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  ملخص البحث
  مقدمة 

شــهدت الســـنوات األخیـــرة تطـــورًا ملحوظـــًا نتیجـــة التغیـــرات التكنولوجیـــة الهائلـــة 
یـة ومـا تبـع ذلـك مـن والمتالحقة في شتى المجاالت بمـا فیهـا المجـاالت التربویـة والتعلیم

تزایـــد الضـــغط علـــي مؤسســـات التعلـــیم لتســـتجیب لتلـــك المتغیـــرات لتخـــریج نوعیـــة قـــادرة 
  . علي التعامل بكفاءة وفاعلیة مع متغیرات الحاضر واإلسهام في صنع المستقبل
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ـــة فإنـــه مـــن   ـــورة علمیـــة أو تكنولوجی ولمـــا كـــان العقـــل البشـــري هـــو قـــوام أي ث
لــرئیس لــه هــو مجــال التعلــیم ، حیــث إنــه المجــال الــذي الضــروري أن یكــون االســتثمار ا

یســمح بتنمیـــة الكــوادر والقـــدرات التــي یســـتطیع معهــا الفـــرد التعامــل مـــع مخرجــات هـــذه 
   . الثورة والتكیف مع نتائجها

وال شــك أن للقــراءة أهمیــة كبــرى فــي حیــاة اإلنســان، وقــد ازدادت أهمیتهــا فــي 
نولوجي وتفجر المعرفـة فـي جمیـع مجـاالت هذا العصر بسبب ذلك التطور العلمي والتك

فالقراءة مفتاح كـل معرفـة فـي كـل التخصصـات ، وألهمیـة القـراءة القصـوى فـي . الحیاة 
حیاة اإلنسان فقد حظیت من التربویین بنصـیب وافـر مـن الدراسـة والبحـث، وأنجـز منهـا 

  . آالف البحوث والدراسات 

قـــدها، فكلمـــا تعقـــدت الثقافـــات وتـــزداد أهمیـــة القـــراءة فـــي المجتمعـــات بزیـــادة تع
وازدادت المخترعـــات والمبتكـــرات زادت الحاجـــة إلـــى القـــراءة ، وباتســـاع نطـــاق التقنیـــات 
الحدیثة تـزداد حاجـة األفـراد إلـي كفـاءة أكبـر فـي القـراءة، لـذا فإنهـا تلعـب دورًا مهمـا فـي 

فهــــي العملیــــة التعلیمیــــة حیــــث إنهــــا تمثــــل المنطلــــق الــــذي یقــــوم علیــــه إعــــداد البشــــر ، 
وسیلتهم في تعلم اللغة، وفـروع المعرفـة األخـرى التـي یتلقونهـا داخـل المدرسـة وخارجهـا، 

ـــراع  ـــد قـــرأوا منـــذ . كمـــا أنهـــا وســـیلة لالبتكـــار واالخت ـــاقرة والمبتكـــرون ق ـــدعون والعب فالمب
  . طفولتهم فاستوعبوا ما قرأوه وتمثلوه ثم أضافوا إلیه من ذواتهم

ا  ً ا وقد تطور مفهـوم القـراءة تطـور ً ففـي مسـتهل القـرن العشـرین بـدأ مفهـوم . كبیـر
القــراءة بمفهــوم ال یتعــدى تعــرف الحــروف والكلمــات والنطــق بهــا، ثــم جــاء العقــد الثــاني 
مــن القــرن العشــرین وبــدأت األبحــاث العلمیــة بتنــاول القــراءة ، وكــان مــن أهمهــا أبحــاث 

كانیكیـــة بحتـــة أن القـــراءة لیســـت عملیـــة می: ثورنـــدیك التـــي خلصـــت إلـــي نتیجـــة مؤداهـــا
یقتصــر األمــر فیهــا علــي مجــرد التعــرف والنطــق ، بــل إنهــا عملیــة معقــدة تســتلزم الفهــم 

ثـــم نشــــأ عنصـــر ثالـــث للقـــراءة هــــو النقـــد، حیـــث اتجهـــت معظــــم .  والـــربط واالســـتنتاج
األبحــاث فــي مجــال القــراءة نحــو العنایــة بالنقــد لتمكــین المتعلمــین مــن الحكــم علــي مــا 

وفــي العقــد الثالــث مــن ذلــك . تقبلــه عقــولهم وتقتضــیه مــوازینهمیقــرأون واألخــذ منــه بمــا 
القــرن اتســع مفهــوم القــراءة لیشــمل اإلفــادة مــن المــادة المقــروءة فــي حــل المشــكالت التــي 
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ا مــن أســالیب النشــاط الفكــري فــي  ً یمكــن أن تواجــه اإلنســان، أي اعتبرهــا الــبعض أســلوب
  . حل المشكالت

ســـتحوذت علــي اهتمـــام العـــاملین فـــي وقــد ظهـــرت قضـــیة الفهــم القرائـــي التـــي ا
مجـال البحــوث التربویــة بصــفة عامــة، والمهتمـین بــالقراءة بصــفة خاصــة، حیــث اعتبــروا 
أن االهتمــام بعملیــات القــراءة و الفهــم القرائــي یعــد نتیجــة مباشــرة للتغیــرات التــي طــرأت 

، فقــد  علــي النظــرة الفلســفیة للقــراءة، وللتغیــرات التــي طــرأت علــي تفســیر الفهــم القرائــي
والعامـل ،  اعتبره البعض الهدف األساسـي واألكثـر أهمیـة مـن بـین أهـداف تعلـیم القـراءة

  . األساسي في السیطرة على فنون اللغة وأساس جمیع العملیات القرائیة 

وتكـاد تتفــق العدیــد مـن الدراســات علــي أهمیــة الفهـم القرائي،وأنــه لــیس بالعملیــة 
ـــدة تســـیر  ـــة معق ـــل هـــي عملی ـــا، الیســـیرة ، ب ـــة علی ـــب مهـــارات عقلی فـــي مســـتویات وتتطل

