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برنامج قائم على مدخـل القراءة االستراتيـجيـة لتنميـة مهارات فهـم المقروء لدى 

 عمرو مختار مرسي د/ .لمي اللغــة العـربية الناطقيـــــن بغيرهامتع
 

 الدراسة ملخص

مدخل القراءة االستراتيجية تحديد فاعلية برنامج قائم على  الدراسة الحالية تاستهدف
قام  الدراسة، ولتحقيق هدف لتنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

 لخطوات واإلجراءات التالية:الباحث با
مراجعة األدبيات التي تناولت بناء برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، األدبيات التي  -

تناولت مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء، وأعدت قائمة تتضمن مهارات فهم 
ي المستوى المتقدم، وتمثلت أدوات الدراسة المقروء المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ف

 في اختبار مهارات فهم المقروء.
تضمن البرنامج وحدتين في اللغة العربية، ويهدفان إلى تنمية مهارات فهم المقروء تلك  -

المهارات المستندة إلى تحديد اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات والتي تضمنت ثالثة معايير 
النص المقروء، فهم دالالت النص المقروء، فهم األدلة والحجج في النص وهي: فهم تفاصيل 

، المقروء. وقد تكونت مجموعة الدراسة من مجموعة واحدة طبق عليها االختبار قبليا وبعديا وتتبعيا
 فاعلية البرنامج في تنمية مهارات فهم المقروء لدى الفئة المستهدفة.وقد توصلت الدراسة 

Abstract 
This study aimed at identifying the the effectiveness of a program based on the 

strategic reading approach to develop reading comprehension skills 

among the Arabic-speaking learners. To achieve the objective of the 

study, the researcher undertook the following steps and procedures: 

- Reviewing the literature on the construction of Arabic language 

programs for non-Arabic speakers, the literature on the introduction of 

strategic reading to develop reading comprehension skills, and preparing 

a list of reading comprehension skills suitable for other Arabic-speaking 

learners at the advanced level. 

- The program includes two modules in the Arabic language and aims to 

develop reading comprehension skills. These skills are based on the 

definition of )CEFR( which includes three criteria: understanding the 

details of the readable text, understanding the readability of the text, 

understanding the evidence and arguments in the readable text. The study 

group consisted of one group, which was tested on the basis of the test. 
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 :دمة الدراسةمق 

أهم أدوات  وهيتعد اللغة من أهم األدوات المعرفية؛ فهي أداة التواصل المعرفي اإلنساني، 
التواصل واالتصال بين الفرد وبين غيره من أفراد مجتمعه في المواقف الحياتية المختلفة، بل إنها 

عليم التالميذ المواد التعليمية أداة من أدوات الفهم واإلفهام والتعليم والتعلم، وعليها ُيعَتَمُد في ت
 المختلفة في جميع المراحل الدراسية.

كما أن تعلم لغات األمم األخرى وسيلة للتعرف على منجزاات هزذه األمزم، بزل واإلفزادة منهزا 
في بناء نمزوذ  حضزاري يقزوم علزى معتقزدات األمزة وتراثهزا وثقافتهزا، ال سزيما فزي عصزر العولمزة 

مززة بمعززال عززن األمززم األخززرى، وهززذا يتطلززه مززن كززل أمززة اللحززاق والززذي يصززعه فيززه أن تعززي  أ
بركه التقدم؛ ولذا أصبح تعليم اللغات األجنبية وتعلمها ضرورة ملحة في حياة البشر، فمن خالل 

 التواصل اللغوي يستطيع اإلنسان أن يشارك أقرانه وبني جنسه خبراته وأفكاره.
ر اإلنسزاني والتزراث الحضزاري مزن جيزل إلززي تعزد القزراءة هزي الوسزيلة األولزي فزي نقزل الفكزو 

جيل ومن أمة إلي أمة، حيث تعد القراءة وسزيلة مزن وسزائل االسزتمتال والتقزدم والنجزاا، وأداة مزن 
ومززن ثززم فززال ينبغززي أن تكززون القززراءة دون فهززم؛ ألنهززا حينئززذ تفقززد معناهززا أدوات حززل المشززكالت، 

ارة المسززتهدفة مززن تعلززيم القززراءة، وتعنززي تمكززين الصززحيح وقيمتهززا الحقيقيززة؛ فمهززارة الفهززم هززي المهزز
مززن معرفززة معنززى الكلمززة ومعنززى الجملززة، وربززط المعززاني بعضززها بززالبع ، وتن يمهززا فززي  المززتعلم

.) تتززابع منطقززي متسلسززل، كمززا تعنززي االحتفززا  بالمعززاني واألفكززار واسززتخدامها فززي أنشززطة الحيززاة
 (206، 2001محمود الناقة ووحيد حاف ، 

تعد أهمية خاصة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ حيث  هم المقروءمهارات فل
القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة أجنبية، فعلى الرغم من أهمية كل من االستمال 
والتحدث في تعلم اللغة واستخدامها إال أنه كثيًرا ما يتعذر على المتعلم استخدام هاتين المهارتين 

بسبه قلة الفرص التي تتاا له لممارسة اللغة شفويًّا؛ ومن ثم تصبح القراءة مهارة بديلة في وذلك 
التواصل اللغوي، وبواسطتها يستطيع أن يواصل المتعلم تقدمه العلمي في بقية صنوف المعرفة 

و مقروًءا المختلفة؛ ألن كل المواد الدراسية التي يمر في خبراتها المتعلم، ليست إال فكًرا مكتوًبا أ
تمثله الرموا اللغوية المكتوبة، وقراءة هذه الرموا وسيلة تعرف مضامين هذا الفكر، بل إن القراءة 

 ( 135، 2008تمكن المتعلم من عملية التوافق الشخصي واالجتماعي.)مصطفى رسالن، 
يرها ون ًرا ألهمية تنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات غ

تسهم في نمو  -كمدخل القراءة االستراتيجية–يرى الباحث ضرورة استخدام مداخل تدريسية حديثة 
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(Pressley، 2000، p545) 

 

(Schmitt & Sha، 2009 ،p254) 

 (Pressley، 2000، p545) 

 

تلك المهارات، وأن يراعي منهج تعليم اللغة العربية تقديم المواد المناسبة لالرتقاء بمستوى 
 المتعلمين المستهدفين.

يتضمن التفكير  -خاصة ومهارات فهم المقروء بصفة -إن تعلم مهارات اللغة بصفة عامة
بها، كما أن الممارسة الواعية للغة هي التي تلك التي تتم في إطار من المعنى وليس مجرد 
التدريه اآللي عليها، وال مجال لتدريبات نمطية مكررة دون معرفة األسباه الحقيقية وراءها، وهذا 

لى الن ام األساسي للغة؛ حتى يعني أن المتعلم البد أن يتوافر لديه درجة من السيطرة الواعية ع
)على مدكور، إيمان هريدي، تنمو لديه إمكانات استعمالها بسهولة ويسر في مواقف طبيعية. 

2006 ،45-46) 
ويعد مدخل القراءة االستراتيجية أحد المداخل التي يمكن من خاللها تنمية مهارات فهم 

له من أهمية كبيرة في تفعيل دور المتعلم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بما 
في تناول المادة الدراسية؛ فالقراءة االستراتيجية تسهم في تنشيط المتعلمين من خالل تحديد 
الهدف قبل القراءة، وانغماسهم في الفهم والمراقبة الذاتية ألنفسهم أثناء القراءة، وتقويم مهارات 

المعلومات المتضمنة في النص المقروء والتنبؤ بما فيه الفهم بعد القراءة؛ مما يساعدهم في فهم 
 من معان؛ لتنمو مهارات فهم المقروء.

