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  هداء اإل
  

£   ¤  m  :فيهما رب العزة سبحانه وتعالى في محكم تنزيلهكيف ال أبدُأ باإلهداء إلى من قال 

  °  ¯   ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ) 24آية  ،اإلسراءسورة(  

إلى أول من غرست، وحال الموت بينها وبين جني ثمار غرسها، إلى من أفنت حياتها وزهرة 
رحمها اهللا وأسكنها فسيح _ الحنونة شبابها حباً ورعاية ألبنائها فصبرت، واحتسبت أمي الغالية 

 لي ليمهد دربي عن األشواك حصد من إلى بحكمة الحياةسلم  أرتقي أنعلمني  من إلىجنانه، و
 والدي واعتزازٍ فخرٍ لبك اسمه لأحم من إلى سعادة لحظة لناليقدم  أناملهكلت  من إلى  العلم طريق
  العزيز

رفيقة الدرب ) شيرين(أيام إعداد هذه الرسالة، زوجي إلى من ال ينسى فضلها لوقوفها إلى جانبي 
  الصعب ورمز الوفاء

  سائالً له الهداية والتوفيق" محمد"ابني _ إلى أمل المستقبل المشرق 
  إلى إخوتي وأخواتي جميعاً، وأخص بالذكرِ أبا إسماعيل وأبا شادي

  عائلتي...إلى االنتماء األمين
  إلى وحدة الدم أشقائي وشقيقاتي

مدير وأعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة ذكور السموع األساسية إلى األستاذ العزيز حاتم إلى 
المحاريق إلى كل مجاهد ومرابط على أرض فلسطين، وكل أرض إسالمية إلى كل مسلم يبتغي 

  الحق مخلصاً وجهه هللا مفتخراً بانتمائه ألمة اإلسالم والمسلمين
إلى أل أن يغفر لهم، ويرحمهم جميعاً ى تعليمي الخير فاهللا أسإلى كل معلمٍ كريم صبر وصابر عل

وأن يجعله  مولى عز وجل أن ينفعني وإياهم بهكل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع سائالً ال
  في ميزان حسناتنا جميعاً

  .إنه نعم المولى ونعم النصير
  جهاد إسماعيل العواودة
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  إقرار

  

 أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وإنهـا نتيجـة أبحـاثي   
ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أ، وما وردله حيث باستثناء ما تم اإلشارة الخاصة 

  .ي جامعة أو معهدية درجة عليا ألأ

  

  

  

  ........................: التوقيع
  

  جهاد إسماعيل مصطفى العواودة: االسم

  

  م 2012/  7/  7  :التاريخ
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  تقديرشكر و

 X Wmb  a  `  _   ^  ]c  h  g   f  e  dl  

  ) 7آية ،إبراهيمسورة (
من ال يشكر  :"قال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ي اهللا عنه قالرض_ عن أبي هريرة و

  ".الناس ال يشكر اهللا
يستلزم شكر ذوي الفضل، وامتثاالً لذلك فإني أتقدم بعظيمِ الشكر والعرفان إلى وألن شكر اهللا 

 عميد كلية التربية في جامعة الخليل مشرفي العزيز الدكتور نبيل الجندي الذي غمرني بلطفه
وأن  ،وفاض علي بتوجيهاته، وإرشاداته السديدة سائالً المولى عز وجل أن يبارك له في عمره

سوء، وأن يجزيه عني خير ما جزى علماء اإلسالم العاملين، وأن يجعل ذلك يحفظه من كل 
مجيب في ميزان حسناته إنه سميع.  

عفيف  كما أتقدم بالشكرِ والتقدير والعرفان لألستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة الدكتور
ما بقبوِل مناقشة وذلك على تكرمهما وتفضلهحافظ زيدان، واألستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر، 

  .هذه الرسالة شاكراً لهما ما يقدمانه من مالحظات قيمة حول الرسالة
كما وانتهز هذه الفرصة لتقديم شكري وعظيم امتناني إلى أساتذتي األعزاء في جامعة القدس 

في  الدراسات العليا منسقوالدكتور عفيف زيدان  ،الدكتور محسن عدس عميد الدراسات العليا
مصطفى أبو عواد  رجل األعمال واألخ العزيز ،التدريس، والدكتورة إيناس ناصرأساليب 

، وإلى الخال العزيز ورجل األعمال العزيز عمر الزعارير ،واألستاذ الفاضل حاتم المحاريق
  .ناصر أبو عواد

يفوتني أن أتقدم بالشكر والثناء لكل العاملين في مكتبة جامعة القدس ومكتبة جامعة الخليل  وال
  .على ما بذلوه من جهد في توفير المراجع والكتب إلعداد هذه الرسالة

وأخيراً كل الشكر لمن أسهم بنصحٍ أو إرشاد أو مساعدة في سبيل إنجاز هذا العمل سائالً 
  .عاً لحسن الطاعة والعبادة إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جديرالمولى أن يوفقنا جمي

  
 العواودة  إسماعيل جهاد: الباحث
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   ملخصال

مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر في محافظة هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
  .نحو اللغة العربية موعالقته باتجاهاته ،الخليل

في محافظة طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي ) 641(تكونت عينة الدراسة  من و
طريقة البالعينة  وتم اختيار )2011/2012(مديريات للعام الدراسي  الخليل موزعة على ثالث

فقرة من   )60(قام الباحث بإعداد اختبار تكون من , ولتحقيق هدف الدراسةالطبقية العشوائية، 
  .فقرة )40(وعدد فقراتها واستبانة , نوع االختيار من متعدد

 محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى المقروء فهم مستوى نأوأظهرت الدراسة 
 في األساسي العاشر الصف طلبة لدى االتجاهات مستوى نأو ،مرتفعة بدرجة جاء قد الخليل
 العالقة في إحصائية داللة ذات عالقة وجدكما ، أيضاً مرتفعة بدرجة جاء قد الخليل محافظة

 محافظة في العربية اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة واتجاهات المقروء، فهم بين
 في فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية عدم وجود فروقو الخليل
في اتجاهات طلبة الصف العاشر  وجود فروق ، وأظهرت الدراسةإلى متغير الجنستعزى 

أظهرت النتائج وجود ولصالح الذكور، و إلى متغير الجنستعزى  اللغة العربية األساسي نحو
وكانت  ،اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو اللغة العربية تعزى لمتغير المديريةفي  فروق

كما وأظهرت الدراسة وجود ضعف في اختبار   الفروق لصالح طالب مديرية شمال الخليل
   .ليلفهم المقروء في مديرية جنوب الخ

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بالكشف المبكر عن ضعف الطلبة في القراءة وفهمها 
على تحديد الصعوبات التي تواجههم ومحاولة وضع خطط عالجية لهذه الغاية  والعمل جدياً

فهم المقروء وطرق عالج الضعف على واهتمام موجهي اللغة العربية في أثناء زياراتهم 
ياسة تعليمية تأخذ بعين االعتبار تقويم أداء الطلبة في القراءة وفهم المقروء القرائي ووضع س

وتوجيه أنظار المعلمين إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلبة للمساعدة في تكيفهم المدرسي 
  .واتجاهاتهم نحو اللغة العربية ،وهذا بدوره قد يزيد من تحصيل طلبتهم
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Reading Comprehension and its Relation to Attitudes towards 
Arabic  Language among 10th  Grade Students in Hebron District       
               
Submitted by : Jihad Ismaeel Mustfa Alawawda                                    
      
Supervisor : Dr. Nabil Jondi                                                                      
    

 
Abstract  
This study aimed to find out the level of understanding reading 
comprehension of the 10th  grade students in Hebron district and their 
bend to their mother tongue Arabic. 
The sample of the study included (641) male and female students of the 
10th grade in Hebron district. The study was also distributed on three 
educational department for the academic year (2011-2012) . 
The sample was chosen randomly to achieve the goal of the study. The 
researcher prepared a test of (60) multiple choice questions and a 
questionnaire of (40) points. 
Not only did the study reveal that the level of reading comprehension was 
very high, but it also revealed that the attitudes towards understanding 
comprehension was of the same level. Significant  besides, the researcher 
found out a relationship between reading comprehension and gender 
towards Arabic language. In addition, differences were noticed in the 
study in favor of male students. The study also revealed differences 
between the three directorates of education in Hebron district. The study 
also showed that there was a weakness in reading comprehension test at 
the directorate of education at southern. 
The researcher recommends: that it is important to discover early 
weakness to comprehend language among  students, to understand it and 
putting practical solution to overcome these difficulties that face and 
hinder. 
Supervisors are asked to concentrate on this target while visiting schools 
and work hard body and soul to build an efficient educational policy that 
enables them to evaluate the performance of students acquisition 
successfully. 
Teachers should be motivated to create a good for students learning and 
this in turn, might eliminate weakness and improve and their acquisition 
of language.             
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  :المقدمة 1.1
إن اقتران الفهم مع القراءة يعني أن القراءة هي عملية عقلية تتدرج من السهل إلى الصعب ومن 
البسيط إلى المركب، وإن عملية فك الرمز هي شرط مسبق لفهم المقروء، وعندما يلتقي القارئ مع 

لنصوص األدبية النص تحدث عملية أخذ المعنى الموجود أي االستقبال وتليها غالباً وبخاصة في ا
عملية إضفاء معانٍ جديدة على المعنى الموجود فيحدث تفاعل بين القارئ والنص تتخلله عمليات 
عقلية فيها شرح وتفسير وتحليل واستنتاج، وعليه فإن عملية القراءة تتدرج من قراءة السطور أي 

فسير وتأويل وتحليل، وقد أخذ المعنى الموجود كما هو إلى قراءة ما بين السطور أي القيام بعملية ت
يهدف القارئ من قراءته إلى االستفادة من النص المكتوب واالستعانة به إليجاد حل لمشكلة تواجهه 

ييم النص الذي يقرأه أو تقديم اقتراح لذلك، وهذه القراءة هي قراءة ما وراء السطور أو يهدف إلى تق
  ).1997حبيب اهللا، ( إبداعيةوهي أيضاً قراءة ما وراء السطور قراءة  والحكم عليه

إلى  التي نرمز بها ةواإلنسان يتصل بغيره عن طريق اللغة وهي الرموز المكتوبة أو المنطوق
المعاني واألفكار، ولكي تتم عملية االتصال اللغوي على وجه تتضح فيه األفكار يجب أن يقرأ 
التالميذ قراءة صحيحة، ويفهموا ما بين السطور وما وراء المقروء من معانٍ ويعبروا تعبيراً دقيقاً 

تدريباً كامالً على بحيث يدركون ما بين الكلمات والجمل والتراكيب من عالقات، وال بد أن يدربوا 
  :جميع ألوان النشاط اللغوي تدريباً يؤدي إلى إكسابهم القدرات اآلتية

  .القدرة على فهم المادة المقروءة فهماً واضحا1ً‐ 
  .القدرة على إنشاء المعاني الجديدة، وتوضيح المعاني الغامضة2‐ 
األحكام  يث يتمكنون من إصدارالقدرة على إدراك العالقات بين المعاني المختلفة، وتنظيمها بح3‐ 

  ).1981الجنبالطي والتوانسي، ( على األشياء واستنباط النتائج
وعملية االتصال في الصف تعتمد على مجموعة من المعلومات وتلعب أسئلة المعلم دوراً أساسياً 

نكون اإلجابة على أي تساؤل علينا أن  بومهماً فيها، ونحن كمعلمين عندما نرغب ونتوقع من الطال
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عليه  وبناء) السؤال(متأكدين من أن الطالب يعرف ما يسأل كما يجب أن نتنبه إلى وضوح الرسالة 
الطالب سوف يفهم بوضوح ماذا سِئل وهذا يتطلب من المعلم أن يكون لديه فهم واضح لطبيعة   فإن