عمــال الفكــر والموازنــة والتحلیــل والتفســیر والنقــد، كمــا  ٕ وتحتــاج إلــي التــدریب والمــران، وا
تتفــق تلــك الدراســات علــى أن الفهــم القرائــي یتضــمن عــدة عملیــات مترابطــة ومتداخلــة، 

المقــروء  فهــو عملیــة معرفیــة حیــث یقــوم القــارئ بنشــاط فعــال عنــد محاولتــه فهــم الــنص
فیربط المعرفة السابقة الموجودة في بنائـه المعرفـي بالمعرفـة الـواردة فـي الـنص، كمـا أنـه 
عملیـــة تفكیـــر فـــالفهم القرائـــي فـــي أساســـه قـــائم علـــي التفكیـــر بدایـــة مـــن مرحلـــة التعـــرف 

بداء الرأي فیه وفق معاییر نقدیة مضبوطة ٕ   .البصري للمقروء إلي القیام بنقد المقروء وا

فــالبعض . جــال تحدیــد مســتویات الفهــم القرائــي لعــدة اجتهــادات وقــد خضــع م
قـراءة مـا علـي السـطور، قـراءة مـا بـین السـطور، قـراءة : صنفه إلي ثالثـة مسـتویات هـي

مــا وراء الســطور، والمســتوى األول مــن هــذه المســتویات هــو أســاس الفهــم، أمــا المســتوى 
صـدار األحكـام ، أمـا  ٕ المسـتوى الثالـث فیشـتمل القـدرة الثاني فیهتم بالبحـث عـن األدلـة وا

  .علي التوقع واستنتاج التعلیمات والتطبیقات التي لم یذكرها الكاتب

  :و هناك من صنف مهارات الفهم القرائي تحت مستویات ثالثة هي
ویتضـمن تطـویر الثـروة اللفظیـة ، وتحدیـد التفاصـیل   :مسـتوى الفهـم الحرفـي - ١

  .وتذكرها، وفهم تنظیم وبناء النص وبنائه 
ویتضــمن التعــرف علــي فكــر الكاتــب ورأیــه فــي  :مســتوى الفهــم التفســیري  - ٢
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اســتخالص النتــائج ، والتعــرف علــي الفكــرة المحوریــة غیــر المصــرح بهــا فــي 
 .النص

ویتضـمن تقـدیر مـدى دقـة الكاتـب فـي التعبیـر عـن                :مستوى الفهم التطبیقـي - ٣
  .األفكار، وتمییز الحقائق واآلراء، وحل المشكالت

  : وهناك من أشار إلى مستویات أخرى للفهم القرائي منها 
 . مستوى الفهم االستنتاجى  -٢    .مستوى الفهم المباشر-١

 .مستوى الفهم التذوقي  -٤    .مستوى الفهم الناقد-٣

  .  مستوى الفهم اإلبداعي-٥
ویتضــح ممــا ســـبق أن هنــاك مســتویات للفهـــم القرائــي حیــث ینـــدرج تحــت كـــل 

المســتویات مجموعــة مــن المهــارات التــي تمثــل هــذا المســتوى، وجــاءت مســتوى مــن تلــك 
هـذه التصـنیفات لتســهیل مهمـة المعلــم فـي إعـداد أهــداف القـراءة، أو فــي اسـتخدام طــرق 
ـــد مـــا یناســـبهم مـــن  ـــذ علـــي الفهـــم القرائـــي وتحدی ـــة قـــدرة التالمی تـــدریس تســـاعد فـــي تنمی

  . مهاراته 
ــا ممــا ســبق یحــاول البحــث الحــالي ا لكشــف عــن أنســب االســتراتیجیات وانطالقً

واألســالیب التــي یمكــن أن تســهم فــي تنمیــة مهاراتــه وتحســین مســتویاته لــدى المتعلمــین 
ـــیم وبخاصـــة مرحلـــة التعلـــیم األساســـي، وذلـــك نتیجـــة القصـــور  فـــي جمیـــع مراحـــل التعل
ــم فــي تــدریس  الواضــح فــي الطــرق واألســالیب التدریســیة المعتــادة والتــي یســتخدمها المعل

  : وقد توصلت العدید من الدراسات التي أجریت في هذا المجال إلى .  القراءة،
ـــدة مـــن مرحلـــة التعلـــیم األساســـي حتـــى  - أن ضـــعف مســـتوى الفهـــم القرائـــي ظـــاهرة ممت

  .الجامعي مرورا بالثانوي
ـــة فـــي طـــرق واســـتراتیجیات التـــدریس المســـتخدمة فـــي  - أن مـــن أهـــم االتجاهـــات الحدیث

الــــتعلم التعــــاوني ، و اســــتخدام : القرائــــي هــــي  عــــالج الضــــعف فــــي مســــتویات الفهــــم
الحاســـوب ، والخریطـــة القصصـــیة وخـــرائط المفـــاهیم وخـــرائط المعرفـــة ، اســـتخدام فـــي 

المكتوبـــة ، اســــتخدام األســـلوب المركـــب فــــي  فهـــم النصـــوص القصصــــیة واالســـتجابة
التـدریس ، ونظریـة إلماعــات السـیاق، وأنشــطة مـا قبــل القـراءة و بعــض أسـالیب الــتعلم 

لنشـــط، واســـتراتیجیة االســـتدالل واالســـتنتاج ، والمعرفـــة الســـابقة، والتراكیـــب والمعنـــى، ا
 .وبعض أسالیب التعلیم الذاتي 
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وبــالرغم مــن أهمیــة الفهــم القرائــي ومــا بــذل بشــأنه مــن اهتمــام إال أن التالمیــذ 
بوجـه عــام یعــانون مـن ضــعف فــي مهاراتـه ومســتویاته یتضــح هـذا الضــعف فــي قصــور 

ـــذ فـــي ـــة  التالمی ـــد األفكـــار الرئیســـیة واألفكـــار الفرعی ـــى مـــن الســـیاق، وتحدی ـــد المعن تحدی
وربمــا یرجــع هــذا إلــي قصــور التالمیــذ فــي فهــم مــا یقــرأون . والتمییــز بــین الحقیقــة والــرأي