 المهام، من بعدد القيام القارئ من تتطله االستراتيجية القراءة وشا( إلى أن )شميت ويشير
 الذاتية والمراقبة المعالجة، أثناء عملية تحدث التي القرائية المشكالت حل على القدرة أبراها لعل

 فعالية وتقييم المعلومات، بين مصادر والتنافر االنسجام جوانه تحديد خالل من لالستيعاه
مكانية الكاته، رسالة وتفسير المعالجة، عملية  المستخدمة، بين االستراتيجيات التبديل وا 

 للمحتوى. ومعقول مقبول تفسير إلى للوصول المراقبة واستمرارية
 

 المهام تحليل على قادر أنه ذاتيا أي بريسلي من م ن ر وجهة نم االستراتيجي والقارئ
 للنص، فهمه ومراقبة لتنفيذها، فعالة واختيار استراتيجيات للقراءة، واقعية أهداف ووضع القرائية،
 واتجاهات والتعلم، للقراءة عالية دافعية القراءة، ولديه من أهدافه تحقيق في تقدمه مدى وتقييم
 أفضل. فهم لتحقيق مهاراته الخاصة يستخدم فهو آخر وبمعنى نحوهما، إيجابية
 

ومن ثم يوصف القراء االستراتيجيون بأنهم يفسرون النص ويقيمونه أثناء القراءة ويراقبون 
عمليات الفهم القرائي، ويو فون خبراتهم لفهم النص والتوصل إلى استنتاجات صحيحة، ويعدلون 
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(Standish، Leisa Gaye، 2005)  

 

مادة المقروءة، وقد يلجئون إلى تعديل استراتيجياتهم غرضهم من القراءة حسه السياق أو ال
القرائية من خالل استخدام استراتيجيات متعددة لتعوي  ما فاتهم من فهم، وهم عندما يفعلون 
ذلك؛ فإنهم يقيمون أنفسهم للتأكد من أنهم يفهمون ما يقرؤون ويتذكرونه من خالل القيام 

 بالتلخيص، وعمل خرائط المفاهيم.
االستراتيجي يمارس مجموعة من السلوكيات قبل القراءة وأثناءها وبعدها، فهو قبل فالقارئ 

القراءة يكون قادًرا على تحديد أهدافه منذ البداية، ووسائله التي تساعده في تحقيق هذه األهداف، 
ويقوم بعمليات التصفح والمسح، وفي أثناء القراءة يطبق مهارات فك الرموا بفاعلية، ويراقه 

، ويقوم بعمل روابط بين المفردات والجمل، وبعد القراءة يلخص رسائل الكاته، ويعكس فهمه
 .خبراته المعرفية على النص، ويقوم مدى فهمه لما قرأ من خالل استراتيجيات متعددة

وفى ضوء العر  السابق ألهمية القراءة االستراتيجية يمكن القول أنها تسهم في تنمية 
لك من خالل ما يمارسه القارئ من سلوكيات قرائية استراتيجية أثناء مهارات فهم المقروء؛ وذ

تفاعله مع النص المقروء، وانخراطه في عملية الفهم؛ حيث أثبتت نتائج بع  الدراسات إلى 
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين استخدام استراتيجيات القراءة المتنوعة وبين ما يحققه المتعلمون 

 قروء. من مستويات فهم الم
وباستقراء الدراسات التي تناولت القراءة االستراتيجية يمكن القول أنها قد توصلت إلى 

 فاعليتها في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية
( وكذلك تنمية مهارات الكتابة 2009سعودي،  )عالءوكذا تنمية مهارات القراءة الناقدة 

الدراسة الحالية في استخدامها لتنمية مهارات ( مما يدعم فكرة 2012الحديبي،  )علىاإلبداعية 
 فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

وعلى الرغم من أهمية القراءة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها إال أن هناك عدة 
ي، مؤشرات توضح القصور في تعليم تلك المهارة وتنميتها منها: )على مدكور، إيمان هريد

ندرة توافر منهج محدد واضح األهداف؛ مع غياه تصور واضح ألسسه الفلسفية  (76، 2006
ندرة الموارد التعليمية المقدمة للمتعلمين غير الناطقين بالعربية، مع قلة ، و والنفسية والثقافية

 ربويا وثقافيا.ندرة توافر المعلم الجيد المعد لغويا وت، و استخدام االستراتيجيات الحديثة المناسبة لهم
ومن ثم كانت الدراسة الحالية لمعرفة مدى تأثير مدخل القراءة االستراتيجية في تنمية مهارات 

 فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
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وقد عاد الباحث إلى الدراسات السابقة لتعرف موقفها؛ فلم يجد من بينها دراسة تناولت هذا 
 ها تحديد ويقين... ومن هنا نشأت فكرة الدراسة.الموضول دراسة في

ون ًرا لهذا القصور في االهتمام باستراتيجيات تنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة 
العربية الناطقين بغيرها؛ فإن هناك شكوى من كثير من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس من 

فالدارسون في  ا في مهارات فهم المقروء؛ضعف بع  متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيره
المستوى المتقدم ال يستطيعون التمييا بين األفكار الرئيسة والفرعية، وتحديد المعاني الضمنية 
التي أرادها الكاته، وال يفكرون فيما وراء النص المقروء، وال يضيفون للنص معان جديدة، ومع م 

لطاله األجانه تعتمد على القواعد والترجمة )هالة الكته المستخدمة في تعليم اللغة العربية ل
(. وقد تعددت وجهات ن ر الباحثين والخبراء في تحديد أسباه هذا الضعف 20، 2009ناجي 

إلى ضعف الدارس اللغوي أو إلى أسباه تتعلق بالمعلمين وطرائق التدريس )رشدي طعيمة، 
2006، 248.) 

طقين بغير العربية ال تدره وال تحسن مهارات ومما يؤكد هذا الضعف أن كته القراءة للنا
استيعاه المقروء، إال في المستوى الحرفي الذي يقتصر على تحديد مرادف الكلمة ومضادها، 

( أما المستويات األخرى 167، 2014أسامة العربي، )فقط. وتحديد معني الكلمة من السياق 
ءة، كما أنها لم ترد في كته دليل المعلم )كاالستنتاجي، والنقدي..( فيندر تواجدها في كته القرا

ومن ثم ال يتدره المتعلمون عليها، وال يتمكنون من استخرا  الفكرة الرئيسة، أو استنتا  السبه 
والنتيجة، أو استنتا  القيم السائدة في النص، أو استنتا  هدف الكاته، أو تحديد بع  السمات 

ما أشار إليه فتحي يونس إلى أنه  ويدعم ذلك الرأي.اللغوية في النص، أو التمييا بين الحقيقة و 
من العيوه ال اهرة في كته تعليم اللغة العربية لألجانه استخدام الطرق التقليدية في تقديم 

 (39، 2005المواد التعليمية وتن يمها. )فتحي يونس،
سة درا وللتأكد من تدنى اكتساه المتعلمين لمهارات فهم المقروء قام الباحث بإجراء

استطالعية في محاولة لتعرف واقع تنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين 
 ممن لديهم خبرة في بغيرها، وُأعدت استبانة وجهت إلى عشرة معلمين من معلمي اللغة العربية