في الصفوف التحدي لدى الطلبة ولعرض المعلومات التي يتضمنها سؤال معين ويضيف أيضاً أنه 
التي تعتمد في تعلمها على االتجاه االتصالي تكون الواجبات التي تقع على عاتق المعلم هي فهم 
أهمية دور األسئلة وفي هذه الصفوف ربما يكون هناك القليل من األسئلة العرضية التي تتطلب 

 ات جديدةألسئلة التي تتطلب معلوممعلومات تكون معروفة لدى الطالب مسبقاً والكثير من ا
  ).    993كرال،( وأشارت األبحاث إلى أن مستوى إدراك األسئلة له تأثير مثير على استجابة الطالب

والقراءة هي الدعامة األساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، وهي وسيلة فذة للنهوض به وارتباط 
 في تنظيم المجتمعقراءة دور خطير بعضه ببعض، عن طريق الصحافة، والمؤلفات، والنقد، ولل

  ).2002إبراهيم، ( وهي من أهم الوسائل التي تدعو إلى التفاهم، والتفاوت، والتقارب بين عناصره
يقود األمم هؤالء الذين : من يقود األمم؟ وأجاب هو نفسه عن هذا السؤال بقوله" فولتير"فقد سِئل 

  ). 2005الطويل، ( ون ويكتبونأيقر
إن من : الرئيس األمريكي الثالث" توماس جيفرسون" والقراءة تطرد الجهل والخرافة؛ فقد قال 

يونس، ( ون هم األحرار؛ ألن القراءة تطرد الجهل والخرافة، وهذان من ألد أعداء الحريةأيقر
2001 .(  

و أربع مراحل أ ىأن القراءة بوصفها عملية استقبال تنطوي عل )Goodman(ويعتبر جودمان 
عينات المادة المقروءة، والتثبت منها، والتنبؤ بما يريده الكاتب وأخيراً اختبار  راختيا: عمليات هي

  ).2004طعيمة،  ( الفروض التي طرحها القارئ
وتتطلب هذه الرموز  ،اها القارئ عن طريق عينيهعملية عقلية تشمل الرموز التي يتلقهي القراءة و

وهذه المعاني، مما يجعل العمليات النفسية   ،فهم المعاني، كما تتطلّب الربط بين الخبرة الشخصية
  ).1986  شحاتة،( ة بالقراءة معقدة إلى درجة كبيرةالمرتبط

أن اللغة وفهم المقروء لهما وظيفة كبرى في  )1999( ويرى الفليت كما ورد في دراسة األعرج
واألساس الذي تكتسب به  لفرد التيُ تيسر اتصاله باآلخرين، وهي وسيلته في اكتساب المعرفةحياة ا

  .ويتعرف على عالمه الذي يعيش فيه ،والتجارب التي تجعله يتفاعل مع مجتمعه ،الخبرات
 فالقراءة هي وسيلة الكتساب المعرفة وبدونها ال. والقراءة مهارة ال بد منها كي ينمو الطفل فكرياً

وال يمكن طرقها  ،هذه المهارة هي عملية مركبة جداًو ،سير باألطفال قدماً إلى المعرفةيمكن أن ن
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دة  ،دة جهات كي نعطيها حقهامن جهة واحدة بل من عولقد طرق الباحثون هذا الحقل من ع
أي أن مسارات  المقياس الوحيد لجميع لغات األرضليزية جعلمية آخذين اللغة اإلن وجهاتِ  نظرٍ

  أبو ربيعة،( والتربوية تتشابه في جميع اللغات ،واالجتماعية ،تعلُم اللغة من الناحية العقلية
2000.(  

وتؤكد التربية الحديثة إلى العناية بغرس مهارات التَعلُم الذاتي، والتعلم المستمر لدى التالميذ منذ 
تثقيف على وإيجاد المواطن القادر  ،يق هذا االتجاهنعومة أظفارهم، والقراءة هي الوسيلة الفعالة لتحق

تل وعلى الرغم من انتشار أدوات االتصال الحديثة إالَ أن القراءة ال تزال تح ،نفسه وإعدادها للحياة
ورخص في  ،ية في االختياروتعدد وحر ،لما تقدمه للقارئ من تنوع منزلة الصدارة في نقل المعرفة

  ).2006  زايد،( التكاليف
الطريقة التي كانت  لوجد أن ب عن القراءة في النصف األخير من القرن العشرين،تما كُ حلل وول
 التعرف والنطق ة هيأربع أبعادقوم على تل تعلم بها القراءة في المدارس في البالد العربية تطورتُ

  ). 1977 يونس والناقة،( والفهم والنقد، وحل المشكالت
والمتتبع ألدبيات البحث في مجال القراءة يجد أن المدارس الفكرية ليست متباعدة في النظرة إلى 

علماء القراءة أمثال طبيعة القراءة وماهيتها؛ فهناك تقارب كبير في وجهات نظر عدد من مشاهير 
  ).1990  نصر،( جراي، وشافير حول عملية القراءة، وثوسم جودمان

القراءة عملية نمو متدرج؛ تعتمد كل خطوة فيها على زيادة الكفاية في ونجد أن عملية تعليم 
المهارات األساسية في الخطوات التي تسبقها، وأن لكل مرحلة من مراحل التعليم مهاراتها الخاصة 

والقراءة حسب  في تعلمها في الوقت المناسب يؤدي إلى ضعف ، وإهمال تعليم المهارات المحددةبها
وتمثل ) الكالم( والتعبير الشفوي، ي عند اإلنسان تأتي بعد االستماعفي النمو اللغو وجودها الزمني

وال زالوا يبحثون عن الوسائل  ،القراءة في الحقل التربوي جانباً بارزاً يحرص التربويون على أدائه
  ).1982  منصور،( القراءة لدى طلبة المراحل األولىالتربوية التي تسهل عملية 

   حة النفسيةوالرا ،الفكرية والوجدانية، ووسيلة للمتعة: وسيلة للتنمية - النسبة للفردب - والقراءة
  ).2002  ،إبراهيم(

إذا سألني الناس عن مهنتك فماذا أقول : "عندما سأله ابنه" وليم جيمس"ولقد عبر عن هذه الوظيفة 
والمفكرين من كل  ،والعلماء ،األدباءقل لهم يا بني إن أبي دائم التجوال ليلقى : لهم يا أبتاه؟ فأجابه

ودينٍ، يصغي إلى األموات منهم كما يصغي إلى األحياء، يصافحهم على الرغم من  ،عصرٍ وجنسٍ
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 والقراءة غذاء". وال فترات زمنية ،أنه تفصله عنهم مسافات شاسعة، فهو ال يعبأ بحدود جغرافية
 على تراث الجنس البشري والمعلومات، وتقفه ،كارللعقل، ورافد من روافد الثقافة؛ تزود الفرد باألف

 "لعقول، وطب االنفوسِ هنا غذاء"ولقد كُتب على باب أول مكتبة مصرية في عهد الفراعنة 
)1997د،السي  .(  

البد أن  أهومن هنا تجب العناية بالقراءة، وبموضوعها التي تسهم في تنمية لغة الطالب، فما يقر
 ؤثر في تكوين شخصيته في المستقبل، والقيم التي تتيكسبه المعلومات، والعادات، واالتجاها

وخاصة تلك التي يتلقاها، وهو في المرحلة الثانوية؛ نظراً لما تُمثله هذه المرحلة من أهمية 
تتسم باالستقاللية وخطورة؛ فهي مرحلة المراهقة التي تتسم باالضطرابات النفسية، واالنفعالية، كما 

في التفكير، والميل إلى النقد؛ مما يصعب على الطالب في هذه المرحلة تقبل المفاهيم، والقيم دون 
  ).1999يونس وآخرون، ( مناقشتها، واالقتناع بها

ن الفهم هو إحراز الكفاءة في فهم ما يقرأ إ )1999( ويقول غراي كما ورد في دراسة األعرج
  .وقراءة ما بين السطور، وقراءة ما وراء السطور ،لقدرة على قراءة السطورالقارئ من حيث ا

والقدرة على القراءة من أهم المهارات التي يمكن أن يملكها الفرد في المجتمع الحديث باعتبارها 
أهم وسائل التفاهم واالتصال، والسبيل إلى توسيع آفاق الفرد العقلية، ومضاعفة فرص الخبرة 

 لعوامل األساسية في النمو العقليواالستماع فهي عامل من ا ،ووسيلة من وسائل التذوق اإلنسانية
  ).  2000،الحسن( االنفعالي للفردو

واالقتصادي على قدرات أبناِئها في تحصيل  ،وتعتمد المجتمعات في تحقيق تقدمها االجتماعي
وقد جعلت اليونسكو من أهدافها نشر األبجدة، وتثبيت عادة القراءة  ،واكتساب األفكار ،المعارف

واضح المعالم في ترقية هذا يعني أن القراءة طريق و ،عوبرقية الشّتوالتزويد بالكتب المناسبة ِل
  ).  1986شحاتة،( تطوير المجتمعاتاألفراد و

ذا ما تميزت كلماتها بصدق والقراءة فوق ذلك تزيد من إحساسنا بالمتعة، واإلحساس بالتجربة، إ
 مثالً مأثوراً ينطبق على واقعنا اإلحساس، وقوة اإليحاء، وجمال الصورة، أو ضمت كلمة بليغة، أو

وبخاصة ونحن نقرأ األدب الجيد، شعراً كان أم نثراً، كما أنها وسيلة لتنمية الذَّوق السليم عندنا إلى 
وبين نصٍ أدبي آخر، أما إذا خلت المادة القرائية  ،بيأد على أن نميز بين نصٍ حد يجعلنا قادرين

من هذه السمات فستصبح سبباً في العزوف عن المطالعة، والشغف بها وأصبحنا نحن عندها في 
عداد الشعوب التي ال تَقرأ أما إذا كان ما نَقرأ حافزاً لنا على اإلقبال على القراءة مادةً، وأسلوباً 
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 واالستمتاع بها إلى درجة نستطيع معها فيما بعد أن نميز بين النافع ها،ارتفع عندنا مستوى تذوق
  ).1998  عدس،( الضارو

ما ينهيه  فأن ينهي من األعمال أضعا ويفهم ما يقرأ في سرعة كبيرة يمكنه أحياناً ،والذي يقرأ
ثم  القارئ المعتاد، والمعروف عن روزفلت أنه كان ينظر إلى الصفحة فيستوعب ما فيها في ثوانٍ

يقلب الصفحة الثانية، فالثالثة وهكذا، وقد قابله ذات مرة صديق على ظهر باخرة فأعطاه خطاباً 
: فقال روزفلت. اقرأه :ليقرأه فقلَبه روزفلت ثم أعاده إلى الصديق فرده الصديق إلى روزفلت قال له

           ومن هنا جاءت السرعة في القراءة لقد قرأته وهذا يدل على أنه كان يستوعب الجملة دفعة واحدة
  ).1958  بول وتي،(

في  لهذا الموضوع أن كثيراً من األهالي يشكون من ضعف أبنائهم ويعود السبب في تناول الباحث
والطالب القراءة  ،مهارة مهمة جداً لذلك اعتبر العديد من المدرسينلقراءة وفهمها ألن فهم المقروء ا

ومن هذا المنظور يرى الباحث أن المتتبع للمشكالت التعليمية في  ،ةوفهمها من أكثر المهارات أهمي
 .والبحث للوقوف على أسبابها وأصول التعامل معها ،مدارسنا في هذا الوقت تحتاج إلى الدراسة

مقروء هي من المشكالت المهمة التي تحتاج إلى دراسة وبحث فهي ال تقل أهمية عن فمشكلة فهم ال
ساحة المشكالت التعليمية التعلمية التي غيرها من المشكالت التربوية، وتحتل حيزاً ال بأس به من م