  ). التعرف علي الرموز المكتوبة والنطق بها(رغم قدرتهم علي إجادة القراءة 
هات النظـر فـي توضـیح األسـباب وأمام هذا القصور تعددت اآلراء وتباینت وج

أن التلمیــذ ذا المســتوى المتــدني  وقــد ذكــر بعــض التربــویینالمســئولة عــن هــذا القصــور، 
في الفهم القرائي قـد یسـتمر فـي القـراءة وهـوال یفهـم مـا یقـرأوه وال یراقـب اسـتراتیجیاته، وال 

ـــذلك یصـــبح مـــن الضـــروري البحـــث عـــن بعـــض  یغیرهـــا لـــتالئم غرضـــه مـــن القـــراءة، وب
  . لعوامل والمتغیرات التي تؤثر في الفهم القرائي بمستویاته المختلفةا

مـــــن المتغیـــــرات ذات  Metacognitionویعـــــد الـــــوعي بمـــــا وراء المعرفـــــة 
ــالفهم القرائــي حیــث أشــارت نتــائج بعــض الدراســات التــي أجریــت حــول  الصــلة الوثیقــة ب

ـــین درجـــة وعـــ ـــاط دال موجـــب ب ـــى وجـــود ارتب ـــة إل ـــارئ بمـــا عملیـــات مـــاوراء المعرف ي الق
یســـــتخدم مـــــن أســـــالیب وفنیـــــات وعملیـــــات مـــــا وراء معرفیـــــة ومـــــدى إدراكـــــه واســـــتیعابه 
للمعلومـــات والبیانـــات المستخلصـــة مـــن القـــراءة وقدرتـــه علـــي اســـتخدامها وتوظیفهـــا فـــي 

  . مواقف التعلم األخرى
ـــدریس وتـــأتى أهمیـــة تـــدریب الطـــالب المعلمـــین علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیات  ت

ــم داخــل الفصــول الدراســیة باعتبــاره المســئول  الــذيمــن الــدور الفهــم القرائــي  یلعبــه المعل
ــتعلم الفعــال فــي مقــررات طــرق الموجــود  ، ومــن الضــعف األول عــن إحــداث وتحقیــق ال

ـــى  ـــد الطـــالب المعلمـــین القـــدرة عل تـــدریس اللغـــة العربیـــة مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة ممـــا أفق
ا فقـــد أوصـــت تلـــك الدراســـة بأهمیـــة التـــدریس الفعـــال وتحقیـــق أهـــداف فـــروع المـــادة ، لـــذ

أثنـــاء الخدمـــة علـــى ضـــرورة فـــي وضـــرورة تـــدریب الطالـــب المعلـــم فـــي كلیـــات التربیـــة و 
عامـة، ومهـارات الفهـم          التركیز أثناء تدریس القـراءة علـى تنمیـة مهـارات القـراءة 

ـــــهالقرائـــــي بكـــــل مســـــتویاته  ـــــك  ومكونات ـــــافي لتل ـــــى المحتـــــوى الثق ـــــز عل ـــــدًال مـــــن التركی ب
  .لموضوعات ا
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ــيومــن أهــم االســتراتیجیات  ــي هــذا أشــارت إلیهــا  الت الدراســات والمراجــع الســابقة ف
  :ما یلى  المیدان 

 Activatingتنشـط المعرفـة السـابقة - Self-Questioning  الـذاتيالتسـاؤل  - 

Prior knowledge  - عالقـة السـؤال بـالجوابThe Question – Answer 

Relation ship  - بــل القـراءةخطـة مــا ق Pre-Reading plan  -  حــدیث
 Modeling  النمذجة -  Thinking Aloud"التفكیر بصوت عال"الذات 

PSQ5R(Purpos – survey – question – read selectively   
recite – reduce – record – reflect – review  ( التــدریس

ــــــادلي  التلخــــــیص - -Reciprocal Teaching    ،K-W-L-Hالتب
Summarizing      - األفكـار الرئیسـیةMain Ideas  - الخریطـة الداللیــة 

Semantic  Map  - تولید األسـئلةQuestions Generation   -  دورة الـتعلم
 ســــجالت التفكیــــر - Met cognition learing cycle فـــوق المعرفیــــة

Thinking Logs  - SQ3R                         
على خمس استراتیجیات فقط من تلك االستراتیجیات وهـي وقد اقتصر البحث الحالي 

 :  
  ) عالقة السؤال بالجواب –K.W.L.H-SQ3R–التساؤل الذاتي–التدریس التبادلي(
  : تحدید مشكلة البحث 

تتحــدد مشــكلة البحــث الحــالي فــي انخفــاض مســتوى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة 
ـــارهم  ـــة باســـتراتیج للـــوعيفـــي الفهـــم القرائـــي نتیجـــة افتق یات القـــراءة واســـتراتیجیات المراقب

یلقـى بالمسـئولیة علـى عــاتق المعلـم باعتبـاره المســئول األول  الــذيالذاتیـة للفهـم ، األمـر 
ـعـن تنمیــة هـــذه المهــارات لــدى تالمیـــذه والــذي یجــب أن یعـــد  اإلعــداد التربــوي الكـــافي 

  . یهم لتنمیتها لدى التالمیذ ویجب أن یدرب على أسالیب تدریسها وتقویمها لد
  :وتتبلور تلك المشكلة في السؤال الرئیس التالي 

مـــا فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح للطـــالب المعلمـــین شـــعبة اللغـــة العربیـــة علـــى 
اســتخدام بعــض اســتراتیجیات الفهــم القرائــي فــي تنمیــة مســتویاته والــوعي بمــا وراء 

  المعرفة لدى تالمیذهم ؟ 
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  : ویتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة 
ما استراتیجیات تدریس الفهم القرائي الالزمة للطـالب المعلمـین شـعبة اللغـة العربیـة  -١

  في تدریس القراءة ؟ 
البرنـــامج المقتـــرح للطـــالب المعلمـــین شـــعبة اللغـــة العربیـــة فـــي اســـتخدام  مالمـــح مـــا -٢