ت م وقدم 2015ا، وذلك في بداية شهر ديسمبر تدريس اللغة العربية للناطقين بغيره مجال
؛ بحيث اشتملت على بع  مهارات فهم المقروء مثل: مقابلة غير مقننةاالستبانة في شكل 

 استنتا  المعاني الضمنية –التمييا بين الفكرة الرئيسة والفرعية  –)تحديد الفكرة العامة للموضول 
 .(إبداء الرأي في النص المقروء –تحديد العالقة بين المقدمات والنتائج  -
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متعلمي اللغة العربية الناطقين  احث من الددراسة االستطالعية إلى افتقاروقد توصل الب
بغيرها إلى مستويات الفهم العليا للنص كالنقد واالبتكار، كما أنهم ال يجيدون اكتشاف ما وراء 

وما بين السطور. كما أن هناك قصوًرا في استخدام االستراتيجيات الحديثة في تنمية  ،السطور
أو مداخل تدريسية  مقروء؛ حيث إن المعلمين ال يستخدمون استراتيجيات محددةمهارات فهم ال

وقد نتج عن ذلك عدم وعي الدارسين بمهارات فهم المقروء، ، لتنمية مهارات فهم المقروء حديثة
ولعل ذلك مرجعه أيضا العناية بتصويه األخطاء النحوية والصوتية )مخار  الحروف( أكثر من 

، 2013، علي الحديبيالمقروء وفي هذا الصدد أشار ) فهمريبهم على مهارات عناية معلميهم بتد
( إلى أن الحاجة ماسة إلى تدريس مهارات فهم المقروء من خالل استخدام استراتيجيات 189

حديثة وفعالة، تساعد الدارسين على اكتساه مهارات فهم المقروء؛ ألن المعلمين يستخدمون 
جاء من  أن هناك قصورا في تخصيص (166، 2014، مة العربيأساطرائق تقليدية، وأوضح )

لذا فقد تبني الباحث مدخل القراءة االستراتيجية في  ؛تدريس استراتيجيات فهم المقروءالوقت ل
مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية  ينميالقراءة ليستند إليه في بناء برنامج تدريسي 

 .الناطقين بغيرها
مشكلة الدراسة الحالية في ضعف متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في  وقد تلخصت

مهارات فهم المقروء، واالفتقار إلى مداخل تدريسية حديثة يمكن االستناد إليها في تنمية تلك 
 المهارات، وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

ج قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات كيف يمكن بناء برنام 
 فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟

 ويتفرل عن هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 ما مهارات فهم المقروء المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟  السؤال األول:
بناء برنامج قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم ما أسس  السؤال الثاني:

 المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ 
ما البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء  السؤال الثالث: 

 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ 
ما فاعلية البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم  الرابع: السؤال

 مجموعة الدراسة؟المقروء، وبقاء أثر التعلم لدى 
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 منهجية الدراسة:

: الذي المنهج الوصفيعلى نوعين من المناهج هما: الدراسة الحالية  تاعتمد: الدراسةمنهج  -

: الذي استخدم في تحديد مدى والمنهج شبه التجريبي، م المقروءفهاستخدم في تحديد مهارات 

مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي  فاعلية البرنامج القائم على 

 اللغة العربية الناطقين بغيرها.

 األدوات التالية: هذه الدراسةالباحث في  أعد: الدراسةأدوات  -

 .فهم المقروءقائمة مهارات  -1

قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهـم المقروء الالزمة لمتعلمي البرنامج ال -2

 ودليل تدريسه اللغــة العـربية الناطقيـــــن بغيرها )المستوى المتقدم(

هـم دليل المتعلم الستخدام برنامج قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات ف -3

 المقروء الالزمة لمتعلمي اللغــة العـربية الناطقيـــــن بغيرها )المستوى المتقدم(

 اختبار مهارات فهـم المقروء لمتعلمي اللغــة العـربية الناطقيـن بغيرها )المستوى المتقدم( -4

مي متعلاعتمد الباحث على أسلوب العينة القصدية لعدم وجود عدٍد كبيٍر من  عينة الدراسة: -

يمثل المجتمع األصلي؛ كي يتمكن الباحث من اختيار عينة  اللغة العربية الناطقين بغيرها

على متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بمركز التميز  عشوائية منه، فاعتمد الباحث 

 األلماني بكلية التربية جامعة عين شمس.

 خطوات وإجراءات الدراسة:

 ت واإلجراءات التالية:الخطوا وفقهذه الدراسة  سارت
 ا من خالل:تحديد مهارات فهم المقروء الالامة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيره -1

 مقابلة بع  الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -أ
 دراسة األطر المرجعية الحديثة التي تناولت مهارات فهم المقروء. -ه
التي حددت مهارات فهم المقروء للناطقين بغير  لكتابات التربوية، وادراسة األدبيات - 

 العربية وخاصة في المستوى المتقدم.
 دراسة االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات فهم المقروء. -د
 تصنيف المهارات في صورة استبانة لعرضها على المتخصصين والخبراء. -ه
 .بناء قائمة بمهارات فهم المقروء وأواانها النسبية -و
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من تحديد أسس البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء،   -2
 خالل مراجعة:

 البحوث والدراسات الخاصة ببناء البرامج التعليمية. -أ
 . االستراتيجية القراءة مدخل تناولت التي البحوث والدراسات -ه
العربية الناطقين بغيرها وخاصة طبيعة متعلمي اللغة  تناولت التيالبحوث والدراسات  - 

  الذين يدرسون في المستوى المتقدم.
بناء برنامج قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة   -3

 ذلك من خالل:و العربية الناطقين بغيرها، 
 تحديد أهداف البرنامج. -أ

 تحديد محتوى البرنامج   -ه
 دريس واألنشطة القرائية المالئمة.تحديد إجراءات الت - 
 إعداد جوانه التقويم في مراحله المختلفة. -د
 إعداد دليلي المعلم والمتعلم. -ه

  عن طريق:تطبيق البرنامج للتأكد فاعلية   -4
اختيار مجموعة تجريبية من متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى  -أ

 المتقدم.
 ة التجريبية. تطبيق االختبار قبليا على المجموع -ه
 تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية.  - 
 تطبيق االختبار بعديا على المجموعة التجريبية.  -د
 تطبيق االختبار تتبعيًّا على المجموعة التجريبية. -ه
 استخرا  النتائج وتحليلها وتفسيرها.  -و

 

 الدراسة: نتائج

ة عن األسئلة التي طرحتها الدراسة في عرضها للنتائج التي توصلت إليها باإلجاب التامت
 في فصلها األول.

 المناسبة المقروء فهم مهارات ما اإلجابة عن السؤال األول والذي نصه: -1
  بغيرها؟ الناطقين العربية اللغة لمتعلمي
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخالص مهارات فهم المقروء المناسبة لمتعلمي اللغة 
 راسة:العربية الناطقين بغيرها من خالل د

 .المقروء فهم مهارات تناولت التي الحديثة المرجعية األطر .أ
 . المقروء فهم مهارات تناولت التي التربوية والكتابات األدبيات، .ه
 .النسبية وأواانها المقروء فهم بمهارات قائمة . 