   .دائماً ما تواجه المعلم والمتعلِّم معاً
م التكنولوجيا نالحظ أن بعض األفراد  قد وفي ظل االنفجار المعرفي الحاصل اليوم، وفي ظل تقد

والكلمة المكتوبة، ويعود السبب في ذلك إلى إمكانية الحصول على أي معلومة  ،ابتعدوا عن القراءة
 من أهمية التطُّور التِّكنولوجيوهذا الحديث ال يعني أن نقلِّل  ،د من خالل اإلنترنتيريدها الفر

والتّطور العلمي الذي وبكل تأكيد ما كان ليحدث لوال وجود فئة من العلماء والمفكرين الذين 
ومجتمعات  ،يتمتعون بقدرات عقلية فاقت في مستواها المستوى الطبيعي الذي نعهده في مجتمعنا

والتقليل من  ،ولكن إذا ما اعتُبرت هذه التكنولوجيا بديالً شبه كامل للمتعلِّم عن القراءة أخرى كثيرة
  .وفي هذا الوقت يجب التقليل من أهمية التكنولوجيا الكتاب المدرسي وغيره من الكتب األخرى

     :فاللغة العربية من النعم التي أنعم اُهللا بها على اإلنسان حيث يقول عز وجل في محكم التنزيل
 mv  u  t  s  r   q  p  ow    {  z  y   x

|l    ) 22آية الروم،سورة .(  
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أنها أداة التواصل  إلىانِ نبي اهللا موسى عليه السالم بل وأكثر من ذلك فقد ألمح القرآن الكريم على لس

̧  m  ¹ : بين الناس فقال عز من قاِئل   ¶     µ   ́   ³  ²l  ) 28-27 آية طه،سورة.(  
والمجتمع فإن اللغة العربية لها أهمية كبرى في  ،وإذا كانت اللغة لها كل هذه األهمية في حياة الفرد

وقد أكد القرآن  دوأهميته لكل إنسان موح ،ه عليها من قدراتيارتباطها بالقرآن الكريم بما يضف

 m~  }   |  {  z  yl  :انه وتعالىالكريم أهمية اللغة العربية لقوله سبح

  ). 2آية يوسف، سورة(
أن القارئ حتى يفهم ما يقرأ عليه أن يطور  )1999( دراسة األعرجويرى حبيب اهللا كما ورد في 

 المقروءةالمادة  دراك المعاني، واألفكار المعبر عنها فيإهارات الفهم التي يمكن إجمالها بلنفسه م
واالستفادة منها وأن المهارة  ،والحكم عليها ،والتفاعل معها ،وربط هذه األفكار بخبرة القارئ

والمجازية إذ من دونها ال يفهم المتعلِّم  ،هي تطوير الثروة اللغوية بمعانيها الحرفية األساسية للفهم
حقائق، وتعيين الفكرة التفاصيل، وتذكُّر الليها المهارات األخرى، مثل القدرة على تحديد ت ما يقرأ

مهارات فهم وبناء على ما سبق فإن حبيب اهللا قام بتلخيص ، المركزية صريحة كانت أم ضمنية
فهم المعنى الحرفي، وفهم المعنى التفسيري، وفهم المعنى  :هي المقروء في مستويات ثالث

والتفسيري التعمق في األفكار  ،اهر للكلماتفالحرفي يعني التعرف على المعنى الظَ ،التطبيقي
  .أ والتفاعل معهوالتطبيقي تقييم ما يقر ،قرأوتعميمات وتلخيصات لما ي ،وصياغة قواعد ،والمعاني

أن  هو ومما يزيد في جعل اللغة أيسر وسيلة من وسائل االتصال المتاحة بين أفراد المجتمع الواحد
الوجه  ويتمثل في الكتابة والثاني ،حداهما الوجه المقروءإلها وجهين من وجوه االتصال السريع، 

ظمته الخاصة به، وما لم نُحط ولكٍل من هذين الوجهين، أسراره وأن ،المنطوق ويتمثل في المشافهة
بأسرار هذين الوجهين، وما لم يظفر المتعلم بأسرار لغته فإن وسيلة اتصاله ستتعسر، وإن  علماً

أكانت هذه القوالب  ، سواءقدرته على صياغة أفكاره في قوالبها التعبيرية الصحيحة ستختل أيضاً
  ).1997 الدراويش،( مكتوبة أم مقروءة

 القراءة(ن اللغة من فنون أربعة للغة؛ حيث تتكو مهارات األساسية األربعالقراءة من الوتعد عملية 
ويرى البعض أن القراءة تأتي في المركز الثاني بعد مهارة االستماع ) االستماع، الحديث، الكتابة
كبة تتكون من مجموعة من ، وأحاسيس اآلخرين وهي مهارة مررواألفكا ،للحصول على المعلومات

ن لكل درس من دروس القراءة مهارة خاصة به يجب أن تعالج في أثناء مهارات، ومن ثم فإال
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فضي إلى مشكلة في عملية التعليم ومعنى هذا أن إهمال تعليم هذه المهارات في الوقت المناسب ي
 القراءة عملية نمو لغوي متدرج، وألن تعلم هارات لغوية أخرىتعلم القراءة وما يتصل بها من م

 بحيث تكون هذه المهارات متتالية ن كل خطوة منها تعتمد على اكتساب المهارات األساسيةفإ
ارات األساسية ، ثم إن التالميذ ليسوا سواء في تعلم المهومستمرة، وينبغي العناية بها في كل حصة

 شطةمطالبون بالوقوف على تلك الفروق وبالتالي تنويع األن من ثم فالمعلمونودرجة اإللمام بها 
  .)2005البجة، (

 وتعليمها سواء على ،ويوجد شعور هام في أرجاء الوطن العربي بأهمية العناية باللغة القومية
 فضلولذا هب الكثير من الباحثين في اللغة العربية يتعرفون أ ،أو الشعبية ،المستويات الرسمية

اإلخفاق  ويتعرفون كذلك على أسبابالوسائل في تعليمها، وفي غرس الميل إليها في نفوس أبنائها، 
ويعالجون ذلك بالوسائل التي يرونها، وهناك تطور كان له أثره الكبير في تغيير  ،في تدريسها

اتصال تتمثل في فنون  ةه تقوم على أن اللغة العربية أداوله فلسفة خاصة ب ،التفكير في تعليم اللغة
بة، ولكي يتعلم اللغة يجب أن يتم في ضوء الفنون والكتا ،والقراءة ،والحديث ،االستماع: أربعة هي
وعلى أن فروع اللغة ليست إال أداة لتحقيق االتصال اللغوي بين الناس  ،وفي وحدة وتكامل ،األربعة

وتعد اللغة العربية في المدارس االبتدائية إحدى الوسائل المهمة في تحقيق المدرسة لوظائفها، ألن 
وبيئته وهي األساس الذي يعتمد عليه في  ،والتفاهم بين التلميذ ،اللغة هي من وسائل االتصال

ويهدف تعليم اللغة العربية  ،نشاطه التعليمي في المدرسة وخارجها )محل(كما يعتمد عليه . تربيته
منذ بداية المرحلة االبتدائية إلى تمكين الطفل من أدوات المعرفة عن طريق تزويده بالمهارات 

والحديث ومساعدته على اكتساب عاداتها الصحيحة  ،والكتابة واالستماعاألساسية في القراءة 
واتجاهاتها السليمة، والتدرج في تنمية هذه المهارات على امتداد المراحل التعليمية بحيث يصل 
التلميذ في نهاية المراحل إلى مستوى لغوي يمكنه من استخدام النقد استخداماً ناجحاً عن طريق 

  ). 1999 وآخرون، يونس( والكتابة ،والقراءة ،التحدث
والمهارات واالتجاهات  ،اللغة العربية هي األساس التي يعتمد عليه الطفل في كسب المعلوماتو

ع األمة التي والتفاعل مع البيئة وم ،التي تعينه على االتصال ببيئته ليتم له عن طريقها المفاهيم
  .)1994 ،العامرية( والحضاري ،والفكري ،والثقافي ،تراثها الدينيب ينتمي إليها ويرتبط

 واللغة بمعناها الواسع أداة التفاهم، ووسيلة التعبير عما بالنفس لطوائف المخلوقات؛ فالطيور مثالً 
بفصائلها المتعددة لها وسائل تعبيرية، يتعارف عليها أفراد كل فصيلة، وتستجيب إحداها لألخرى 
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ونقل المعارف  ،تالف التي تشتمل عليها الوسائل في التفاعلاستجابات مختلفة تبعاً لنماذج االخ
العبارة التي : أما اللغة اإلنسانية فالمدققُ فيها يجد أن بني اإلنسان قد تعارفوا على أنها. والمشاعر

 والكلمات ،يكشف بها المتعلم عن نفسه ويوضح بها مقصوده، وهي تتميز بالمقاطع والحروف
صوات يعبِر بها قوم مجموعة من األ: وعرفها ابن جِني على أنها ،صوالجمل ذات التركيب الخا

  ).2008 أبو راس،( عن أغراضهم
 وادم المي تعلالنجاح فل واملمهارات الفهم القرائي من أهم ع طلبةامتالك الويرى الباحث بأن 

وفي  العليا يةالدراسي خاصة في المرحلة األساسل التحصيالدراسية فالضعف في الفهم القرائي يهدد 
أكثر من  المرحلة الثانوية التي يعتمد فيها الطالب في تعلمه للمواد الدراسية على الفهم القرائي

امتلك مهارات  دالمرحلة األساسية ق الطالب في نهاية اعتماده على الفهم السماعي إذ يتوقع أن يكون
يه تعلم علل يسه اليوبالت، اءدام اللغة دون مشقة وعنعليه استخل لها يسه هفإمتالكالفهم القرائي 

فهم اب الكامنة وراء ضعف الطلبة في أن من األسب أيضاً الباحث ىيرلذا . المختلفةالمواد الدراسية 
وعدم  األدبيةالنهج التقليدي في تدريس النصوص  إتباعاالستمرار في هو  نصوص األدبيةلل مقروءال
وتزيد من  ،هم وإتقان المفاهيم واألسس العامةاستراتيجيات حديثة تساعد الطلبة على ف تخداماس

. ونأوتجعلهم يمارسون القراءة الوظيفية التي تشعرهم بقيمة ما يقر والتعليم الطلبة نحو التعلم ةدافعي
 .االستراتيجيات استراتيجية التعلم التعاوني والتعلم التنافسي ومن هذه

ئد كبيرة سواء على صعيد المجتمع أو والحقيقة فإن هذا الموضوع يستحق الدراسة لما له من فوا
. أو المشرفين، ويعمل على التعرف على األخطاء التي يمكن أن يقع بها الطلبة ،أو المعلمين ،الطلبة

والتبصر بالمشكالت القرائية في مرحلة  ،هذا ويرى الباحث بأن هذه الدراسة ستعمل على التعرف
واالطالع الواسع لدى  ،هتماموخلق شخصية نامية عن طريق تعدد مواضع اال ،معينة من التعليم

والكلمة  ،ومالحظة عدم تمكن التالميذ من التحصيل الدراسي المتعلق بالكتاب التعليمي الفرد
وتبدو  بها عملية التعلم الصحيح والناجحوظهور ضعف كبير في المهارات العقلية التي تتطل المكتوبة

أكثر؛ إذا علم أن الطالب الذي يجيد فن القراءة يتفوق على غيره في تحصيل المواد  أهمية القراءة
فموقع القراءة من المواد الدراسية األخرى موقع الرأس من الجسد، وموقع الثمرة . الدراسية األخرى