  بعض استراتیجیات تدریس الفهم القرائي في تدریس القراءة ؟ 
الطـــالب المعلمـــین شــعبة اللغـــة العربیـــة الســـتراتیجیات تـــدریس مــا فاعلیـــة اســـتخدام  -٣

  الفهم القرائي على تنمیة مستویاته لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي ؟ 
مــا فاعلیـــة اســـتخدام الطـــالب المعلمـــین شــعبة اللغـــة العربیـــة الســـتراتیجیات تـــدریس  -٤

صــف األول اإلعــدادي الفهـم القرائــي علــى تنمیــة الــوعي بمــا وراء المعرفــة لــدى تالمیــذ ال
  ؟ 
باســتراتیجیات تــدریس الطــالب المعلمــین شــعبة اللغــة العربیــة  وعــيمــا العالقــة بــین  -٥

  ؟ الفهم القرائي واستخدامهم لها في تدریس القراءة 
مـــا العالقـــة بـــین الفهـــم القرائـــي والـــوعي بمـــا وراء المعرفـــة فـــي القـــراءة لـــدى طـــالب  -٦

  الصف األول اإلعدادي ؟
  : أھداف البحث 

اســتهدف هــذا البحــث الوقــوف علـــى فاعلیــة برنــامج مقتــرح للطــالب المعلمـــین 
شــعبة اللغــة العربیــة علــى اســتخدام بعــض اســتراتیجیات تــدریس الفهــم القرائــي فــي تنمیــة 

  .مستویاته والوعي بما وراء المعرفة لدى تالمیذهم 
  : أھمیة البحث

  :  أنه قدترجع أهمیة هذا البحث إلى 
بــبعض االســتراتیجیات الحدیثــة التــي تســاعد فــي  لغــة العربیــة معرفــةً یفیــد معلمــي ال -١

  . تحقیق أهداف تعلیم القراءة وتطویر أسالیبهم التدریسیة 
ـــذ ، والتـــي یصـــعب تنمیتهـــا  -٢ یســـهم فـــي تنمیـــة مســـتویات الفهـــم القرائـــي لـــدى التالمی

  . باستخدام األسالیب واالستراتیجیات التدریسیة المعتادة 
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میــة وعــى التالمیــذ بأبعــاد مــا وراء المعرفــة الالزمــة ؛ لضــبط عملیــات یســهم فــي تن -٣
الفهـــم قبـــل وأثنـــاء وبعـــد القـــراءة والتـــي تعـــد أكثـــر نشـــاطًا وارتباطـــًا بـــالفهم القرائـــي ، 

  . والوقوف على العالقة بین هذه األبعاد ومستویات الفهم 
لجتهم لـدروس القـراءة یفید مؤلفي الكتب والمعلمین باالهتمـام بـالفهم القرائـي فـي معـا -٤

  .، باعتباره البدایة الحقیقیة للتعلیم والتعلم 
  : منھج  البحث 

  : البحث الحالي المنهجین التالیین  استخدم
طـار النظـري للبحـث ومسـح الدراسـات فـي عـرض اإل : يالمنهج الوصـفي التحلیلـ -١

ني للبحــث السـابقة المتعلقـة بمتغیـرات البحــث توطئـة لإلفـادة مـن فــي الجانـب المیـدا
.  

الـــذي یســـتخدم فـــي التطبیـــق المیـــداني لتجربـــة البحـــث حیـــث  :المـــنهج التجریبـــي  -٢
) طــالب معلمـــون ( للبحــث مجموعـــة تجریبیــة واحــدة  يیتضــمن التصــمیم التجریبــ

ـــة  ـــامج المقتـــرح ومجموعـــة تجریبی  وأخـــرى ضـــابطةوهـــم الـــذین ســـیطبق علـــیهم البرن
رس لهــم باســتخدام اســتراتیجیات وهــم الــذین ســید )الصــف األول اإلعــدادي تالمیــذ(

  .تدریس الفهم القرائي 
  :  يفیما یل تأما أدواته فتمثل 

  : أدوات التجریب وهى : أوًال 
  .البرنامج المقترح باستخدام استراتیجیات تدریس الفهم القرائي  -١
  .كتاب الطالب المعلم  -٢
  .دلیل المعلم  -٣

  : أدوات القیاس وهى : ثانیًا 
  .الطالب المعلمین الستخدام استراتیجیات الفهم القرائيمقیاس وعى  -١
  .بطاقة مالحظة الطالب المعلمین -٢
  .اختبار الفهم القرائي لتالمیذ الصف األول اإلعدادي  -٣
  .مقیاس الوعي بما وراء المعرفة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي  -٤
  : حدود البحث 
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  : سوف یقتصر البحث الحالي على 
  . رقة الثالثة شعبة اللغة العربیة بكلیة التربیة جامعة الفیوم طالب الف -١
عینــــة مــــن تالمیــــذ الصــــف األول اإلعــــدادي بــــبعض مــــدارس محافظــــة الفیــــوم فــــي  -٢

  . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني 
بعــض اســتراتیجیات تــدریس الفهــم القرائــي لتنمیــة مســتویات الفهــم القرائــي المتمثلــة  -٣

   . ) يبداعواإل –التذوقي –قدالنا - االستنتاجي–الفهم المباشر(في
  : فروض البحث 

  : اختبار صحة الفروض التالیة  يلاحاول البحث الح
ا -١ ً فـــي  عینـــة البحـــثبـــین متوســـطي رتـــب درجـــات الطـــالب  یوجـــد فـــرق دال إحصـــائی

التطبیقــین القبلــي والبعــدي لمقیــاس الــوعي باســتراتیجیات الفهــم القرائــي لصــالح التطبیــق 
  . دي البع
ا -٢ ً فـــي  عینـــة البحـــثبـــین متوســـطي رتـــب درجـــات الطـــالب  یوجـــد فـــرق دال إحصـــائی

  . القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبیق البعدي  ینالتطبیق
عینــة توجــد عالقــة ارتباطیــة ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات الطــالب  -٣

  . وبطاقة المالحظة في مقیاس الوعي باستراتیجیات الفهم القرائي  البحث
ا بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة  -٤ ً یوجــد فــرق دال إحصــائی