وقد توصلت الدراسة إلى قائمة بمهارات فهم المقروء المناسبة لمتعلمي اللغة العربية 
 غيرها، وقد سبق توضيح ذلك تفصيال في الفصلين الثاني والثالث من الدراسة.الناطقين ب
 مدخل على قائم برنامج بناء أسس ما اإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه: -2
  بغيرها؟ الناطقين العربية اللغة متعلمي لدى المقروء فهم مهارات لتنمية االستراتيجية القراءة

لصت أسس بناء برنامج قائم على مدخل القراءة ولإلجابة عن هذا السؤال استخ
االستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خالل 

 دراسة:
 االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات فهم المقروء.   -أ

 األدبيات التي تناولت مدخل القراءة االستراتيجية.  -ب
 برامج قائمة على مدخل القراءة االستراتيجية. األدبيات التي تناولت  -ج

 القراءة مدخل على القائم البرنامج ما: نصه والذي الثالث السؤال عن اإلجابة -3
  بغيرها؟ الناطقين العربية اللغة متعلمي لدى المقروء فهم مهارات لتنمية االستراتيجية

 ولإلجابة عن هذا السؤال تمت الخطوات التالية:
 برنامج.تحديد أهداف ال -أ

 اختيار محتوى البرنامج. -ه
 تحديد إجراءات التدريس. - 
 تحديد األنشطة القرائية. -د
 اختيار الوسائط التعليمية. -ه
 بناء أدوات التقويم. -و

 مدخل على القائم البرنامج فاعلية ما اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه: -4
 ؟مجموعة الدراسة لدى علمالت أثر وبقاء المقروء، فهم مهارات لتنمية االستراتيجية القراءة
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ولإلجابة عن هذه السؤال صيغت الفرو  التالية للتأكد من صحة كل منها، وبيان هذه 
 الفرو  كما يلي:

بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة  (α≤0.05)يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .1
هم المقروء ككل لصالح التطبيق التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي في اختبار مهارات ف

 البعدي.
بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة  (α≤0.05)يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .2

التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي في مهارات فهم تفاصيل النص المقروء لصالح 
 التطبيق البعدي.

بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة  (α≤0.05)يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .3
التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي في مهارة فهم دالالت النص المقروء لصالح التطبيق 

 البعدي.
بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة  (α≤0.05)يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .4

ي في مهارات فهم االدلة والحجج في النص المقروء التجريبية في القياس القبلي والقياس البعد
 لصالح التطبيق البعدي.

بين متوسطي درجات متعلمي  (α≤0.05)ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .5
 المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي في اختبار مهارات فهم المقروء ككل.

بين متوسطي درجات متعلمي  (α≤0.05)مستوي داللة  ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند.6
 المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي في مهارات فهم تفاصيل النص المقروء.

بين متوسطي درجات طاله  (α≤0.05)ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .7
 في مهارة فهم دالالت النص المقروء. المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي

بين متوسطي درجات طاله  (α≤0.05)ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة .8
المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي في مهارات فهم االدلة والحجج في النص 

 المقروء.
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 :مناقشة النتائج

" يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة  والذي ينص على: نتائج الفرض االول:
(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي

  ". في اختبار مهارات فهم المقروء ككل لصالح التطبيق البعدي
وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات طاله المجموعة 

الدرجة الكلية الختبار مهارات فهم لتجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي في ا
( للمجموعات المرتبطة للكشف عن داللة الفروق z- testوقد استخدم الباحث اختبار )المقروء 

 ( نتيجة ذلك.1بين القياسين القبلي والبعدي، ويوضح الجدول )
الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة  ( لداللةz(: نتائج اختبار)5جدول )

 الختبار مهارات فهم المقروء الدرجة الكليةالتجريبية فى القياس القبلي والقياس البعدي في 

 العدد نوع الرتب االختبار

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 القبلي

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 القبلي

 zقيمة 

 المحسوبة

ألثر حجم ا

 وداللته

 الدرجة الكلية

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

12.60 24.90 3.93 

0.90 

 كبير 210 10.50 20 الرتب الموجبة

يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا فاعلية في تنمية مهارات الفهم المقروء ككل 
بين متوسطي  0.05اللة لدي المتعلمين، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي د

درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لالختبار ككل لصالح القياس البعدي، 
 ( الجدولية. وبذلك يمكن قبول هذا الفر . z( المحسوبة أكبر من قيمة )zحيث إن قيمة )

ضح من كما يتضح من الجدول السابق أنه تم تحديد تأثير المعالجة التجريبية؛ حيث يت
. )الحد األدنى لفاعلية النموذ ( ,15قيمة حجم األثر أن حجم تأثير المعالجة التجريبية أكبر من 

مما يؤكد فاعليته في تنمية مهارات فهم المقروء ككل، ويدل أن المعالجة التجريبية لها تأثير كبير 
االستراتيجية في تنمية  وتباين ملحو  مما يعطي مؤشرا لفاعلية البرنامج القائم على مدخل القراءة

 مهارات فهم المقروء لدى الناطقين بغير العربية. 
أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة  نلحظومما سبق  

 العربية الناطقين بغيرها، وربما يرجع ذلك إلى أن البرنامج:
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ء وذلك من استخدم استراتيجيات متنوعة لتنمية مهارات فهم المقرو  •
خالل: استخدام استراتيجيات قبل القراءة وأخرى أثناء القراءة وأخيرة بعد القراءة وقد 
راعى فيها التدر ؛ فاستراتيجيات ما قبل القراءة تمهد الستراتيجيات أثناء القراءة، 
واستراتيجيات أثناء القراءة تساعد القارئ في استخدام استراتيجيات ما بعد القراءة. 

ة إلى استخدام استراتيجيات مباشرة )تذكرية / معرفية/ تعويضية( وأخرى غير باإلضاف
وهي تتسم جميعها بالتكامل من أجل تحقيق  مباشرة )وجدانية/ فوق معرفية/اجتماعية(
 هدف واحد وهو تنمية مهارات فهم المقروء

اتسم بالمرونة في التطبيق؛ بحيث يتيح للمعلم أن يعدل من خطواته وفق طبيعة  •
لمتعلمين، واإلمكانات المتاحة بالبيئة الصفية. كما يتيح للقارئ أن يقدم استراتيجية على ا

 أخرى وفقا لهدفه من القراءة، والنص القرائي الذي يقرأه، والسياق الذي يقرأ فيه.
راعي الفروق الفردية بين المتعلمين حيث يمتاا بتكرار التدريبات للمتعلمين ذوي  •

هارات فهم المقروء، باإلضافة إلى استخدام أساليه التعايا؛ المستوى المنخف  في م
 مما ساعد المتعلمين في ايادة ثقتهم بأنفسهم وايادة دافعيتهم نحو التعلم.

تضمن أنشطة تعليمية يمارسها المتعلم بنفسه، تقديم التغذية الراجعة الفورية  •
 معلم.والمستمرة من خالل العمل في مجموعات، والتوجيه المباشر من ال

قدم تدريبات متنوعة وقد جاءت موجهة بدقة نحو المهارات التي يعاني  •
 المتعلمون فيها ضعفا، مما أثر بصورة إيجابية في تنمية مهارات فهم المقروء.