  .من الشجرة؛ إذ هي وسيلة الفهم واإلفهام، وأداتهما األساسية
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  وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

  

ن، لذا ومفهم المقروء من أهم وأبرز المشكالت التي يعاني منها المجتمع والطلبة والمعل عدم عتبري
جاءت هذه الدراسة لتستقصي هذه المشكلة لكون مهارة فهم المقروء مهمة جداً بالنسبة للطالب ألنها 

ونظراً  ،وفهم المقروء والقراءة وسيلة الكتساب المعرفة والخبرات ،اًيتعمل على نمو الطالب فكر
ولكون معظم المواد األخرى  ،لكون فهم المقروء يعمل على تنمية اتجاهات الطلبة نحو اللغة العربية

، ومن هذا المنطلق فإن المشكلة الرئيسة الطلبة لها إتقانتعتمد على مادة اللغة العربية ومدى 
   : ي السؤال اآلتيللدراسة تتمثل ف

عالقته ما و ،ما مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل

  باتجاهاتهم نحو اللغة العربية؟

  :ةاألسئلة اآلتي الرئيس من هذا السؤال وانبثق
  ؟ما مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل :السؤال األول
في محافظة  نحو اللغة العربية ما مستوى االتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي :السؤال الثاني

  الخليل؟
ما العالقة بين فهم المقروء، واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة : السؤال الثالث

  العربية في محافظة الخليل؟  
  

  أهداف الدراسة 3.1

  
العاشر الكشف عن درجات فهم المقروء لدى طلبة الصف  :على ما يليهدفت الدراسة إلى التعرف 

استقصاء العالقة بين فهم األساسي في محافظة الخليل، والكشف عن اتجاهاتهم نحو اللغة العربية، و
محافظة الخليل، والكشف عن دور متغيرات الدراسة في  نحو اللغة العربية فيهم المقروء، واتجاهات
  .جاهات نحو اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشرفهم المقروء واالت
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 فرضيات الدراسة 4.1

  
في فهم  )α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

  .المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية تعزى إلى الجنس
في اتجاهات  )α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية

 .طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربية تعزى إلى الجنس
في فهم ) α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

  .لمديريةلالمقروء للصف العاشر األساسي تعزى 
في اتجاهات ) α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة

  .لمديريةلطلبة الصف العاشر نحو اللغة العربية تعزى 
  

  أهمية الدراسة 5.1

  
تكمن أهمية الدراسة في العمل على استخدام مهارات التفكير لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

واالبتعاد عن مهارة التذكر، والحفظ، كما تبحث هذه الدراسة في قضية هامة جداً تشغل وتطويرها، 
اآلباء، والمدرسين على حد سواء، وهي مشكلة فهم المقروء، وستعمل هذه الدراسة على توثيق 

ة برغبة منه ليستقي منها الصلة بين الطالب، والمواد القرائية، وجعل الطالب يقبل على القراء
والمعلومات التي تنمي قدراته، وتجعله يستفيد مما يقرأ، كما تساعد هذه الدراسة مخططي  اراألفك

ومؤلفي الكتب المدرسية على بناء الكتب المناسبة التي تُراعي الفروق الفردية، والعمل على  لمناهجا
مراحل  إثراء المهارات القرائية، وستعمل هذه الدراسة على فتح المجال أمام دراسات جديدة في

دراسية أخرى، وتعمل هذه الدراسة على تزويد المكتبة التربوية الفلسطينية بأداة موضوعية يمكن 
أن تُشخص مشكلة فهم المقروء، وإفادة معلمي اللغة العربية بما تقدمه لهم من صورة واقعية لما 

الدراسة على  هذه ستعملينبغي أن تتضمنه مهارات القراءة، وفهمها في الصفوف األساسية، كما 
 الخليل في القراءة وفهم المقروء إلقاء الضوء على مستوى تالميذ الصف العاشر في محافظة

وتبحث هذه الدراسة في موضوع فهم المقروء كقضية تربوية تكاد تكون عامة لمختلف 
ت التعليمية، والمراحل الدراسية، وتناولت هذه الدراسة طلبة الصف العاشر األساسي الموضوعا
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قترابهم من نهاية المرحلة األساسية العليا، وعلى أعتاب المرحلة الثانوية ما يستدعي تقييماً جيداً ال
لمستوى طلبة المرحلة السابقة، وبالتالي تشخيص مواطن الضعف، وتحديدها لتفاديها، وتجنبها في 

  .المرحلة المقبلة، والعمل على تنمية مهارات التفكير لديهم وتطويرها
  

  الدراسةحدود  6.1

  
نص أدبي من لغتنا العربية الجميلة، واستخدم الباحث اختباراً لفهم اقتصرت هذه الدراسة على    

، حيث تم تطبيق نحو اللغة العربية الصف العاشر األساسي طلبةتبين اتجاهات المقروء، واستبانة 
راسي الثاني هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية في مدارس محافظة الخليل في الفصل الد

كما اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي من ذكور ) 2011-2012(
  .وإناث في المدارس الحكومية في محافظة الخليل التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

  

  مصطلحات الدراسة 7.1 

  
أو  ،أو الرفض لألشياء ،تصف بالقبولت ةقف انفعالياموهي  :اتجاهات الطلبة نحو اللغة العربية •

مثل من الناحية المعرفية تنظيمـاً لمعـارف ذات ارتباطـات    ت يأو القضايا، وه ،الموضوعات
 معـين  مثل حالة من االستعداد السـتثارة دافـع  ت يأو سالبة، أما من ناحية الدافعية فه ،موجبة

  ). 2001نشوان، (

نحو اللغة العربية بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب ويعرف الباحث إجرائياً اتجاهات الطلبة 
  .على المقياس المستخدم في الدراسة

  
هي المهارات التي تساعد القارئ على أن يفهم المادة المكتوبة، وهي :اختبار فهم المقروء •

 والتطبيقيالمستوى الحرفي، والتفسيري، : انعكاس عملي لمهارة التفكير وهي ثالثة مستويات
مدى امتالك الطالب لتلك المهارات على ضوء أدائهم في االختبار الخاص بذلك  وسيظهر

  ).2010الشدفان، (



13 
 

ويعرف الباحث إجرائياً اختبار فهم المقروء بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على المقياس 
  .المستخدم في الدراسة

سلوك عقلي يؤدي إلى إتقان يعرفها حبيب اهللا على أنها  :المهارات العقلية في فهم المقروء •
عمل معين بأقل وقت وجهد ممكن وعند الحديث عن المهارة التي تستخدم في القراءة تشبه 

 وفهمها ،إلى حد  كبير عملية عقلية تعتمد في األساس على اكتساب المعارف، والمعلومات
  ). 1999األعرج،( واإلبداعي الناقد ليوالتحلي عليها للوصول إلى التفكير العمليواالعتماد 

هو استنتاج المعنى المقصود من النَص في مستوياته المحددة أثناء تفاعل القارئ مع  :الفهم •
  ).1989جدعان، ( النص المقروء

وعرفها ريتشاردز بأنها تُعرف النص المكتوب، كي يتم فهم محتواه، ويسمى الفهم  :القراءة •
  ). 2007عامر،( الناتج بالفهم القرائي

) Readability( و الفهم معاً ،مثل قدرة التالميذ على القراءةالتي تهي القدرة  :المقروئية •
  ). 1999األعرج،( نثري مكتوب لنصٍ

ويعرفها الباحث بأنها تلك المحافظة التي تشمل جميع المدن، والقرى  :محافظة الخليل •
  .المحيطة بها حسب التقسيم الجديد لمنطقة نفوذ محافظة الخليل

به المرحلة  تُختتمالصف الذي ويعرفه الباحث بأنه ذلك   :العاشر األساسيطلبة الصف  •
وفي ، سنة) 15-16(ما بين  األساسية العليا حيث يلتحق به الطلبة الذين تتراوح أعمارهم

    . الحكوميةالخليل بمدارس محافظة  التحاقهمالسنة العاشرة من 



14 
 

  

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  األدب التربوي 1.2

  الدراسات السابقة 2.2

   التعقيب على الدراسات السابقة 3.2
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات السابقةاألدب التربوي و

  

  األدب التربوي 1.2
 

على أنها يجب أن تكون  فهم المقروء يعد هدفاً رئيساً في عمليات القراءة، ويتفق المهتمون بالقراءة
ذات معنى، ويشير البعض أن هناك ثالثة عناصر متضمنة في عملية الفهم وهي القارئ والموضوع 

ومما يجب أن يوضع في االعتبار أن عملية الفهم ال  ،والمعنى أو األفكار المأخوذة من الموضوع
ميذ ألسئلة تقيس الفهم، ومما تالحظ إال أن ناتج هذه العملية يمكن مالحظته، وذلك كاستجابات التال

إدراكهم لها يمكن أن يفيد في تلك اإلجراءات لمعلمون تلك العمليات، حيث إن يجب أن يهتم به ا
  ).1996أبو حجاج، ( التدريسية المقدمة في الفصل
للقراءة، والميل إلى قراءة مواد مختلفة لها طابع الجدية، أو  ةالصادق ةويمتاز القارئ الجيد بالحماس

طابع التسلية، والقدرة على ترجمة الكلمات إلى معان حتى يتمكن من استيعاب األفكار المعروضة 
إلى دمج األفكار الجديدة التي اكتسبها مع تجاربه السابقة والقدرة على  ها فهماً واضحاً والميلوفهم

  ).1999األعرج، (لسرعة التي يقرأ بها حسب ظروف قراءته باأن يتحكم 
تظم نمل الربط بين المعاني بشكتمكين المتعلم من معرفة الكلمة ومعنى الجملة وتعني  مهارة الفهمو

 اليومية ةيفها في مختلف المواقف الحياتيواالحتفاظ بهذه المعاني واألفكار وتوظل، ومنطقي متسلس
 :   هي اراتلكنها تتطلب جملة من المه، قراءةوتعد مهارة الفهم المهارة المنشودة من تعليم ال

  .ءة العامة أو الشاملة للنص المقرومهارة تحديد الفكر1‐ 
  .مهارة تحديد الفكرة الرئيسة أو األساسية للنص المقروء 2‐
  .مهارة تحديد األفكار الثانوية أو الفرعية للنص المقروء 3‐
  . مهارة تحديد الكلمات أو المفردات المفتاحية للنص المقروء 4‐
 .وأفكار ودالالتمعان مهارة تحديد ما بين السطور من 5‐ 
  .تالوأفكار ودالمعان مهارة تحديد ما وراء السطور من 6‐ 
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 . مهارة تحديد نقد المقروء وإصدار األحكام 7‐

  .مهارة االحتفاظ بالمقروء8‐ 
  .مهارة استخدام هذه األفكار في مواقف حياتية مختلفة وجديدة 9‐

  ).2007 ،حراحشة( طاء الرمز اللغوي معناه الخاص بهمهارة إع 10‐
   
   :في العديد من األمور منهامستويات الفهم القرائي ) 2007حراحشة، ( قد حددو

فهماً واألفكار  لأي فهم الكلمات والجم): المستوى الحرفي أو السطحي(المباشر  مستوى الفهم1‐ 
    .مباشراً كما ورد في النص صراحة

العميقة التي  منيةأي قدرة المتعلم على تحديد المعاني الض ):االستنتاجي(فهم التفسيري مستوى ال2‐ 
 . ولم ترد صراحة في النص، أرادها الكاتب

 داللياًو لغوياًروء على إصدار الحكم على النص المق أي قدرة القارئ: مستوى الفهم الناقد3‐ 
 .مناسبة ومضبوطةوفق قواعد وأسس ومعايير وأطر مرجعية  ووظيفياً