  .في التطبیق البعدي الختبار الفهم القرائي لصالح المجموعة التجریبیة  
ا -٥ ً بــین متوسـطي درجـات المجموعــة التجریبیـة فـي التطبیقــین  یوجـد فـرق دال إحصـائی

  . ر الفهم القرائي لصالح التطبیق البعدي باالقبلي والبعدي الخت
ا -٦ ً بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة  یوجــد فــرق دال إحصــائی

  . في التطبیق البعدي لمقیاس الوعي بما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجریبیة  
ا -٧ ً طبیقــین بــین متوسـطي درجـات المجموعــة التجریبیـة فـي الت یوجـد فـرق دال إحصـائی

  . القبلي والبعدي لمقیاس الوعي بما وراء المعرفة لصالح التطبیق البعدي 
ــــین متوســــطي درجــــات المجموعــــة  -٨ ــــة إحصــــائیة ب ــــة ذات دالل ــــة ارتباطی توجــــد عالق

  .ار الفهم القرائي ومقیاس الوعي بما وراء المعرفة تبالتجریبیة في اخ
  : خطوات البحث
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مـا اســتراتیجیات " حـث والـذي یـنص علــى بالنسـبة للسـؤال األول مـن أســئلة الب
ــدریس  ــة فــي ت تــدریس الفهــم القرائــي الالزمــة للطــالب المعلمــین شــعبة اللغــة العربی

  :  فإن اإلجابة عنه تبدو من خالل اتباع الخطوات التالیة"  القراءة ؟ 
الطــــرق واالســــتراتیجیات التدریســــیة المســــتخدمة فــــي تــــدریس القــــراءة االطــــالع علــــى  -

  . اتیجیات تدریس الفهم القرائي وبخاصة استر 
ـــي تناولـــت كـــل مـــن  - مســـتویات الفهـــم : االطـــالع علـــى بعـــض األدبیـــات التربویـــة الت

  . الوعي بما وراء المعرفةو  ، يالقرائ
 أســــس مــــا" بالنســـبة للســــؤال الثـــاني مــــن أســـئلة البحــــث والــــذي یـــنص علــــى    

بیــة علــى اســتخدام البرنــامج المقتــرح للطــالب المعلمــین شــعبة اللغــة العر  ومتطلبــات
فـإن اإلجابـة عنـه تتضـح مـن " بعض استراتیجیات الفهم القرائي في تـدریس القـراءة ؟

  :  خالل اتباع الخطوات التالیة
تســــتند إلیهــــا  التــــيتحدیــــد اســــتراتیجیات تــــدریس الفهــــم القرائــــي واألســــس والخطــــوات  -

ــــي بخاصــــة ، ومــــا وراء المع ــــراءة بعامــــة والفهــــم القرائ ــــة وأبعادهــــا وتحدیــــد طبیعــــة الق رف
  . المختلفة 

إعداد برنامج مقترح في استخدام اسـتراتیجیات تـدریس الفهـم القرائـي مـن حیـث فلسـفة  -
البرنـــامج واألهـــداف والمحتـــوى وطـــرق التـــدریس واألنشـــطة والوســـائل التعلیمیـــة وأســـالیب 

  . التقویم 
ـــــدریس الفهـــــم القرا - ـــــي اســـــتخدام اســـــتراتیجیات ت ـــــب المعلـــــم ف ـــــي إعـــــداد كتـــــاب الطال ئ

  .  واألنشطةالمتضمنة في البرنامج المقترح من حیث األهداف والمحتوى 
إعداد دلیل المعلـم الخـاص بـإجراءات تـدریس البرنـامج المقتـرح متضـمنًا اسـتراتیجیات  -

تــدریس الفهــم القرائــي التــي تــم اختیارهــا مطبقــة علــى موضــوعات القــراءة المقــررة علــى 
  . تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي 

مــا " ســبة للســؤالین الثالــث والرابــع مــن أســئلة البحــث واللــذان ینصــان علــى بالن
فاعلیة اسـتخدام الطـالب المعلمـین شـعبة اللغـة العربیـة السـتراتیجیات تـدریس الفهـم 

  القرائي على تنمیة مستویاته لدى تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي ؟ 
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ة السـتراتیجیات تــدریس مـا فاعلیــة اسـتخدام الطــالب المعلمـین شــعبة اللغـة العربیــ و
ـــذ الصـــف  ـــدى تالمی ـــة ل ـــا وراء المعرف ـــوعي بم ـــة ال ـــى تنمی ـــي عل األول الفهـــم القرائ

  :  فإن اإلجابة عنهما تتضح من خالل اتباع الخطوات التالیة" اإلعدادي ؟ 
ـــى الطـــالب المعلمـــین إعـــداد مقیـــاس وعـــي  - باســـتراتیجیات الفهـــم القرائـــي وعرضـــه عل

  . صالحیته للتطبیق مجموعة من المحكمین لتحدید 
الطــــالب المعلمــــین شـــــعبة اللغــــة العربیــــة الســـــتخدام  أداءتصــــمیم بطاقــــة مالحظـــــة  -

ســتراتیجیات تــدریس الفهــم القرائــي فــي تــدریس القــراءة وعرضــها علــى مجموعــة مــن ا
  . المحكمین لتحدید صالحیتها للتطبیق 

علــى مجموعــة  وعرضــهتالمیــذ الصــف األول اإلعــدادي إعــداد اختبــار الفهــم القرائــي  -
  .  من المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق

فــي القــراءة لتالمیــذ الصــف األول اإلعــدادي  إعــداد مقیــاس الــوعي بمــا وراء المعرفــة -
  . وعرضه على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق

  . حساب صدق وثبات المقیاسین وبطاقة المالحظة واالختبار  -
وعینــة مــن ) تعلــیم عــام (ب الفرقــة الثالثــة شــعبة اللغــة العربیــة اختیــار عینــة مــن طــال -

  . تالمیذ الصف األول اإلعدادي 
تطبیـــق مقیـــاس الـــوعي باســـتراتیجیات الفهـــم القرائـــي وبطاقـــة المالحظـــة تطبیقـــًا قبلیـــًا  -