استند إلى محتوى قرائي مألوف لدى المتعلمين مما ساعد على إيجابية المتعلمين  •
قبالهم على المشاركة في تنفيذ األنشطة والمهام المتصلة بمهارات فهم  في التفاعل، وا 

 المقروء.
قدم إرشادات وتوجيهات للمتعلمين من أجل استخدام استراتيجياته القرائية في  •

مواقف مرتبطة بحياتهم، مع مراقبة أداء المتعلمين أثناء ممارسة تلك االستراتيجيات 
 وتوجيههم لمعالجة جوانه القصور في فهمهم عند اكتشافها.

" يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  فرض الثاني:نتائج ال
(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي

  ". في مهارات فهم تفاصيل النص المقروء لصالح التطبيق البعدي
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وسطات درجات طاله المجموعة وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة مت
مهارات فهم الدرجة الكلية لكل مهارة من التجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي في 

( للمجموعات المرتبطة للكشف عن z- testتفاصيل النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار )
 نتيجة ذلك. (2داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي، ويوضح الجدول )

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة z(: نتائج اختبار)2جدول )
لبعد مهارات فهم تفاصيل النص  الدرجة الكليةالتجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي في 

 المقروء

 العدد نوع الرتب االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

 يللقياس القبل

المتوسط 

الحسابي 

 للقياس البعدي

 zقيمة 

 المحسوبة
 حجم االثر

يحدد الفكرة الرئيسة في  -1

النص المقروء الطويل 

 المركب.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.14 1.80 2.82 

 

 0.95 36.00 4.50 20 الرتب الموجبة

يحدد األفكار الفرعية في  -2

النص المقروء الطويل 

 المركب.

 0.00 0.00 20 السالبةالرتب 

0.10 1.20 4.30 

 

 0.90 210 10.50 20 الرتب الموجبة

يميز بين الفكر الرئيسة  -3

 والفكر الفرعية.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.50 1.50 4.47 

0.90 

  210 10.50 20 الرتب الموجبة

يحدد األفكار المرتبطة  -4

بالنص المقروء، واألفكار غير 

 بطة به.المرت

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.40 1.90 3.16 

0.90 

  210 10.50 20 الرتب الموجبة

يوازن بين معلومات النص  -5

 من حيث الشبه واالختالف.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.20 2.00 4.00 

0.91 

  136 8.50 20 الرتب الموجبة

يرتب األفكار وفقا لتسلسلها  -6

 المقروء. في النص

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.60 1.10 3.16 

0.90 

  210 10.50 20 الرتب الموجبة

يستنتج العالقات بين فقرات  -7

 النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.50 1.00 3.16 

0.90 

  210 10.50 20 الرتب الموجبة

يميز بين الفكرة الصحيحة  -8

 والفكرة الخطأ.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.10 2.00 4.24 

0.91 

  171.00 9.50 20 الرتب الموجبة
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 الدرجة الكلية

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

6.80 12.50 3.99 

 

 0.94 210 10.50 20 الرتب الموجبة

 
 يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا فاعلية في تنمية مهارات فهم تفاصيل

 0.05، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة المتعلمينالنص المقروء لدي 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في مهارات فهم تفاصيل 

( الجدولية. z( المحسوبة أكبر من قيمة )zالنص المقروء لصالح القياس البعدي، حيث إن قيمة )
 يمكن قبول هذا الفر . وبذلك 

كما يتضح من الجدول السابق أنه تم تحديد تأثير المعالجة التجريبية؛ حيث يتضح من 
. )الحد األدنى لفاعلية البرنامج( ,15قيمة حجم األثر أن حجم تأثير المعالجة التجريبية أكبر من 

لجة التجريبية لها تأثير مما يؤكد فاعليته في تنمية مهارات فهم تفاصيل المقروء، ويدل أن المعا
كبير وتباين ملحو  مما يعطي مؤشرا لفاعلية البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية في 

 تنمية مهارات فهم تفاصيل المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
لدى  أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارات فهم تفاصيل المقروء نلحظومما سبق  

 الناطقين بغير العربية، وربما يرجع ذلك إلى:
تنفيذ البرنامج من خالل مجموعة من الوسائط التعليمية التكنولوجية، من مثل  •

أجهاة العر  بالصوت والصورة، وعر  تقديمي لخطوات القراءة االستراتيجية باإلضافة إلى 
التفاعلية التي تسمح للمتعلم  األسطوانات التعليمية المدمجة المدّون عليها بع  التدريبات

 بتقييم نفسه، باإلضافة إلى تكرار التدريبات الخاصة بتنمية مهارات فهم المقروء.
أن البرنامج المقترا يقوم على استراتيجيات وجدانية تهدف إلى ايادة دافعية وثقة  •

 المتعلم بنفسه والتي من خاللها يحاول إتقان المهارات المستهدفة.
قدم أنشطة تعليمية تدفع المتعلمين إلى تطبيق ما تعلموه، وهي أن البرنامج ي •

أنشطة متدرجة ومتنوعة تتناسه وكافة مستويات المتعلمين، كما أنها متصلة بمهارات فهم 
تفاصيل النص المقروء باإلضافة إلى التعايا المستمر والذي يايد من دافعية المتعلمين 

المتعلمين بأنشطة إثرائية تتناسه ومستوياتهم، ويدفعهم نحو التعلم، هذا فضال عن تكليف 
 وقيام المعلم بمتابعتها باستمرار.
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تضمين البرنامج مسابقات حول أفضل إجابة للتدريبات الخاصة بمهارات فهم  •
تفاصيل النص المقروء من خالل تصميم المتعلمين للوحات تتضمن أفكار النص المقروء، 

مهارات فهم المقروء، مما ساعد المتعلمين على باإلضافة إلى األنشطة التمثيلية حول 
 االنغماس في مهارات فهم المقروء.

مراعاة البرنامج لميول المتعلمين واهتماماتهم وقدراتهم، من خالل اختيار مادة  •
خالية  –أيضا  –القراءة المناسبة لهم، وهي مادة ترتبط باهتماماتهم وبمجال دراستهم، وهي 

، وكل ما سبق أدى إلى -ة مما يسبه صعوبة في التعلم لديهم من مواطن الصعوبات وخالي
 نمو مهارات فهم المقروء لديهم.

" يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  نتائج الفرض الثالث:
(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي

  ". م دالالت النص المقروء لصالح التطبيق البعديفي مهارات فه
وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات متعلمي المجموعة 

فهم الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات التجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي في 
( للمجموعات المرتبطة للكشف عن z- testدالالت النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار)

 ( نتيجة ذلك.2داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي، ويوضح الجدول )
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية z(: نتائج اختبار)3جدول )

 الت النص المقروءلبعد مهارات فهم دال الدرجة الكليةفي القياس القبلي والقياس البعدي في 

 العدد نوع الرتب االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 القبلي

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 البعدي

 zقيمة 

 المحسوبة
 حجم االثر

يستنتج غرض الكاتب من  -9

 النص المقروء.