بأحاسيس  هارئ التأملية وإحساسـأي الفهم العميق القائم على خبرة الق: مستوى الفهم التذوقي4‐ 
 .الكاتب ومشاعره

ابتكار أفكار  ارئويتطلب من الق، من الفهمعاٍل هو مستوى ): اإلبداعي(مستوى الفهم االبتكاري 5‐ 
  .عن المألوف ة باالبتكار والخروجرأي المباد، جديدة غير مألوفة

  
:املالعو هذه وأهم ،ءةالمقرو المادة من فهمنض لكي هافرتوا ينبغي التي لالعوام بعضوهناك   

 الصور على التعرف مجرد ذلك في يكفي وال ،ةءالمقرو اكيبوالتر الكلمات معرفة على القدرة .1
 يقرؤها مادة في له تقدم أن لقب الكلمات بمعاني ملماًالتلميذ  يكون أن ينبغي ولكن ل،واألشكا
 بتقديم تكون للتلميذ اللغوية روةالث ادةفزي ،ذللتلمي السابق اللغوي لالمحصو أهمية نتكا هنا ومن

 .تكراراً كافياًذلك  بعد الجديدة الكلمة كررت أن على ،وبالتدريج بقدر الجديدة الكلمات
 من فليسمنطوقاً  يسمعه حينما ما شيء فهم عن عاجزاً التلميذ نكا فإذا ؛للقارئ العام كاءالذ .2

 والتفكير ةءراالق بين وثيقة العالقة نتكا ولما ،مكتوباً يقرؤه حين فهمه على يقدر أن المتوقع
 تصوره في قدرته على يتوقف الصعوبة من معيناً مستوى تبلغ لمادة القارئ تفهم مدى فإن

 .وتفكيره
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 الميسور منو ،هفي نقرأ أن علينا لسه ما بموضوع معرفتنا تادز فكلما السابقة القارئ خبرة .3
 المزود لالطف ولهذا ،خبرته في تقع شياءأ يعالج هأيقر ما نكا إذا يقرأ ما يفهم أن التلميذ على

 .)1977 رضوان،( أيقر ما تفهم في بعينه وطيد ألساس متملكاً غنية سابقة بخبرات

على تصنيف بلوم المعرفـي   فقد صنف فهم المقروء في األسئلة بناءBarrett,1976 ((أما باريت 
 :اآلتيةإلى المستويات 

واألحداث  ،والمعلومات ،واستذكار األفكار ،التعرف أو االستذكار الحرفي، وفيه يتم معرفة .1
ـ     رض بشكل واضح في المواد المقروءةعالتي تُ  ةثم تعـرف واسـتذكار األفكـار الرئيس

ث أوجه الشبه واالخـتالف  وتفاصيل األحداث وتسلسلها، والمقارنة بين الشخصيات من حي
 .واستذكار أسباب أحداث معينة ونتائجها ،وتعرف يما بينهاف

مـن   كذلك يتطلـب اقتباسـاً   ، وتنظيمهاوترتيبها ،يتطلب تحليل المعلوماتوتنظيم األفكار،  .2
 .وإعادة صياغته ،له وتخليصاً النص

عن طريـق أسـئلة   يشير الفهم االستنتاجي إلى فهم غرض الكاتب و )االستدالل(االستنتاج  .3
والخيال واستنتاج الفكرة الرئيسة، وتسلسـل   يوجهها المعلمون إلى المتعلمين تتطلب التفكير

 .والتنبؤ بالنتائج المتوقعة ،وسمات الشخصية ،واستنتاج العالقات السببية األحداث

يم تقـو : على معايير خارجية أو داخلية مثل أي إصدار أحكام تتعلق بالمحتوى بناء التقويم، .4
والحكم  أيوالر ،أو الخيال، والتمييز بين الحقيقة ،األحداث أو الشخصيات من حيث الواقعية

 .وتقويم ما يستحقه النص )الصدق(على المالءمة 

التقدير واإلعجاب، ويتضمن االستجابة العاطفية للمحتوى، والمطابقـة مـع الشخصـيات     .5
ويطلب من  ،ن رأيه في لغة الكاتبواألحداث، والتفاعل مع استخدام المؤلف للغة، حيث يبي

كما أن جودمان وبيرك قسـما  . ويستجيب لها ،القارئ أن يتعرف على القدرة الفنية للمؤلف
 :مستويات الفهم القرائي إلى أربعة مستويات

 .المستوى الحرفي، ويتضمن التعرف على محتوى المادة .1

 .بالسياق المستوى التفسيري، ويتضمن فهم ما يعنيه الكاتب مرتبطاً .2

 .أو التمثيلي، ويتضمن فهم المعنى الخفي الذي يرمي إليه الكاتب ،المستوى الرمزي .3
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أو التكاملي، ويعني تكامل المعنى الذي يقصـده الكاتـب مـع البنـاء      ،المستوى التطبيقي .4
 . اإلدراكي للقارئ

 :أما كوفمان  فقد قسم المقروء إلى مستويين

أو األحداث الموضحة في الـنص   ،أو المعلومات ،األفكارالفهم الحرفي، ويتضمن استدعاء  .1
 .وتمييزها

التي يتم التوصـل   ألفكار الجديدة الموجودة في النصالفهم االستنتاجي، ويتطلب استخراج ا .2
 أو من خالل الخبرة المكتسـبة سـابقاً   ،إليها عن طريق تجميع عدة مفاهيم مقدمة في النص

 ).1999األعرج، (وجهة نظر الكاتب أن يقيم  كما يتطلب من القارئ أيضاً

  :اآلتيةوالفهم بقدر ما تتوافر فيه األركان  ،فقد ربط اكتمال عملية القراءة) 1983أبو العزايم، (أما 

 :تفهم المعنى الحرفي للقطعة .1

فلكي يفهم القارئ المعنى الحرفي للقطعة يجب أن يكون مستعداً للقراءة، وأن يتوفر لديه التهيؤ 
ال يمكن من دونه أن تتم هذه العملية الذهنية، ويجب على القارئ أن يكون عنـده  الذهني الذي 
ويجب أيضاً أن تكون عنـده   ،من الكلمات، التي هي مفاتيح ما غلق من المعاني محصول كاف

القدرة على تفهم معاني الكلمات الغريبة من خالل استنتاجه معنى هذه الكلمات من المعنى العام 
مع وجوب توفر قدرته على االحتفاظ في ذاكرته بالمعاني التـي يمـر بهـا     هاقرؤقرة التي يللف

  .والربط فيما بينها ،والمعاني ،معنى حتى يمكنه في النهاية أن يدرك العالقة بين هذه األفكار

 :قراءة ما بين السطور .2

إذ قـد يقصـد   . إشارةوهنا يتفهم القارئ المعاني التي ألمح إليها الكاتب تلميحا، أو أشار إليها  
ما يلجأ الكاتـب إلـى    كثيراً: ففي مجال السخرية مثالً ب بكلمة ما عكس معناها الحرفي لهالكات

استخدام لفظ ال يعكس المعنى الحرفي له، ولو اقتصر القارئ على فهم المعنى الحرفي للكلمـة  
  .ولما فهم ما هدف إليه الكاتب ،لما أدرك ما بين السطور

 :ةالقراءة النقدي .3

وأن ينتقده على ضوء قراءاته السابقة وتجاربه  ،وفيها يجب على القارئ أن يحكم على ما يقرأ 
  .الشخصية
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 :اإلفادة من المادة المقروءة .4

وذلـك   ، ويفيد منها،وفيها ال يكتمل الفهم حتى يطبق القارئ المادة التي حصل عليها من قراءته
وما سبق قراءته، وأن يضيف األفكـار الجديـدة إلـى     ،يستدعي أن يالئم ما بين المادة الجديدة

  .ويكون من ذلك وحدة فعالة ،حصيلته من األفكار السابقة في الموضوع نفسه

  :فيقول بأن أهم مهارات الفهم ما يلي) 1984طعيمة، (أما 

 .أو متقارب ،تعرف كلمات مختلفة لمعنى واحد .1

 .المعاني في االستخدامات المختلفةوالتمييز بين هذه  ،مختلفة لكلمة واحدة تعرف معانٍ .2

 .من النص المقروء استخالص أفكارٍ .3

 .والتراكيب الجديدة ،استخدام السياق في معرفة معاني الكلمات .4

 .والثانوية ،ةالتمييز بين األفكار الرئيس .5

 .واالحتفاظ بها حية في ذهنه فترة القراءة ،متابعة ما يشتمل عليه النص من أفكار .6

 .ومدى تكرارها في الفقرات ،والكلمات المفتاحية ،النقاط الحاكمة التقاط .7

 .إدراك التفاصيل المساعدة على إدراك األفكار األساسية .8

 .ومعرفة العالقة بين بعضها البعض ،تحليل النص إلى أجزاء .9

 .وتحديد الموضوع الرئيس الذي يدور حوله النص ،استنتاج المعنى العام .10

 .المعنى في ضوء ما حدث من تغير في التراكيب إدراك ما حدث من تغير في .11

 ، ويعتمد بعضها علـى بعـض  إال أن هامريكك يرى بأن جميع مستويات الفهم واالستيعاب متداخلة
والتـي تـؤثر علـى المسـتوى      ،حتى أنه في المستوى الحرفي يوجد بعض السلوكيات المتوقعـة 

  .التفسيري

لها  أن هناك تصنيفات متنوعة ومستوياته القرائياستعراض مهارات الفهم ل خالويرى الباحث من 
عقلية  درةـإال أنه يوجد تشابه بين تلك المهارات والمستويات من حيث أن الفهم القرائي يتطلب ق

واتفق معظم  ،السطور اءة ما ورءوقرا، ة ما بين السطورءوقرا، السطور اءةتقوم على أساس قر
 الحرفي، والتفسيري، والتطبيقي: ، وهيالباحثين في مستويات فهم المقروء ومهاراته بأنها ثالثة
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ولجأ معظمهم إلى تجزئتها وتفصيلها، والبعض اآلخر خصها لتكون أكثر عمومية، وكل مهارة 
فاصيل إضافة عقلية تتدرج تحت كل مستوى من مستويات الفهم، كفهم الفكرة المركزية وتحديد الت

  .إلى التفسير والتنبؤ والنقد واإلبداع وحل المشكالت
المشاكل التي تواجه  وأخطر تأخر األطفال في القراءة في المرحلة االبتدائية من أهم تعد مشكلهو

نظراً لضخامة حجم المشكلة، وما تتركه من آثار خطيرة على  وأخطرها التعليم في البالد العربية
هذه المشكلة ليست وقفاً على المتحدثين بالعربية فقط بل هي عامة عند المتحدثين الفرد والمجتمع، و

  ).  1987 المال،( بلغات كثيرة من بلدان العالم
ة وإن القراءة في الدراسة االبتدائية هي من أهم ما يشغل التربية الحديثة في المرحلة األولى من حيا

لة الكتساب أنواع الثقافة، ونواحي المعرفة وعلى مدى ه، وأهم وسيملالطفل التعليمية ألنها أساس تع
 النجاح فيها يتوقف نقل الطفل من فرقة إلى فرقة أخرى في السنوات األولى من المرحلة االبتدائية

  ).  1957لطفي،(
 الوثيقة بباقي المقررات الدراسيةوتعد القراءة أهم مادة دراسية في مختلف المراحل التعليمية لصلتها 

والطالب الذي يستطيع إتقان مهارات القراءة يتمكن غالباً من التفوق في المقررات األخرى في 
  ).  1995الرمضاني،( مختلف مراحل التعلم

وبالرغم من أن صعوبات التعلم تظهر في أي من المواضيع أو المناطق فإن غالبيتها تظهر في 
  .)Sinder, 1987(لم ي ال يتعلم ليقرأ ال يقرأ ليتعالقراءة والطالب الذ