  . على عینة الطالب المعلمین ورصد النتائج 
ء المعرفـة تطبیقـًا قبلیـًا علـى عینـة تطبیق اختبار الفهم القرائي ومقیاس الـوعي بمـا ورا -

  .التالمیذ ورصد النتائج 
تدریس البرنامج المقتـرح للطـالب المعلمـین شـعبة اللغـة العربیـة علـى اسـتخدام بعـض  -

  . استراتیجیات تدریس الفهم القرائي في تدریس القراءة 
بعـــدیًا  تطبیــق مقیـــاس الــوعي باســـتراتیجیات الفهــم القرائـــي وبطاقــة المالحظـــة تطبیقــاً  -

  . على عینة الطالب المعلمین ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا 
تطبیـــق اختبـــار الفهـــم القرائـــي ومقیـــاس الـــوعي بمـــا وراء المعرفـــة تطبیقـــًا بعـــدیًا علـــى  -

  . عینة التالمیذ ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا 
  . رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتفسیرها ومناقشتها  -
  . م التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث تقدی -
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  نتائج البحث 
  :توصلت الباحثة إلى ما یلي 

ا -١ ً فـــي  عینـــة البحــثبــین متوســـطي رتــب درجـــات الطــالب  وجــود فــرق دال إحصـــائی
عنــد مســتوى التطبیقــین القبلــي والبعــدي لمقیــاس الــوعي باســتراتیجیات الفهــم القرائــي 

ممــا یـدل علــى فاعلیــة البرنــامج المقتــرح .  البعــديلصــالح التطبیــق  ) ٠,٠١(داللـة 
  .في تنمیة وعي الطالب المعلمین باستراتیجیات الفهم القرائي 

وجـــود فـــرق دال إحصـــائیًا بـــین متوســـطي رتـــب درجـــات كـــل مـــن التطبیـــق القبلـــي  -٢
ـــق البعـــدي لبطاقـــة المالحظـــة علـــى الطـــالب المعلمـــین عینـــة البحـــث  عنـــد والتطبی

ممــا یــدل علــى فاعلیــة البرنــامج .  لصــالح التطبیــق البعــدي) ٠,٠١(مســتوى داللــة 
المقتـــرح فـــي تحســـین أداء الطـــالب المعلمـــین فـــي بطاقـــة المالحظـــة الســـتراتیجیات 

  .تدریس الفهم القرائي التي تناولها البرنامج المقترح 
ـــین متوســـطي  -٣ ـــة إحصـــائیة ب ـــة ذات دالل ـــة ارتباطی رتـــب الطـــالب عینـــة وجـــود عالق

فــــي بطاقــــة المالحظــــة و لــــوعي باســــتراتیجیات الفهــــم القرائــــي مقیــــاس االبحــــث فــــي 
ارتبــاط إیجــابي طــردي قــوى بــین درجــات ممــا یــدل علــى وجــود .  التطبیــق البعــدي

عالقـــة إیجابیـــة أي أن العالقـــة بـــین نتـــائج األداتـــین الطـــالب فـــي التطبیـــق البعـــدي 
ـــة قویـــة ،  ـــوعي باســـتراتیجیات الفهـــم القرائـــي تحســـن وارتفـــفطردی ع أداء كلمـــا زاد ال

 الطالب عینة البحـث فـي بطاقـة المالحظـة وفـق االسـتراتیجیات التدریسـیة المحـددة
.  

ا بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة  -٤ ً وجــود فــرق دال إحصــائی
لصـــالح ) ٠,٠١(عنـــد مســـتوى داللـــة فـــي التطبیـــق البعـــدي الختبـــار الفهـــم القرائـــي 

فاعلیــة اســتراتیجیات تــدریس الفهــم القرائــي وهــذا یــدل علــى . المجموعــة التجریبیــة 
التــي تناولهــا البرنــامج المقتــرح فــي تحســین مســتویات الفهــم لــدى طــالب المجموعــة 

  .التجریبیة 
ا بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة فـي التطبیقـین  -٥ ً وجود فـرق دال إحصـائی

لصـالح التطبیـق ) ٠,٠١(عنـد مسـتوى داللـة القبلـي والبعـدي الختبـار الفهـم القرائـي 
وهــذا یــدل علــى فاعلیــة اســتراتیجیات تــدریس الفهــم القرائــي التــي تناولهــا .  البعــدي
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البرنامج المقترح في تحسین مستویات الفهـم لـدى طـالب المجموعـة التجریبیـة  فـي 
  . التطبیق البعدي الختبار الفهم

ا بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة وا -٦ ً لضــابطة وجــود فــرق دال إحصــائی
) ٠,٠١(عنــد مســتوى داللــة فــي التطبیــق البعــدي لمقیــاس الــوعي بمــا وراء المعرفــة 

وهــذا یــدل علــى فاعلیــة اســتراتیجیات تــدریس الفهــم .  لصــالح المجموعــة التجریبیــة
القرائي التي تناولها البرنامج المقترح فـي تنمیـة الـوعي بمـا وراء المعرفـة فـي القـراءة 

  .ة لدى طالب المجموعة التجریبی
ا بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة فـي التطبیقـین  -٧ ً وجود فـرق دال إحصـائی

ــة القبلــي والبعــدي  الــوعي بمــا وراء المعرفــة فــي لمقیــاس ) ٠,٠١(عنــد مســتوى دالل
لصــالح التطبیــق البعــدي ، وهــذا یــدل علــى تفــوق درجــات التطبیــق البعــدي القــراءة 

.  عــن درجـــاتهم فــي التطبیـــق القبلـــي لمقیــاس الـــوعي لطــالب المجموعـــة التجریبیـــة
وهــذا یـــدل علـــى فاعلیـــة اســـتراتیجیات تــدریس الفهـــم القرائـــي التـــي تناولهـــا البرنـــامج 
ـــة فـــي القـــراءة لـــدى طـــالب المجموعـــة  ـــوعي بمـــا وراء المعرف ـــرح فـــي تنمیـــة ال المقت