 7.50 0.00 20 الرتب السالبة

1.00 1.70 3.74 

 

 1 105 0.00 20 الرتب الموجبة

يستنتج المعاني  -10

 المتضمنة في النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.80 1.10 2.44 

 

 0.97 21 3.5 20 الرتب الموجبة

يستنتج القيم الضمنية في  -11

 النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.10 1.30 3.87 

 

 0.91 171 9.50 20 الرتب الموجبة



 
 

 ( م 2018)   يوليو الثانيالعدد                             لتدريس اللغات التربوية الجمعية 

 
 

17 
 

يستنتج المعاني الجديدة  -12

 من خالل السياق.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.40 1.20 3.17 

0.94 

  78.00 6.50 20 الرتب الموجبة

 الدرجة الكلية

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

2.30 5.30 3.94 

 

 0.90 210 10.50 20 الرتب الموجبة

 
المقترا فاعلية في تنمية مهارات فهم دالالت النص يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج 

بين  0.05، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة المتعلمينالمقروء لدي 
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في مهارات فهم دالالت النص 

 ( الجدولية.zلمحسوبة أكبر من قيمة )( اzالمقروء لصالح القياس البعدي، حيث إن قيمة )
كما يتضح من الجدول السابق أنه تم تحديد تأثير المعالجة التجريبية؛ حيث يتضح من 

. )الحد األدنى لفاعلية النموذ ( ,15قيمة حجم األثر أن حجم تأثير المعالجة التجريبية أكبر من 
يدل أن المعالجة التجريبية لها تأثير مما يؤكد فاعليته في تنمية مهارات فهم تفاصيل المقروء، و 

كبير وتباين ملحو  مما يعطي مؤشرا لفاعلية البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية في 
تنمية مهارات فهم دالالت النص المقروء لدى الناطقين بغير العربية.وبذلك يمكن قبول هذا 

ية مهارات فهم دالالت النص المقروء أن للبرنامج فاعلية في تنم نلحظومما سبق  الفر . 
 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، وربما يرجع ذلك إلى:

أن البرنامج ُبني في ضوء مجموعة من الخطوات اإلجرائية التدريسية المن مة  -
تلك التي ساعدت المتعلمين على فهم المقروء ومن ثم استطاعوا استنتا  غر  الكاته 

ء، وكذا استنتا  المعاني المتضمنة في النص المقروء ... إلخ؛ مما من النص المقرو 
يعني أن البرنامج المقترا تعامل مع بع  المهارات واكتسابها تدريجيا وبما يتناسه 

 وطبيعة هؤالء المتعلمين.
استناد البرنامج إلى التدريه واألنشطة الشفوية التي تتضمن حوارا ومناقشات  -

 ستنتا  المعاني الجديد من خالل السياق.جماعية؛ مما ساعد على ا
استناد البرنامج إلى فنيات التلعيه وتشجيع الذات، تلك التي تتصل بمهارات فهم  -

 دالالت النص المقروء.
استناد البرنامج إلى عملية التقويم المستمرة، والتغذية الراجعة من قبل المعلم،  -

 والتشجيع والتعايا الدائمين للمتعلمين.
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برنامج واستخدامه مجموعة من البطاقات التعليمية المدّون عليها بع  استناد ال -
األسئلة المتصلة بمهارات فهم المقروء، ومن خالل المناقشة والحوار والعمل في 
مجموعات تعاونية يتوصل المتعلمون إلى اإلجابة عن هذه األسئلة ومن ثم اكتسابهم 

تقانها.  للمهارة التي ُيدّربون عليها وا 
" يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  نتائج الفرض الرابع:

(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي
  ". في مهارات فهم االدلة والحجج في النص المقروء لصالح التطبيق البعدي

الباحث بمقارنة متوسطات درجات طاله المجموعة  وللتحقق من صحة هذا الفر  قام
فهم الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات التجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي في 

( للمجموعات المرتبطة z- testاالدلة والحجج في النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار)
 ( نتيجة ذلك.4ي والبعدي، ويوضح الجدول )للكشف عن داللة الفروق بين القياسين القبل

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة z(: نتائج اختبار)8جدول )
التجريبية فى القياس القبلي والقياس البعدي في الدرجة الكلية لبعد مهارات فهم االدلة والحجج 

 في النص المقروء

 العدد نوع الرتب االختبار
متوسط 

 الرتب

وع مجم

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 القبلي

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 البعدي

 zقيمة 

 المحسوبة
 حجم االثر

يميز بين أنواع األدلة الواردة  -13

 في النص المقروء
 

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.60 1.50 3.81 

 

 0.92 136 8.50 20 الرتب الموجبة

يميز بين الحجج القوية  -14

 ضعيفة في النص المقروء.وال

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

0.90 1.60 3.74 

 

 0.93 105 7.50 20 الرتب الموجبة

يحكم على األدلة التي ساقها  -15

 الكاتب تعبيرا عن وجهة نظره.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.00 2.00 4.47 

 

 0.90 210 10.50 20 الرتب الموجبة

الحقيقة والرأي يميز بين  -16

 في النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.00 2.00 4.47 

0.90 

  210 10.50 20 الرتب الموجبة

 الدرجة الكلية
 0.97 3.99 7.10 3.50 0.00 0.00 20 الرتب السالبة
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  210 10.50 20 الرتب الموجبة

في تنمية مهارات فهم االدلة والحجج  يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا فاعلية
، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة المتعلمينفي النص المقروء لدي 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في مهارات فهم  0.05
( المحسوبة أكبر من z) االدلة والحجج في النص المقروء لصالح القياس البعدي، حيث إن قيمة

 ( الجدولية. وبذلك يمكن قبول هذا الفر .zقيمة )
كما يتضح من الجدول السابق أنه تم تحديد تأثير المعالجة التجريبية؛ حيث يتضح من 

. )الحد األدنى لفاعلية النموذ ( ,15قيمة حجم األثر أن حجم تأثير المعالجة التجريبية أكبر من 
نمية مهارات فهم تفاصيل المقروء، ويدل أن المعالجة التجريبية لها تأثير مما يؤكد فاعليته في ت

كبير وتباين ملحو  مما يعطي مؤشرا لفاعلية البرنامج القائم على مدخل القراءة االستراتيجية في 
 تنمية مهارات فهم األدلة والحجج في النص المقروء لدى الناطقين بغير العربية. 

نامج فاعلية في تنمية مهارات فهم األدلة والحجج في النص أن للبر  نلحظومما سبق  
 المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، وربما يرجع ذلك إلى:

أن البرنامج ُبني في ضوء مجموعة من الخطوات اإلجرائية التدريسية المن مة  -
ياوا بين أنوال تلك التي ساعدت المتعلمين على فهم المقروء ومن ثم استطاعوا أن يم

األدلة الواردة في النص المقروء، وأن يحكموا على األدلة التي ساقها الكاته، ... إلخ؛ 
مما يعني أن البرنامج المقترا تعامل مع بع  المهارات واكتسابها تدريجيا وبما يتناسه 

 وطبيعة هؤالء المتعلمين.
ارنات بين بع  اآلراء استناد البرنامج إلى التدريه والتن يم للمتعلمين لعقد مق -

 والحقائق ومن ثم االنغماس في مهارات فهم األدلة والحجج في النص المقروء.
استناد البرنامج إلى فنيات التعليه وتشجيع الذات، تلك التي تتصل بمهارات فهم  -

 األدلة والحجج في النص المقروء.
من قبل المعلم،  استناد البرنامج إلى عملية التقويم المستمرة، والتغذية الراجعة -

 والتشجيع والتعايا الدائمين للمتعلمين.
استناد البرنامج واستخدامه مجموعة من البطاقات التعليمية المدّون عليها بع   -

األسئلة المتصلة بمهارات فهم المقروء، ومن خالل المناقشة والحوار والعمل في 
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لة ومن ثم اكتسابهم مجموعات تعاونية يتوصل المتعلمون إلى اإلجابة عن هذه األسئ
تقانها.  للمهارة التي ُيدّربون عليها وا 