وللضعف القرائي آثار سيئة على القارئ قد تمتد به إلى ميادين المعرفة، وتؤدي به إلى التخلف 
  ). 1995الرمضاني، ( الدراسي بصفة عامة

أو مادة تعليمية لها وقت مخصص في  ،أو حل تدريبات ،أو لوائح عمل ،والقراءة ليست دروساً
التقدم المستمر واالكتشاف المتواصل في أوقات المتعة بالكتب وتبدو البرنامج اليومي المدرسي، إنها 

بارزة في المدى الذي نستطيع به تكوين المفاهيم، وزيادة الثروة اللغوية، ونمو المعرفة واتساعها 
عملية فكرية ترمي إلى فهم القارئ، وتفاعله مع النص، واالنتفاع  راءةكما أن الق. وسعة االطالع
الحياتية فلم تعد القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين  فواجهة المشكالت والمواقبما يفهم في م

على المعنى الذهني واللفظي الذي يؤديه  ها مقتصرةًالكالم والرموز الكتابية، ولم تعد عناصر
والنطق  والرمز المكتوب بل صارت ترتكز على أسس جديدة في ضوء ذلك التغير وهي التعرف،

  ).  1998عدس، (قف الحيوية اوحل المشكالت، والتصرف في المو التفاعلو  والنقدوالفهم، 
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وتقسم القراءة إلى العديد من األنواع منها قراءة االستماع، ويراد منها قدرة المستمع على فهم ما 
يسمع وإدراكه، ويكون ذلك بتمكنه من ترجمة األصوات إلى دالالت، ويحتاج ذلك إلى قدرة فائقة 

  :التركيز وتقوم على عنصرين رئيسينعلى 
  .تلقي الصوت باألذن وأجهزة السمع المرافقة1- 
  .ها األصوات المرافقة المسموعةلإدراك المعاني التي تحم2- 

، ويراد منها قدرة الدارس على ترجمة رموز الكتابة إلى أصوات ينطقها وقدرته الجهرية ةوالقراء
  :على أن يستوعب، ويفهم ما يقرأ، وتقوم القراءة الجهرية على أربعة عناصر

  .رؤية العين المادة المقروءة1- 
  .اإلدراك الذهني للصورة المقروءة2- 
  .إدراك وفهم معنى المقروء3- 
  .ءةنطق المادة المقرو4- 

أجهزة  معلى فهم معاني المادة المقروءة دون استخدا الصامتة، ويقصد منها قدرة القارئوالقراءة 
القارئ القدرة على ترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعانٍ والقراءة  امتلكالنطق، ويتأتى ذلك إذا 

ما يصاحبها من التعرف الصامتة ال تتحقق إال إذا كانت مسبوقة بالقدرة على القراءة الجهرية، و
  :على أشكال الحروف وأصواتها، وهي تقوم على ثالثة عناصر

  .النظر بالعين إلى المادة المقروءة1- 
  .قراءة الكلمات والجمل2- 
  ).  2001خليفة،( النشاط الذهني المصاحب والمؤدي إلى الفهم3- 

التي تشحذ قواه العقلية فيصبح أكثر  كما أن القراءة تمكن الفرد من أن يتزود باألفكار الغزيرة القيمة
قدرة على مجابهة الحياة بما فيها من صعوبات، وعقبات وعلى ضوء القراءة يرى الفرد بوضوحٍ 

وبالقراءة يستطيع الفرد أن  يحل بعض . طريق عمله فيتعلم كيف يعمل حسب حاجاته ورغباته
ولهذا كله كانت القراءة وال تزال  مشاكله اليومية التي تعترضه، وتقف حجر عثرة في سبيل نجاحه،

حاجة الزمة لها قيمتها في حياة الفرد والمجتمع الذي يقرأ ويتبادل أفراده األفكار واآلراء دوماً 
بواسطة القراءة هو مجتمع قوي قادر على الحياة والنمو ألن الصلة الفكرية بين أفراده قوية، وهذا 

  ). 1993علي، ( يعني أن خبرتهم مشتركة ومصالحهم متبادلة
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ولم تهتم المدارس العربية بأسباب التأخر أو بمجاالت الضعف في القراءة في المدرسة االبتدائية 
حيث ال نجد لهذه الظواهر أي انتباه من المعلمين القائمين على تعليم القراءة، وذلك لعدم وجود 

مصطفى، ( القراءة بين التالميذالمعلم الذي تم تدريبه تدريباً سليماً للقيام بعالج حاالت الضعف في 
1995 .(   

بها اإلنسان من بين فصائل _ سبحانه _ ختص اهللا إواللغة العربية مظهر اإلنسانية المتميز، الذي 
الحيوان، فعلمه البيان، وهي الصلة الوثيقة التي تربط حاضر اإلنسانية بماضيها، وهي القوة الدافعة 

فاقاً للحضارة والمعرفة ال تزال متجددة ومتطورة، كما كانت ي وجهت اإلنسانية، وفتحت أمامها آالت
  .أقوى العوامل في تزاوج الحضارات والثقافات عن طريق النقل والترجمة

 ء، واتسع صدرها لكثير من األلفاظواللغة العربية لغة حية قوية، عاشت دهرها في تطور ونما
التراث الثقافي والحضاري ونقله من جيل  الفارسية، والهندية، واليونانية، وهي عامل مهم في حفظ

وفي القرون الوسطى كانت المؤلفات العربية في الفلسفة، والطب والعلوم الرياضية . إلى جيل
وغيرها مراجع لألوروبيين، كما كانت اللغة العربية أداة التفكير ونشر الثقافة في بالد األندلس، التي 

ن اللغة الرسمية في جميع األقطار العربية، ولغة وهي اآل. أشرقت منها الحضارة على أوروبا
التفاهم بين جميع الشعوب العربية، كما أنها لغة التعليم في معظم المدارس والمعاهد والجامعات 

  ).  2002إبراهيم،(ذاعة والتأليف في البالد العربية وهي لغة الصحافة واإل
. يتمكن القارئ من عملية الفهم فيها والقراءة ذات طبيعة خاصة، تحتاج إلى قدرات معينة؛ لكي

فالقراءة عملية دائرية تبدأ بالتركيز على الكلمة المكتوبة، وتنتهي بالحصول على المعنى وفي هذه 
ز بصره على نقاط محددة وهي بمثابة ركِّالعملية يقوم القارئ بتحريك عينيه عبر السطور حيث ي

ومفاهيمه  ،القارئ بالتفاعل معها من خالل خبراته مفاتيح ألهم المعاني المتضمنة في النص، ويقوم
ولما كانت اللغة تراكيب وقواعد فإن معرفة . ن صورة ذهنية واضحة عن المقروءالسابقة ليكو

القارئ بأنظمة بناء الجمل والتراكيب وإدراكه للعالقات القائمة بينها بشكل أو بآخر إلى الحصول 
. عد الحصول على تلك المعاني تقوم الذاكرة بخزنها وتنظيمهاعلى المعاني المتضمنة فيما يقرأ، وب

بينما ينظر البعض إلى القراءة على أنها عملية يتم من خاللها استخالص المعاني من الرموز 
وعقلية، وانفعالية، وتتطلب مجموعة  ،عوامل فسيولوجية المكتوبة حيث يتم ذلك عن طريق تضافر

  ). 1996عبيد، ( من العمليات المتكاملة
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وتعد القراءة والقدرة عليها من أهم مهارات اللغة ويمكن أن يمتلكها الفرد في المجتمع الحديث 
باعتبارها أهم وسائل التفاهم واالتصال، والسبيل إلى توسيع آفاق الفرد العقلية ومضاعفة الخبرة 

في النمو العقلي  اإلنسانية ووسيلة من وسائل التذوق واالستمتاع فهي عامل من العوامل األساسية
واالنفعالي للفرد ولذلك كانت ولم تزل موضع العناية واالهتمام من قبل الباحثين منذ أقدم العصور 
فاهتم بها النحويون وراحوا يدرسون أصواتها وتكوين ألفاظها ومعاني مفرداتها وكذلك اهتم بها 

سلوك البشري كما أقبل علماء علماء النفس القديم والحديث باعتبارها مظهراً هاماً من مظاهر ال
االجتماع على دراسة صورها، وتراكيبها بغية فهم المجتمعات اإلنسانية من حيث ماضيها وتطورها 
والقيم السائدة فيها وأخيراً عني بها المربون ووجهوا قسطاً كبيراً من جهودهم إلى معرفة أساليب 

  ).1986،  آخرونخاطر و(   تعليمها وتعلمها
حلى القارئ بحب القراءة لتكون فاعلة ومؤثرة فقد سئل األديب الكبير عباس محمود ويجب أن يت

لست أهوى القراءة ألكتب وال أهوى القراءة الزداد عمراً في : " العقاد عن سبب حبه للقراءة فقال
 تقدير السنين وإنما أهوى القراءة ألن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا وحياة واحدة ال تكفيني وال

والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة  ،تحرك كل ما في ضميري من بواعث الحركة
في مدى عمر اإلنسان الواحد ألنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، وإن كانت ال تطولها بمقدار 

  ). 1998عبد الحميد،  (   الحساب
لحواس األصلية وتزيد من مقدرة اطالع وتعتبر ملكة القراءة بمثابة حاسة مكتسبة تنضم إلى ا

اإلنسان فكما أن اإلنسان يطلع على كثير من األمور بواسطة حواسه مباشرة فإنه يستطيع أن يطلع 
  ).1951الحصري،  ( على كثير من األمور بواسطة القراءة بصورة غير مباشرة

عرفة األخرى فبواسطتها وتعد القراءة وسيلة من وسائل النمو االجتماعي وأداة لتحصيل فروع الم
يستطيع الفرد أن ينمي معرفته وينطلق في التعليم المستمر، وتعتمد المجتمعات في تحقيق النقد 

ومن  ،االجتماعي واالقتصادي على قدرات أبنائها في التحصيل والذين يجيدون القراءة يجيدون الفهم
وا وذلك ألنهم أوأتقنوا ما قر ،واأابهم قروشب ،أجاد القراءة والكتابة بلغ الغاية والنوابغ في طفولتهم

  ). 1962الدهان،  (فهموا واستساغوا واستطاعوا أن يخرجوا من ذلك بفائدة 
وهكذا تعد القراءة رافداً من روافد الثقافة فهي تزيد معرفة اإلنسان وتزوده بما يجري حوله في كافة 
مجاالت الحياة لذلك تعتبر من أهم نوافذ المعرفة اإلنسانية، ولهذا كله فإنها تحتاج إلى تدريب وتعتبر 

قال أحد علماء التربية  وسيلة من وسائل التهذيب وزيادة المعلومات بكافة الفنون والمعارف، وقد
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المحدثين أن من أكثر ما يجب أن تؤدي إليه التربية منذ عهد الطفولة تكوين الميل إلى القراءة 
وتمكن حبها في نفوس الناشئين، وقال آخر إدمان القراءة يبين العقل ويوجه السلوك وينمي الفرد 

ذ صغري كيف انتزع من الكتاب والعالم أديسون يقول من أسباب نجاحي وعبقريتي أنني تعلمت من
  ).  1986سمك،( قلبه

ومن النماذج والدراسات التي اهتمت باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية مهارات الفهـم  
الذي يعد برنامجاً ) POSSE(ويسمى نموذج ) 1990(النموذج الذي قدمه كل من إنجليرت وماريج  

راء المعرفة لتنمية مهارات الفهم القرائي معتمدا على العناصر قائماً على استخدام إستراتيجيات ما و
  :التالية

أن يتنبأ التلميذ باألفكار الموجودة في النص أو القطعة من خالل قـراءة العنـوان أو    : تنبؤ .1
 .االستمتاع أثناء إلقاء المعلم

