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 الملخص

التربية اإليحائية ونموذج المنظم المتقدم  ةىدفت ىذه الدراسة الى تقصي أثر التكامل بين استراتيج
في تدريس المغة اإلنجميزية كمغة اجنبيو في تنميو االستيعاب القرائي واألدراك المفرداتي لدى 

التربية اإليحائية استراتيجية طمبو الصف الثامن، وكذلك ىدفت الى تقصي أثر التكامل بين 
زية كمغة اجنبيو في تنميو الثقة بالنفس لدى طمبو ونموذج المنظم المتقدم في تدريس المغة اإلنجمي

( طالب موزعين عمى 801الصف الثامن. تم تطبيق الدراسة عمى عينو قصديو مكونو من )
 تعيين تماربعو شعب في كل من مدرسو بنات النظامية الثانوية ومدرسو بنات الكرمل الثانوية. 

 تدريس تم. عشوائي بشكل المدرستين من كل في والمجموعة التجريبية الضابطة المجموعة
التربية اإليحائية  ةباستخدام طريقة التكامل بين استراتيجيوحدتين كاممتين  التجريبية المجموعة

ونموذج المنظم المتقدم وتم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية. قامت الباحثة 
دراك المفرداتي واستبانة لقياس الثقة واإلقرائي بإعداد اداتين وىما اختبار لقياس االستيعاب ال

 جل معرفو أثر الدراسة.د تدريس الوحدتين المختارتين من أبالنفس. تم تطبيق االداتين قبل وبع
الثنائي من خالل  التباين وتحميل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطاتاستخدمت الباحثة 

 بيانات.برنامج الرزم اإلحصائية لمعالجة ال

دراك واإلاالستيعاب القرائي  نتائج الدراسة وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطات أظيرت
جود فروق تعزى لمستوى و أظيرت لصالح المجموعة التجريبية. و  التدريس لطريقة تعزى المفرداتي

ووجود فروق لمتفاعل بين طريقو  التحصيل المرتفع، الطالب ذو التحصيل السابق لصالح
التدريس ومستوى التحصيل السابق لمطالب لصالح ذوي التحصيل المرتفع في المجموعة 

 تعزى الثقة بالنفس التجريبية. كما أظيرت الدراسة وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطات
طريقو التدريس لصالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق تعزى لمتفاعل بين  التدريس لطريقة



ومستوى التحصيل السابق لمطالب لصالح ذوي التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية. 
 صيل السابق. وبناًء عمى ىذه النتائجتعزى لمستوى التح فروق وجود لكن أظيرت الدراسة عدم

تنميو استراتيجيات التربية اإليحائية ونموذج المنظم المتقدم في توصي الباحثة بضرورة تطبيق 
مياره القراءة لدى الطالب وتنمية تقتيم بنفسيم بشكل خاص وفي زيادة مستوى تحصيميم في 

 المغة اإلنجميزية بشكل عام.
 