استناد البرنامج إلى ما يسمى بمدخل القراءة االستراتيجية؛ والذي يمر فيه المتعلم  -
بثالث خطوات للتدريه على مهارات فهم المقروء واستخدام استراتيجيات متنوعة للقراءة، 

من أجل  الختبارات اإللكترونية التفاعليةا باإلضافة إلى أوراق العمل التي تستخدم مع
تقييم المتعلمين، كل هذا أدى إلى تحسن أدائهم ونمو مهارات فهم األدلة والحجج في 

 النص المقروء لديهم.
" ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  نتائج الفرض الخامس:

(α≤0.05)  التجريبية في القياس البعدي والقياس بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة
  ".التتبعي في اختبار مهارات فهم المقروء ككل 

وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات متعلمي المجموعة 
وقد استخدم الدرجة الكلية الختبار التجريبية في كل من القياس البعدي والقياس التتبعي في 

( للمجموعات المرتبطة للكشف عن داللة الفروق بين القياسين البعدي z- testالباحث اختبار )
 ( نتيجة ذلك.5والتتبعي، ويوضح الجدول )

( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة z(: نتائج اختبار)9جدول )
 التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي في الدرجة الكلية لالختبار

 العدد نوع الرتب االختبار

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 البعدي

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 التتبعي

 zقيمة 

 المحسوبة

 الدرجة الكلية

 39 6.50 20 الرتب السالبة

24.90 25.10 0.91 

 66 8.25 20 الرتب الموجبة

التعلم في تنمية مهارات الفهم يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا أثر بقاء 
 0.05المقروء ككل لدي المتعلمين، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي لالختبار ككل ، حيث إن 
 هذا الفر .  ( الجدولية . وبذلك يمكن قبولz( المحسوبة أقل من قيمة )zقيمة )
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" ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  نتائج الفرض السادس:
(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس

  ".التتبعي في مهارات فهم تفاصيل النص المقروء 
ة متوسطات درجات طاله المجموعة وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارن

فهم  التجريبية في كل من القياس البعدي والتتبعي في الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات
( للمجموعات المرتبطة للكشف عن z- testتفاصيل النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار)

 نتيجة ذلك.( 6داللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي ، ويوضح الجدول )
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية z(: نتائج اختبار)10جدول )

 في القياس البعدي والقياس التتبعي في الدرجة الكلية لبعد مهارات فهم تفاصيل النص المقروء

 العدد نوع الرتب االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 ديالبع

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 التتبعي

 zقيمة 

 المحسوبة

يحدد الفكرة الرئيسة في النص  -1

 المقروء الطويل المركب.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.80 1.80 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يحدد األفكار الفرعية في النص  -2

 المقروء الطويل المركب.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.20 1.30 1.41 

 3.00 1.50 20 الرتب الموجبة

يميز بين الفكر الرئيسة والفكر  -3

 الفرعية.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.50 1.60 1.41 

 3.00 1.50 20 الرتب الموجبة

يحدد األفكار المرتبطة بالنص  -4

المقروء، واألفكار غير المرتبطة 

 به.

 3.00 1.50 20 الرتب السالبة

1.90 1.80 1.41 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يوازن بين معلومات النص من  -5

 حيث الشبه واالختالف.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

2.00 2.00 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يرتب األفكار وفقا لتسلسلها في  -6

 النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.10 1.10 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة
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يستنتج العالقات بين فقرات  -7

 النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.00 1.00 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يميز بين الفكرة الصحيحة  -8

 والفكرة الخطأ.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

2.00 2.00 0.00 

 0.00 0.00 20 الموجبة الرتب

 الدرجة الكلية

 3 1.50 20 الرتب السالبة

12.50 12.60 0.74 

 7.00 3.50 20 الرتب الموجبة

يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا اثر بقاء التعلم في تنمية مهارات فهم 
صائية عند مستوي ، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحالمتعلمينتفاصيل النص المقروء لدي 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في مهارات  0.05داللة 
( الجدولية. وبذلك z( المحسوبة أقل من قيمة )zفهم تفاصيل النص المقروء ، حيث إن قيمة )

 يمكن قبول هذا الفر .
إحصائًيا عند مستوي داللة " ال يوجد فرق دال والذي ينص على:  نتائج الفرض السابع:

(α≤0.05)  بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس
  ".التتبعي في مهارات فهم دالالت النص المقروء 

وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات متعلمي المجموعة 
القياس التتبعي في الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات فهم التجريبية في كل من القياس البعدي و 

( للمجموعات المرتبطة للكشف عن z- testدالالت النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار)
 ( نتيجة ذلك.7داللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي، ويوضح الجدول )

سطي درجات متعلمي المجموعة ( لداللة الفرق بين متو z(: نتائج اختبار)11جدول )
لبعد مهارات فهم دالالت النص  الدرجة الكليةالتجريبية فى القياس البعدي والقياس التتبعي في 
 المقروء

 العدد نوع الرتب االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 البعدي

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 التتبعي

 zقيمة 

 المحسوبة

تج غرض الكاتب من يستن -9
 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 20 الرتب السالبة
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 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة النص المقروء.

يستنتج المعاني  -10

 المتضمنة في النص المقروء.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.10 1.20 1.41 

 3.00 1.50 20 الرتب الموجبة

يستنتج القيم الضمنية في  -11

 نص المقروء.ال

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.30 1.30 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يستنتج المعاني الجديدة  -12

 من خالل السياق.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

1.20 1.20 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

 الدرجة الكلية

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

5.30 5.40 0.15 

 3.00 1.50 20 الرتب الموجبة

يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا أثر بقاء التعلم في تنمية مهارات فهم 
، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي المتعلميندالالت النص المقروء لدي 

عدي والتتبعي في مهارات بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس الب 0.05داللة 
( الجدولية. وبذلك z( المحسوبة أقل من قيمة )zفهم دالالت النص المقروء، حيث إن قيمة )

 .يمكن قبول هذا الفر 
" ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوي داللة والذي ينص على:  نتائج الفرض الثامن:

(α≤0.05)  في القياس البعدي والقياس بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية
  ".التتبعي في مهارات فهم االدلة والحجج في النص المقروء لصالح التطبيق البعدي 

وللتحقق من صحة هذا الفر  قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات متعلمي المجموعة 
هارات فهم التجريبية في كل من القياس البعدي والقياس التتبعي في الدرجة الكلية لكل مهارة من م

( للمجموعات المرتبطة z- testاألدلة والحجج في النص المقروء وقد استخدم الباحث اختبار)
 ( نتيجة ذلك.8للكشف عن داللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي، ويوضح الجدول )

فى المجموعة التجريبية  ( لداللة الفرق بين متوسطي درجات متعلميz(: نتائج اختبار)12جدول )
 لبعد مهارات فهم االدلة والحجج في النص المقروء الدرجة الكليةالقياس البعدي والقياس التتبعي في 

مهارات فهم االدلة والحجج في النص 

 المقروء
 العدد نوع الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

المتوسط 

الحسابي 

للقياس 

 zقيمة 

 المحسوبة
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 التتبعي البعدي

يميز بين أنواع األدلة الواردة  -13

 في النص المقروء
 

 7.00 3.50 20 الرتب السالبة

1.50 1.60 0.81 

 14.00 3.50 20 الرتب الموجبة

يميز بين الحجج القوية  -14

 والضعيفة في النص المقروء.