معرفية يقـوم   أن يقوم التلميذ بتنظيم األفكار التي توقعها أو استدل عليها في خريطة: تنظيم .2
 .بتصميمها الطالب ـ بعدما يقدم المعلم تدريبات على كيفية عمل خريطة معرفية

يقوم التلميذ بقراءة النص ويبحث ما تم توقعه من أفكار لديه ومع مـا يتفـق مـع    : البحث .3
  .األفكار الواردة في قطعة القراءة

ادة في القطعة وذلـك فـي   أن يقوم التلميذ بتلخيص األفكار الرئيسية الور: تلخيص األفكار .4
 .خريطة معرفية

الفهم من خالل مقارنة الخرائط المعرفية التي قام بها التالميذ قبل قراءة النص وبعد : تقييم .5
قراءته ومحاولة إدراك التشابه بين الخريطتين، وإعادة قراءة عنوان القطعة والفكرة 

 .)2001السليمان، (الرئيسية وما هي األسئلة التي يمكن تقديمها 

والمجتمع الذي يقرأ ويتبادل أفراده األفكار واآلراء بالقراءة هو مجتمع قوي قادر على الحياة 
والنمو ألنها مفتاح العلم، وهي كذلك أساس التربية والتعليم كما يقول علماء التربية المحدثون 

إليه من القراءة أما الباقي فيتعلمه من الحب  دٍرِمن المعلومات التي يتعلمها اإلنسان تَ) %70(
  ).  1992حبش، ( والسؤال والتأمل واالستماع والربط واالستنتاج واستنباط المعرفة بالتجربة

والصلة الفكرية قوية بين المجتمع الذي يتبادل أفراده األفكار واآلراء دوماً بواسطة القراءة وهذا  
أما المجتمع الذي انعدمت هذه الرابطة الفكرية . حهم متبادلةيعني أيضاً أن خبرتهم مشتركة ومصال
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بين أفراده أو ضعفت وانعزل أعضاؤه بعضهم عن بعض أو جهل كل منهم خبرة اآلخر فلم يستطع 
أن يرى عمله على ضوء عمل غيره، إن مجتمعاً مثل هذا المجتمع نصيبه االنحالل والوهن ال 

  ).  1956فارس،( مر توالدهممحالة مهما بلغ عدد أفراده ومهما است
في التقدم الصناعي ونسبه  م المتخلفة واألمم المتقدمة تتجلىوإذا كان ثمة معايير للتفريق بين األم

الفرد أو الوعي الصحي أو غيره فإن هناك من يرى أن تقدم المجتمعات يحكم عليه بمدى إقبال 
 1980).السيد،  ( أبنائها على القراءة

اءة ما هو مطبوع إلى الماضي السحيق حينما بدأ اإلنسان يستخدم الصور ويرجع األصل في قر
وغيرها من الرموز وسيلة إلرسال الرسائل أو تسجيل الحوادث أما االنتقال من استخدام الصور إلى 

معينه فقد تم ببطء، وكانت نتيجة لجهود بشرية بذلت على مر  اًاستخدام الحروف التي تمثل أصوات
غ ما هو عليه اآلن فكانت القراءة قديماً قراءة ببغاوية بمعنى أنها مجرد النطق العصور التي بل

باأللفاظ والعبارات ربما بصوت مسموع سواء أفهم القارئ أو لم يفهم وسواء أحس السامع من 
  ).1981،  ةقور( قراءته أم لم يحس به

اصة في الواليات المتحدة األمريكية وقد بدأ االهتمام بالقراءة، وفهم المقروء في العالم الغربي، وبخ
منذ سنوات الستينات ثم انتقل إلى دول أخرى إذ يطالب المعلمون اليوم بتطوير مهارات القراءة 

 ثيراً بعد نشر نتائج بعض األبحاثوالفهم عند المتعلم منذ مراحل التعليم األولى حيث تم تفعيلها ك
واالمتحانات التي عالجت مهارات القراءة، والفهم في الصفوف المختلفة والتي أشارت إلى وجود 
ضعف ملموس في هذه الناحية عند المتعلم، وطالبت بتأكيد هذا الموضوع في المؤسسات التعليمية 
وقد ورد البحث المقارن الذي أجراه روبرت ثورندايك في خمس عشرة دولة أن الفرق في نتائج 

وفهم المقروء بين الطالب لم يكن بسبب اللغة التي يتكلمها الطالب بل بمستوى  القراءة تامتحانا
التحدي العقلي الذي يطرحه السؤال، ومن هنا أصبح موضوع تطوير مهارات فهم المقروء 
والمسموع مهماً جداً في العملية التربوية حيث يصعب الفصل بين القراءة والتفكير، وعليه فإن 

وفهم المقروء عمليتان مرتبطتان تمكن المتعلم من اللغة التي يقرأ بها بحيث أن الفهم يزيد  ،راءةالق
  ).1997حبيب اهللا، ( بشكل طردي مع عدد الكلمات التي يعرفها القارئ

وتُلخص مراحل تطور مفهوم القراءة في ضوء أسس أربعة إذ صيغت أهداف القراءة نتيجة للتطور 
قراءة حيث كان مفهومها محصوراً في دائرة ضيقة فحدودها اإلدراك البصري التاريخي لمفهوم ال

للرموز المكتوبة، وتعرفها والنطق بها وكان القارئ الجيد هو السليم األداء ثم تغير هذا المفهوم 
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نتيجة للبحوث التربوية، وصارت القراءة عملية فكرية عقلية ترمي إلى الفهم أي ترجمة هذه الرموز 
التها من األفكار ثم تطور هذا المفهوم بأن أضيف إليه عنصر آخر هو تفاعل القارئ مع إلى مدلو

النص المقروء تفاعالً يجعله يرضى أو يسخط أو يعجب أو يشتاق أو يسر أو يحزن أو نحو ذلك 
مما يكون نتيجة نقد المقروء، والتفاعل معه وأخيرا انتقل مفهوم القراءة إلى استخدام ما يفهمه 

رئ، وما يستخلصه مما يقرأ في مواجهة المشكالت واالنتفاع به في المواقف الحيوية، وعليه القا
 ينبغي أن يقوم تعليم القراءة على أسس أربعة وهي التعرف، والنطق، والفهم، والتفاعل، وأخيراً

  ).  1968إبراهيم،( النقد وحل المشكالت والتصرف في المواقف الحيوية على هدى المقروء
آلونة األخيرة ظهرت طبيعة العالقة بين القراءة وفهم المقروء فالفهم يعين القارئ على وفي ا

اإلدراك الصحيح لما تنطوي عليه القطعة المقروءة من معانٍ ظاهرة أو خفية ومالحظة العالقات 
إلقبال بينها، والقراءة بغير ذلك اإلدراك العقلي تفقد قيمتها وتصبح عملية آلية تخلو من الدافع إلى ا

  ).  1957لطفي،( عليها واتخاذها وسيلة للمتعة الفكرية والتحصيل العلمي
وتوصلت الدراسات النقدية لألبحاث العلمية في فهم المادة المقروءة إلى العديد من النتائج منها أن 
الفهم ينمو تدريجياً عند التالميذ العاديين من المرحلة األولى حتى المدارس الثانوية وقدرة التالميذ 

في المراحل األولى  ونأعلى التقاط الحقائق المعروضة تكون أحسن من قدرتهم على تقويم ما يقر
والقدرة على تنظيم ما تعلمه الفرد من القراءة تنمو سريعاً منذ السنة الخامسة مع أن النواحي اآللية 
أو الميكانيكية في القدرة على القراءة تنمو أسرع من القدرة على فهم المعنى وبخاصة خالل 

فراد يزداد أحياناً بعد السنة الثالثة السنوات األربع األولى في المدرسة فإن نمو الفهم عند معظم األ
أو الرابعة في المدرسة، والفهم يزداد من السرعة في القراءة بعد السنة الرابعة في المدرسة، والفهم 
في القراءة الصامتة يكون أكثر كفاءة منه في فهم القراءة الجهرية بعد السنة الثالثة في المدرسة 

  ).1999، األعرج( م بين التالميذوهناك مدى واسع في القدرة على الفه
سالمة األجهزة التي تستقبل : (وهناك مجموعة من الشروط تتعلق بالمتعلم تعتبر مهمة للتعلم وهي

مؤثرات التعلم كالحواس، واألعضاء المختلفة، واألعصاب وتوافر قدرات عقلية كافية ألداء التعلم 
نشاط ذهني : التفكير الذي هو: للتعلم منها، من مثلأو لزيادة فاعليته كالذكاء ثم عمليات عقلية ال بد 

عملية : نوع من التفكير غير الموجه، واالنتباه الذي هو: موجه نحو مشكلة، والتخيل الذي هو
            ة والتذكر وغير ذلكاختيار مثير معين، أو مجموعة من المثيرات من عدد أكبر من مثيرات كثير

  .)1984 ، آخرونفرحان و(
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وقد حددت جريفورك مجموعة من الفرضيات التي اعتبرها مبادئ أساسية في التفكير وهي أن كل  
إنسان يتفرد في قدراته وطريقة تفكيره وأن له حياة داخلية ذاتية تتضمن الفهم واإلدراك وينمي 

حصيل منهج التفكير من خالل المثيرات وتفتعلها مع إمكانات الفرد وأن عملية التفكير هي عملية ت
  ). 1990قطامي، ( وتوضيح وتفسير وربط معانٍ بعضها ببعض

وعندما نتحدث عن الفهم بمعناه الشامل فإن ذلك يعني تنفيذ ما فهمت فعند قراءتك فكرة أو سماعها 
ال بد أن تقوم بتحليلها وتصنيف المعلومات التي وردت فيها ثم تقوم بتخزينها في الذاكرة وهذا يعني 

  ).1994جامعة القدس المفتوحة، ( ن يكون مصحوباً بعمليات عقليةأن الفهم ال بد أ
وقدرات فهم المقروء تنمو لدى المتعلمين نتيجة التدريب المستمر يوماً بعد يوم إال أن على المعلم  

أال يفهم من هذا أن مهمته هي تدريب كل قدرة من هذه القدرات على حدة بل ينبغي أن يلجأ المعلم 
عاً حسب برنامج يضعه لنفسه، وبكلمات أخرى على المعلم أن يدرب طالبه على إلى تنميتها جمي

التفكير بأنواعه لتطوير مهارات الفهم لديهم حيث إن هذه المهارات تساعد القارئ على أن يفهم 
  ). 1997حبيب اهللا،( ويستفيد من المادة المكتوبة ويستغلها لحاجاته وأغراضه

 :يعاب إلى مستويات ثالثة هامة وهي على النحو اآلتيوقد صنفت مستويات الفهم واالست

) الفهم(حيث تتكون المهارات الرئيسة لتحقيق االستيعاب : مهارات مستوى فهم المعنى الحرفي1- 
 مات كما تظهر في القطعة المختارةالحرفي من أمور عديدة منها تعريف المعاني المالئمة للكل

وإيجاد األجوبة ألسئلة معينة، وتلخيص األفكار الرئيسة حداث أو األفكار، واسترجاع تسلسل األ
  .صيل المهمة، وربط النص ذهنياً مع التوضيحات وثيقة الصلة بالموضوعاوتحديد التف

وتتضمن المهارات الرئيسة لتفسير معنى قطعة مختارة : مهارات مستوى فهم المعنى التفسيري2- 
ية، والتنبؤ بالنتائج، ووصف العالقات، واقتراح أو معنى استداللي مشتق من رسم استنتاجات منطق

  .عنوان آخر للقصة، وتحديد النبرات الضمنية للشخص
هنالك مهارات إضافية على مستوى فهم المعنى التطبيقي : مهارات مستوى فهم المعنى التطبيقي 3-

