5
-419، 7جامعة أسيوط،  ,مجلة كلية التربيةالتعليم األساسي يف حل املشكالت اللفظّية احلسابّية. 

431  . 
اء املعرفية يف العالقة بني الفهم القرائي والذاكرة العاملة دور العمليات ما ور   (.2000الرويعي، بدرية ) .6

، رسالة ماجستير غير منشورة عند تلميذات املرحلة االبتدائية ذوات صعوبات القراءة والعاديات.
 جامعة اخلليج العريب.  

(. مدى حتقيق كتب القراءة للصفوف األولية يف اململكة 1432السريع، عبداهلل؛ وسعود الكثريي ) .7
 ، جامعة امللك سعود.  مركز البحوث بكلية التربيةالعربية السعودية إلجراءات تعليم املفردات اللغوية. 

إجراءات تعليم املفردات اللغوية لدى معلمي القراءة (. 1433السريع، عبداهلل؛ وسعود الكثريي ) .8
 ، حبث مقدم للنشر.قتها بتصورات فاعلية أدائهمبالصفوف األولية وعال

المعلم (. أسباب ضعف تالمذة الصف األول االبتدائي يف القراءة. 1987السعدي، قيس ) .9
 .60-46(، 4)44العراق، ، الجديد

(. املفردات األساسّية يف قصص األطفال وعالقتها باملفردات اللغوية املنطوقة 1986شحاتة، حسن ) .10
 .98-20(، 2، مصر، )ثقافة الطفلألطفال املرحلة االبتدائية. 

 - 30، 3، ثقافة الطفل(. املنطوق اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. 1986شحاته، حسن ) .11
128. 

(. تشخيص مظاهر الضعف يف مهارة تعرف الكلمة لدى تالميذ الصف 1426العايد، عبداهلل ) .12
 ، جامعة امللك سعود.  رسالة دكتوراه غير منشورةالثالث االبتدائي وبناء برنامج لعالج الضعف فيها. 
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تالميذ الشق الثاين من مرحلة  أسباب تدىن مستوى القراءة والكتابة لدى(. 2007العجيل، رجاء ) .13
رسالة ماجستير غير . العربية مبدينة مصراتة من وجهة نظر معلمي وموجهي اللغة التعليم األساسي

 أكتوبر.  7جامعة ، منشورة
القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته (. 2000عالم، صالح الدين حممود ) .14

 دار الفكر العريب. . القاهرة،وتوجهاته المعاصرة
(. العالقة بني قدرة الطالب على القراءة وقدرته على حل املسائل الرياضّية 1417العمري، ناعم ) .15

 ، جامعة امللك سعود. رسالة ماجستير غير منشورةاللفظّية. 
(. مدى إتقان تالميذ الصفوف 2005الغزو، عماد.، وطييب، سناء.، والسرطاوي، عبدالعزيز ) .16

االبتدائية األوىل بدولة اإلمارات العربية املتحدة للمهارات األساسّية يف القراءة والكتابة والصعوبات 
 .64-45(، 22)20جامعة اإلمارات،  ,مجلة كلية التربيةاملرتبطة هبا. 

(. احملصول اللفظي لألطفال املبتدئني يف الصف األول االبتدائي 1982تامر ) الكبيسي، كامل .17
، المجلة العربية للبحوث التربويةواستخدامه يف تقييم مفردات كتايب اخللدونية وقراءيت اجلديدة. 

 .  187-185(، 2)2تونس، 
التعليمي  لية أدائهم( مدى تصور معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض لفاع1433الكثريي، سعود ) .18

-167، (4)12، مجلة جامعة البحرين للعلوم التربوية والنفسية(، TSESوفق مقياس الفاعلية )
190. 

(. تقومي حتصيل طالب الصف الثالث االبتدائي مبدينة 1433الكثريي، سعود؛ وعبداهلل السريع ) .19
كلية (،30) التربوية لألبحاث الدوليةمجلة الالرياض للمفردات اللغوية املقررة يف كتاب القراءة، 

 .جامعة اإلمارات ،الرتبية
، ترمجة سعود بن ناصر الكثريي. جامعة التعلم الصفي الفعال (.1428مارزانو، روبرت وآخرون ) .20

 امللك سعود، مطابع اجلامعة. الرياض.
(. تقومي حمتوى تعليم املفردات اجلديدة يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع 2007املناصرة، يوسف ) .21

-95، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات التربوية العليااألساسي يف األردن. 
111  . 

(. قياس مستوى القدرة القرائية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األوىل من 2010النجار ، خالد حممد ) .22
 - 134(، 102، )مجلة القراءة والمعرفةاملرحلة االبتدائية يف ضوء املعايري القومية لتعليم القراءة. 

170. 
 ة لبنان: لبنان.  .  مكتبالمعجم الموسوعي لمصطلحات التربّيةم(.   2003النجار، فريد.  ) .23
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(. مهارات وإسرتاتيجيّات القراءة املعينة على فهم املسائل اللفظّية يف مادة 1422النصار، صاحل ) .24
 ، جامعة امللك سعود. كلية الرتبية ,مركز البحوثالرياضيّات. 

المــــذكرة التفســــيرية والقواعــــد التنفيذيــــة لالئحــــة تقــــويم (. 1427وزارة الرتبيـــة والتعلــــيم ) .25
 . الرياض. الطالب

 . الرياض. وثيقة منهج اللغة العربية في التعليم العام(. 1428وزارة الرتبية والتعليم ) .26
 . الرياض. (. دليل التعليم العام1430وزارة الرتبية والتعليم ) .27
، مت اســــرتجاعه يف مركـــز الدراســـات واالختبـــارات الدوليـــة( 1432وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم ) .28

 http://istc.gov.sa: هـ على الرابط12/1/1432
، الفصل الدراسي كتب القراءة واألناشيد للصفوف المرحلة األولّية(. 1432وزارة الرتبية والتعليم ) .29

 هـ. الرياض: وزارة الرتبية والتعليم.  1432-1431األول والثاين، 
بتدائية (. الكلمات الشائعة يف كالم تالميذ الصفوف األوىل من املرحلة اال1974يونس، فتحي علي ) .30

 . 43-27(، 17)5العراق،  ،التوثيق التربويوتقومي بعض جماالت تدريس اللغة يف ضوئها. 
(، 107، )مجلة القراءة والمعرفة(. ضبط املفردات يف كتب القراءة. 2010يونس، فتحي علي ) .31

18-37 
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