 3.00 1.50 20 الرتب السالبة

1.60 1.50 1.41 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يحكم على األدلة التي ساقها  -15

 الكاتب تعبيرا عن وجهة نظره.

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

2.00 2.00 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

يميز بين الحقيقة والرأي  -16

 في النص المقروء. 

 0.00 0.00 20 الرتب السالبة

2.00 2.00 0.00 

 0.00 0.00 20 الرتب الموجبة

 جة الكليةالدر

 4.50 4.50 20 الرتب السالبة

7.10 7.10 0.00 

 18.00 18.00 20 الرتب الموجبة

يتضح من الجدول السابق أن للبرنامج المقترا اثر بقاء التعلم في تنمية مهارات فهم األدلة 
، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي المتعلمينوالحجج في النص المقروء لدي 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في مهارات  0.05اللة د
( الجدولية. z( المحسوبة أقل من قيمة )zفهم االدلة والحجج في النص المقروء، حيث إن قيمة )

 وربما يرجع ذلك إلى:.وبذلك يمكن قبول هذا الفر 
لتوجهات المستخلصة من أن البرنامج ُبني في ضوء مجموعة من األسس وا •

دراسة ن رية البنائية، وهذه األسس وتلك التوجهات تؤكد على بناء المتعلم لتعلمه الذاتي، 
ومن ثم تساعد في تحويل المتعلم من قارئ آلي يتعرف الرموا اللغوية المكتوبة وينطقها 

لقراءة، فقط إلى قارئ استراتيجي يخطط الستخدام مهارات فهم المقروء بمستوياته قبل ا
 ويراقه فهمه للنص أثناء القراءة، ويقوم مدى فهمه للنص بعد القراءة.

استناد البرنامج إلى مجموعة من الخطوات التدريسية التي يقوم بهزا القارئ قبل  •
عملية القراءة وأثناءها وبعدها لتو يف مهارات القراءة بكفاءة بهدف تحقيق فهم أفضل 

 للنص المقروء.
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لدعم والمساندة للمتعلمين من خالل تكليف المتعلمين بمهام تقديم البرنامج ا •
وأنشطة قرائية ينفذونها من خاللها استراتيجيات قرائية محددة بشكل مستقل مع تحفياهم 

 بعبارات إيجابية.
االهتمام بالتدريبات المستخدمة في النموذ  التدريسي والتي تعنى بكل صعوبة،  •

لى أخرى إال إذا تدّره جيدا على التغله عليها، بحيث ال ينتقل التلميذ من صعوبة إ
باإلضافة إلى تقديم تدريبات إضافية سهلة متصلة بالصعوبة المستهدف التصدي لها 

 وعالجها.
االتساق بين طبيعة مهارات فهم المقروء المستهدفة وما تتطلبه من خطوات  •

جراءات تدريسية تلك التي توفرت في البرنامج؛ مما أدى إلى نمو   هذه المهارات.وا 
تقديم البرنامج إلرشادات وتوجيهات للمتعلمين من أجل استخدام استراتيجياته  •

القرائية في مواقف مرتبطة بحياتهم، مع مراقبة أداء المتعلمين أثناء ممارسة تلك 
 االستراتيجيات وتوجيههم لمعالجة جوانه القصور في فهمهم عند اكتشافها.

مستمر داخل القاعة وخارجها، متمثال في المناقشات االهتمام بالتقويم البنائي ال •
التي تدور بين المعلم والمتعلمين، والتكليفات واألنشطة اإلثرائية المتنوعة والمتدرجة التي 

 يمارسها المتعلم في مواقف حياتية.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التي هدفت إلى تنمية مهارات فهم المقروء لدى  

(، على 2011لغة العربية الناطقين بغيرها، ومنها دراسات: عبد الع يم صبري) متعلمي ال
(، 2015(، جمال رمضان) 2015(، خالد الحربي) 2014(، أسامة العربي) 2013الحديبي) 

(؛ حيث أ هرت فاعلية استخدام المداخل واالستراتيجيات الحديثة مثل 2016محمد سلطان) 
، استراتيجية التدريس التبادلي، استراتيجية التفكير المتشعه، مدخل كل اللغة، استراتيجية أتقن

استراتيجية خرائط المفاهيم، استراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات فهم المقروء لدى 
 مجموعات الدراسة بها.

كما تتفق النتائج السابقة مع نتائج الدراسات التي تناولت مدخل القراءة االستراتيجية، ومنها 
 وستاندي ، (Imtiaz, S. 2004، وامتياا )(Huang, C.Y. 2004) ات: هونجدراس

(Standish, L.G. 2005وفان ،) (Fan, Y.C. 2009 ،)وآخرين وفاوغن (Vaughn et 
al., 2011( واياميهر ،)Ziyaeemehr, Z. 2012 ( وعالء سعودي ،)وجمال 2009 ،)

(؛ حيث أ هرت فاعلية مدخل 2014(، وماهر شعبان)2013ومحمد عيسى)  (،2011سليمان )
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القراءة االستراتيجية في تنمية مهارات القراءة والوعي باستراتيجياتها، والطالقة القرائية، والفهم 
القرائي، والتفكير الناقد، والكتابة اإلقناعية، والتذوق األدبي، واالتجاه نحو القراءة، ومهارات القراءة 

 الناقدة.
 خاتمة الدراسة:

 الدراسة وما توصلت إليه من نتائج ُيوصى بما يلي: في ضوء مشكلة
لما كانت الدراسة الحالية قد توصلت إلى قائمة بمهارات فهم المقروء المناسبة لمتعلمي  .1

اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ لذا توصي الدراسة بإعادة الن ر في أهداف تعليم القراءة 
تطوير محتوى وأنشطة تعليم القراءة في ضوء لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها وكذا 

 هذه القائمة.
 -في ضوئه –لما كانت الدراسة الحالية قد قدمت برنامجا مقترحا ودليلي معلم ومتعلم .2

لتنمية مهارات فهم المقروء باستخدام مدخل القراءة  لكيفية تدريس موضوعات القراءة
 االستراتيجية؛ لذا توصي الدراسة الحالية بما يلي:

عادة الن ر في تصميم وبناء برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء إ -أ
البرنامج المقترا؛ حيث يستند إلى مدخل القراءة االستراتيجية، وهو أحد المداخل 

 الحديثة، التي تسهم بفاعلية في تنمية مهارات فهم المقروء.
يرها؛ لتدريبهم على استخدام عقد ور  عمل لتدريه معلمي اللغة العربية للناطقين بغ -ه

مدخل القراءة االستراتيجية واالستراتيجيات القائمة عليه في تدريس النصوص القرائية؛ 
 بهدف تنمية مهارات فهم المقروء.

اإلفادة من اختبار فهم المقروء بالدراسة الحالية، في تطوير أساليه تقويم مهارات  - 
 لعربية الناطقين بغيرها في ضوئه.القراءة؛ وتشخيص مستوى أداء متعلمي اللغة ا

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات، فإنها تقترا إجراء البحوث و  
 التالية في ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 

 تقويم محتوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء مدخل القراءة االستراتيجية.  .1
ج قائم على مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى متعلمي برنام .2

 اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
استراتيجية توليفية في ضوء مدخل القراءة االستراتيجية لتنمية مهارات التذوق األدبي لدى  .3

 .متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
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