  .التجریبیة في التطبیق البعدي 
درجــــات المجموعــــة  وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــطي -٨

وهــذا یــدل .  التجریبیــة فــي اختبــار الفهــم القرائــي ومقیــاس الــوعي بمــا وراء المعرفــة
ـــین درجـــات الطـــالب فـــي التطبیـــق  ـــاط إیجـــابي طـــردي قـــوى ب ـــه یوجـــد ارتب علـــى أن
البعـدي ، ممـا یـدل علـى أن العالقـة بـین الفهـم والـوعي عالقـة إیجابیـة طردیـة قویــة 

ا ، أي أنه كلما زاد الفهم زاد   . وعي الطالب والعكس أیضً
  توصیات البحث

  :بما یلي یوصي البحث الحالي في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث 
  :توصیات خاصة بالمتعلم : أوًال 

ینبغي على معلمي اللغـة العربیـة أن یحثـوا طالبهـم علـى التخطـیط لعملیـة  - ١
وتقــویم  –ءة ومراقبـة ســلوكیاتهم وعملیـاتهم العقلیــة فـي أثنــاء القـرا –القـراءة 

ـــق  مـــا تـــم التوصـــل إلیـــه مـــن قـــراءة الـــنص ؛ لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي تحقی
 .أهداف القراءة المتنوعة 

الطـــالب المعلمـــین إلـــى أهمیـــة مراعـــاة الفـــروق / توجیـــه أنظـــار المعلمـــین  - ٢
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الفردیــة بــین         تالمیــذهم ، ومســتویاتهم العقلیــة والمعرفیــة المتباینــة ، 
دام االســتراتیجیات التدریســیة التــي تحمـــل األمــر الــذي یحــثهم علــى اســـتخ

  .في ثنایاها إجراءات تراعي وتقابل تلك الفروق 
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توجیه التالمیذ في المـدارس نحـو اسـتخدام بطاقـات التقریـر الـذاتي لمراقبـة  - ٣
 .وتقویم أنفسهم باستمرار خالل مراحل التعلم 

ا  ً   :الطالب المعلم / توصیات خاصة بالمعلم : ثانی
لمعلمـین شـعبة اللغـة العربیـة علـى اسـتخدام اسـتراتیجیات تـدریب الطـالب ا - ١

  KWLH –التسـاؤل الـذاتي  –التـدریس التبـادلي ( تدریس الفهم القرائي 
- SQ3R - برنــامجوكیفیــة تطبیقهــا فــي أثنــاء ) عالقــة الســؤال بــالجواب 

  .التربیة العملیة وجلسات التدریس المصغر 
الطالــــب المعلــــم / معلــــم ضـــرورة أن تتضــــمن أنمــــاط الســــلوك التدریســــي لل - ٢

توعیـة التالمیــذ بأهمیـة الفهــم القرائـي ومهاراتــه ومسـتویاته ، وأهمیــة الــوعي 
ا للعالقة الوثیقة بین المتغیرین  ً  .بما وراء المعرفة في القراءة نظر

إعـادة النظــر فــي أســالیب التقــویم المتبعـة فــي االمتحانــات المدرســیة وذلــك  - ٣
تویات الفهـم القرائـي لـدى التالمیـذ بجعل أسـئلة تلـك االمتحانـات تقـیس مسـ

أو الفهـم القرائـي ) مهـارات ومسـتویات الفهـم ( سواء الفهـم القرائـي المعرفـي
التقـویم ألنشـطة وسـلوكیات قـراءة  –المراقبـة –التخطـیط ( مـا وراء المعرفـي

 ) .النص 
 

ا   توصیات خاصة بمخططي ومطوري المناهج: ثالًث

الدراســـات التـــي توصـــلت إلـــى تزویـــد مخططـــي ومطـــوري المنـــاهج بنتـــائج  - ١
فاعلیـــة اســـتراتیجیات تــــدریس الفهـــم القرائــــي ؛ حتـــى یتســــنى لهـــم تطــــویر 

 .المناهج وطرق التدریس وفق هذه االستراتیجیات 

تــــدریب المعلمــــین قبــــل وفــــي أثنــــاء الخدمــــة علــــى اســــتخدام اســــتراتیجیات  - ٢
لیتمكنـــــوا مـــــن تـــــدریب طالبهـــــم علـــــى إجراءاتهـــــا  القرائـــــي؛ تـــــدریس الفهـــــم

 .ها في أثناء عملیة التدریس وخطوات

توجیـــه دعـــوة للقـــائمین علـــى تطــــویر مقـــررات كلیـــة التربیـــة إلـــى ضــــرورة  - ٣
تضــــمین المقــــررات الدراســــیة التــــي تعــــد للطــــالب المعلمــــین شــــعبة اللغــــة 

:  ألهـــم االســـتراتیجیات التدریســــیة الحدیثـــة وذلـــك فـــي مقــــرري  –العربیـــة 
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 .طرق التدریس والتدریس المصغر 

لمــي اللغــة العربیــة فــي أثنــاء الخدمــة لتــدریبهم علــى كیفیــة إعــداد أدلــة لمع - ٤
اســـتخدام اســـتراتیجیات تـــدریس الفهـــم القرائـــي باتبـــاع الخطـــوات اإلجرائیـــة 
لتنفیــــذ كــــل اســــتراتیجیة، مــــع مراعــــاة التنویــــع والــــدمج فــــي إجــــراءات تلــــك 

 .وعدم االعتماد على استراتیجیة واحدة  االستراتیجیات،

لغــة العربیـة بقــوائم مهـارات ومســتویات الفهــم ضـرورة تزویــد مـؤلفي كتــب ال - ٥
ــــة لالســــتفادة منهــــا  ــــة الحدیث ــــي تســــفر عنهــــا الدراســــات التربوی ــــي الت القرائ
وتضـــمینها فـــي محتـــوى كتـــب اللغـــة العربیـــة التـــي تعـــد للمراحـــل الدراســـیة 

 .لتالمیذهم  ا، وتدریب المعلمین على كیفیة إكسابهالمختلفة 

المعلــــم توصــــي الباحثــــة بأهمیــــة  فــــي ظــــل االهتمــــام ببــــرامج إعــــداد معلــــم - ٦
تضمین مقررات تلـك البـرامج السـتراتیجیات تـدریس الفهـم القرائـي باعتبـار 

مها غیـــر قاصـــر علـــى مـــادة دراســـیة معینـــة أو مجـــال معرفـــي اأن اســـتخد
 .محدد 

ـــائج  - ٧ ـــیم العـــام بنت ـــة بمراحـــل التعل ـــد مـــؤلفي كتـــب اللغـــة العربی ضـــرورة تزوی
یــة اســتخدام اســتراتیجیات تــدریس البحــوث التربویــة التــي كشــفت عــن فاعل

ـــى إعـــادة تنظـــیم محتویـــات هـــذه  الفهـــم القرائـــي حتـــى یعملـــوا جاهـــدین عل
الكتــــب بمــــا یتناســــب ومقتضــــى حــــال طبیعــــة تــــل االســــتراتیجیات ، ومــــا 
تتطلبـــــه الخطـــــوات اإلجرائیـــــة بكـــــل واحـــــدة منهـــــا ؛ وذلـــــك لتیســـــیر تعلـــــیم 

 .الطالب 

ا  ً   توصیات خاصة بمعلم المعلم : رابع
 –تنفیــذ الطــالب المعلمــین فــي قســم اللغــة العربیــة بكلیــات التربیــة  متابعــة - ١

الستخدام استراتیجیات تدریس الفهـم القرائـي فـي أثنـاء تـدریس موضـوعات 
 .القراءة لتالمیذهم خالل التربیة العملیة 

ـــه أنظـــار مشـــرفي ومـــوجهي اللغـــة العربیـــة علـــى مجموعـــات التربیـــة  - ٢ توجی
للطــالب المعلمــین مــدى اســتخدامهم  العملیــة أن تتضــمن معــاییر تقــویمهم

لالستراتیجیات التدریسـیة المعینـة علـى الفهـم فـي أثنـاء التـدریس لتالمیـذهم 
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. 

توجیــه أنظــار القــائمین علــى تــدریس مقــررات طــرق تــدریس اللغــة العربیــة  - ٣
فـي أثنــاء  Modelingفـي كلیـات التربیــة إلـى اســتخدام أسـلوب النمذجــة 

تنـاول الـنص القرائـي أمـام تالمیــذهم  تـدریب الطـالب المعلمـین علـى كیفیــة
؛ حتـــى یحـــاكي هـــؤالء التالمیـــذ معلمـــیهم مـــن خـــالل المشـــاهدات الواقعیـــة 
ا للســیر الســلیم فــي الخطــوات اإلجرائیــة لكــل اســتراتیجیة ،  ً المباشــرة ضــمان

 . فضًال عن تنمیة وعي الطالب المعلمین بتلك االستراتیجیات 

بأســالیب الــتعلم واســـتراتیجیاته توجیــه أنظــار معلمـــي المعلــم نحــو الخـــروج  - ٤
من ثقافة تلقي المعلومـات إلـى ثقافـة بنـاء المعلومـات ومعالجتهـا وتحویلهـا 
إلـى معرفــة ، ثــم االنتقـال مــن مرحلــة المعرفــة إلـى مرحلــة مــا وراء المعرفــة 
، وذلــك باكتشــاف بأبعادهــا المتعــددة ، وتفســیرها مــن خــالل منظومــة مــن 

 .البحث والتقصي 
  :مقترحات البحث 

  :الباحثة إجراء ما یلي  تقترح الحالي البحث نتائج ضوء في
فاعلیـة برنـامج مقتــرح قـائم علــى اسـتخدام بعــض اسـتراتیجیات تــدریس الفهـم القرائــي  -

الشـــعریة والنثریـــة ، لطـــالب الصـــف : فـــي تنمیـــة مهـــارات فهـــم النصـــوص األدبیـــة 
  . األول الثانوي 

التســـاؤل الـــذاتي فـــي تنمیـــة مهـــارات أثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیتي التـــدریس التبـــادلي و  -
التفكیــر الناقــد وعــادات االســتذكار واالتجــاه نحوهمــا لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة 

. 

االبتدائیــة واإلعدادیــة : تقــویم كتــب اللغــة العربیــة المقــرر علــى طــالب المــرحلتین   -
 .في ضوء تضمنها لمستویات الفهم القرائي 

یســـــیة لمعلمـــــي اللغـــــة العربیـــــة فـــــي ضـــــوء برنـــــامج مقتـــــرح لتنمیـــــة الكفایـــــات التدر  -
 .االتجاهات الحدیثة في التدریس 

تصــور مقتــرح لتنظــیم محتــوى موضــوعات القــراءة والنصــوص المقــررة علــى طــالب  -
 وء بعض استراتیجیات تدریس الفهم الثانویة في ض/ المرحلة اإلعدادیة 
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عـام و أساسـي  تعلـیم( فاعلیة برنامج مقترح للطـالب المعلمـین شـعبة اللغـة العربیـة  -
قائم على استخدام بعض استراتیجیات تدریس الفهـم القرائـي فـي عـالج صـعوبات ) 

 .الفهم القرائي ، وتنمیة مهارات التفكیر لدى تالمیذهم 

عالقــــة الســــؤال بــــالجواب فــــي  – SQ3R – KWLHأثــــر اســــتخدام اســــتراتیجیة  -
دى طــالب الصــف تنمیـة مهــارات التفكیـر اإلبــداعي والــوعي باسـتراتیجیات القــراءة لـ

 .األول الثانوي العام 

دراسة مقارنة بین بعـض اسـتراتیجیات تـدریس الفهـم القرائـي فـي تنمیـة مهـارات حـل  -
  لدى مراحل تعلیمیة مختلفة المشكالت والكفاءة اللغویة ، والدافعیة لإلنجاز 

تقـــویم مقـــررات طـــرق تـــدریس اللغـــة العربیـــة بكلیـــات التربیـــة فـــي ضـــوء االتجاهـــات  -
 .الحدیثة 

 
 
  