لموجودة يمكن أن تكون رئيسة وهي تعيين القيمة ذات العالقة مع األفكار، ومقارنة األفكار ا
المختارة ومقابلتها مع تلك الموجودة في األفكار الجديدة المشتقة، وإيجاد فكرة رئيسة أو نتيجة 
أخرى للخبرات التي تواجهه في القراءة، واستخدام األفكار المتطورة في القراءة لحل مشكلة 

  ).Strain , 1976( معروفة، وتوضيح الحكم آخذاً بعين االعتبار ميزة األفكار
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الممكن أن يقوم المعلم أو الطالب بصيغة أسئلة من خالل التركيز على عوامل القصة الرئيسة  ومن
  لتسهيل فهمهم لها، وتتبع قيمة هذا التوجه من توجيه انتباه الطالب نحو األشياء المهمة في قصة ما

ب وفي هذا ومن التعليمات المباشرة في استخدام مبنى النص يمكن أن تعزز فهم المقروء عند الطال
اإلطار يمكن تناول أشهر ثالث طرق لبناء اختبارات فحص فهم المقروء ومقروئية النصوص 

  : التعليمية، والكتب المدرسية، وهي على النحو اآلتي
الطريقة (، وطريقة األسئلة العادية حول النص، وطريقة االختيار من متعدد )الكلوز(طريقة اإلغالق 

  ).1997حبيب اهللا، ( )األمريكية
  :ومن أبرز مراحل التطور القرائي والتي لُخصت في خمس مراحل رئيسة وهي

تظهر في الصف األول حيث يتعلم األطفال فيها استخدام العالقات بين أصوات الحروف لترجمة 1- 
  .الكلمات

تبدأ في الصف الثاني وتستمر حتى نهاية الصف الثالث، ويكتسب فيها الطالب الطالقة من خالل 2- 
  . الممارسة

تبدأ مع بداية الصف الرابع حيث يتوقف الطالب عن تعلم القراءة، وتصبح القراءة من أجل 3- 
  .من خالل قراءة مواد مختلفة مفردات وأفكارٍبالتعلم ويكتسب الطالب معلومات أساسية غنية 

مصادر وتقيم المعلومات من ال ،يدخل فيها معظم طالب المدرسة العليا والتي فيها تقارن4- 
  .المختلفة

وفيها تستخدم تراكيب المعلومات وتكون الفرضيات التي تنحصر في موقع معين من الدراسة 5- 
  ).1999األعرج، (  وفق مستوى التطور

فكل مرحلة من هذه المراحل تعتمد على إتقان المرحلة التي تسبقها فمثالً فك الرموز في المرحلة 
  ).Snider ,1987( نيةاألولى شرط للطالقة في المرحلة الثا

وال بد من اإلشارة إلى أن تقدم الطفل في القراءة قد يكون بمعدالت مختلفة وفي مراحل مختلفة 
والنمو الطبيعي في القراءة يميل بدرجة معقولة إلى أن يكون مستمراً ونمائياً في طبيعته وكل مرحلة 

للنجاح في المرحلة التالية، وعندما  من مراحل هذا النمو تتطلب تنمية المهارات الضرورية الالزمة
     يتم هذا النجاح أو التقدم بدون أي توقف خطير فإن الطفل يصبح تلقائياً قارئاً ناضجاً بدرجة معقولة

  ). 1983مرسي وأبو العزايم، (
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ويمكن تشخيص الضعف القرائي وفهمه من خالل أهمية هذا التشخيص، والهدف منه ووسائله 
توضيح استخدامنا إلحدى طرق التشخيص الشائعة، وهي طريقة االختبار والتي المختلفة بهدف 

تعتمد على مالحظة المعلم ألداء طالبه القرائي وفهمه، ورصد األخطاء التي يقع فيها الطلبة على 
  .بطاقة رصد األخطاء

عوق يعتبر غياب المحاوالت المنهجية لتشخيص المشكالت التعليمية التي ت: أهمية التشخيص1- 
تحقيق أهداف برامج القراءة في صفوف المرحلة االبتدائية قد أسهم كثيراً في بروز ظاهرة الضعف 
القرائي لدى الطالب كما أن أي عمل عالجي ال يقوم على نتائج التشخيص الدقيق يعتبر مضيعة 

ائية وما يواجه من مشكالت قر ،للوقت والجهد، ويسهم في تعميق ما يعانيه الطالب من صعوبات
  ).  1995الرمضاني،( بدالً من أن يعمل على عالجها والحد منها

وانطالقاً من أهمية المهارات في القراءة الجهرية وفهمها لدى طلبة المرحلة اإللزامية لهدف أساسي 
في عملية التعلم فإن تشخيص األخطاء الشائعة في القراءة الجهرية أمر هام وضروري في بناء 

  ).1985إبراهيم، ( ين أو رفع كفاية مهاراتهم القرائيةبرامج عالجية لتحس
يعطي التشخيص معلومات علمية تمكن من تكييف المنهج لمقابلة حاجات : أهداف التشخيص2- 

التالميذ طبقاً الستعداداتهم وتمشياً مع قدراتهم ويعطي التشخيص فكرة واضحة عن األسباب والعلل 
: تحديد الظاهرة ومعرفة المشكلة والثاني: بعدين أساسيين األولالتي وراء الظاهرة فالتشخيص يأخذ 

معرفة األسباب والعلل التي وراء الظاهرة وينير التشخيص الطريق أمام من يحاول العالج على 
أساس علمي سليم، وال شك أن معرفة األسباب أول الخطوات في العالج ويقدم التشخيص معلومات 

الحاجات القرائية لألفراد ويقدم التشخيص معلومات علمية عن  علمية تمكن المنهج من مواجهة
  ).1974مجاور، ( وضع المتعلم ويبين قدراته واستعداداته

تنوعت وسائل تشخيص الضعف القرائي نظراً ألهمية التشخيص في عالج : وسائل التشخيص3-  
كثر كلما كانت النتيجة أ المشكلة والحد منها وكلما كان التشخيص أشمل وأعم، واعتمد وسائل متعددة

الشفوية ويتم فيها تقدير مستوى الطالب في  ةالمناقش إتباعهاومن وسائل التشخيص التي يمكن  دقة،
القراءة والصعوبات القرائية التي يواجهها ومن خالل مناقشة الطالب شفوياً فيما يقرأ بما في ذلك 

عامة لكن تتأثر هذه الوسيلة بذاتية سؤاله عن معاني المفردات، ومميزات األسلوب والفكرة ال
  ).  1995الرمضاني،( الفاحص، ومقدرة الطالب التعبير عن نفسه
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من الوسائل أيضاً المالحظة وهي وسيلة المعلم الكتشاف الكثير من العيوب القرائية لدى تالميذه و
يسيء الطالب فيستطيع مالحظة حاالت الحذف واإلضافة واإلبدال والتكرار أثناء القراءة وما قد 

والمالحظة التي  ،نطقه من الحروف والكلمات وكل ما يتعلق بالنطق والفهم والسرعة أثناء القراءة
تستخدم البطاقات والجداول الخاصة بها أكثر دقة من المالحظة العابرة، ومن الوسائل أيضاً 

ل هذه السجالت السجالت المدرسية حيث تحتفظ كل مدرسة بسجالت خاصة بالمتأخرين قرائياً تشم
المعلومات التي توصل إليها القائم بالتشخيص عند التلميذ المتأخر وتحوي معلومات عن كل العوامل 
والظروف التي لها صلة بمجال القراءة وتعد هذه القائمة باستمرار حتى تُعين القائم بالتشخيص على 

يذ وحتى تساعده في وضع تحديد الصف الدراسي الذي بدأت عنده المشكالت القرائية عند التلم
العالجي المناسب، ومن الوسائل أيضاً االختبارات فحتى يحصل القائم بالتشخيص على  جالبرنام

مقياس دقيق يقيس به ما يتوقعه من كل طفل على حدة عليه استخدام االختبارات التشخيصية فهي 
جدانية واجتماعية وجسمية تجعله يدرك ما لدى األطفال من قدرات وما لديهم من مشكالت قرائية وو

 وهما وغيرها، وهناك نوعان أساسيان من االختبارات يتم استخدامها في قياس القدرات القرائية
االختبارات التقديرية واالختبارات المقننة وهناك العديد من االختبارات التشخيصية المتعلقة بجوانب 

تبارات القراءة الجهرية واالختبارات عديدة منها اختبارات الذكاء واالختبارات التشخيصية واخ
  ). 1987المال، ( الجسمية والحركية

ومن الوسائل أيضاً دراسة الحالة وتعتبر دراسة الحالة من أشمل الوسائل وأدقها لتشخيص التأخر 
وتعتمد هذه الطريقة على جمع المعلومات عن الطفل المراد عالجه  ،في القراءة، وفهم المقروء

ظة المنظمة واالختبارات المقننة ومقابلة الطفل وكل من يتعامل معه من أولياء باستخدام المالح
األمور والمشرفين ويشترك في هذا الفحص أخصائيون في القراءة، وفي علم النفس والمشرفون 
االجتماعيون ونظراً ألن الوسيلة تتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكاليف فهي أقل الوسائل 

  ).1987 ،المال( استخداماً
وتوجد أسباب عديدة للضعف القرائي وفهمه، ونادراً ما يعزى هذا الضعف إلى سببٍ واحد وغالباً 

في القراءة وفهمها  بما يكون ناتجاً عن اجتماع مجموعة من األسباب التي حالت دون تقدم الطال
  :ويمكن تصنيف هذه األسباب في أربعة محاور هي

الجسمي أو االنفعالي  وعدم النضج في أية ناحية من نواحي النم: ومنهاأسباب متعلقة بالطالب 1- 
أو العقلي، وضعف البصر عند التلميذ، وذلك ألن البصر يتوقف عليه إدراك الطفل للكلمة المرسومة 



31 
 

فإذا ما التقط الطفل الكلمة خاطئة بسبب ضعف البصر عنده اختل الفهم وتغير المعنى وضعف 
أساسياً لقراءة الكلمة الجديدة حتى تصبح من بين الحصيلة اللغوية للطفل  وذلك هناك شرطاً السمع

وعدم الثبات االنفعالي أو العاطفي مما  ،هو أن يستمع هذا الطفل إلى الكلمة منطوقة بصوت واضح
يؤثر على نفسية التلميذ في تعلمه للقراءة، ونقص القدرة العقلية ونقص الدافع الذي قد يجعل بين 

لوناً من الجذب وااللتقاء وضعف الصحة العامة فالتلميذ الصحيح الجسم  المادة التي يقرؤهاالقارئ و
  ). 1974مجاور، ( وفهمها ةيستطيع مواصلة القراء

وكيفية أدائه لعملية  ،تقع على المدرس مسؤولية مباشرة في تعليمه: أسباب ترجع إلى المدرس2- 
ظروف من حيث التسهيالت والوسائل التعليمية التعليم وهي تختلف من معلم إلى آخر حسب ال

المتوفرة والخبرة وشخصية المعلم وطريقته في تدريس القراءة وفهمها وإن ضعف اإلعداد 
وبالتالي عدم قدرته على  ،األكاديمي والثقافي والمهني للمعلم ينشأ عنه ضعفه في القراءة ضعفاً ذاتياً

ويمكن أن يكون المعلم سبباً في ضعف التالميذ في  كيفية معالجة موضوعات القراءة مع التالميذ
توفير القدر الكافي من المراجعة وإعادة : القراءة وفهمها عندما يفشل في توفير األمور اآلتية

التدريس عندما ال ينجح التالميذ في تعلم مهارة جديدة ومالحظة وتصحيح اإلجابات الخاطئة مما 
وتتعلم وتصبح جزءاً من معلومات التالميذ، وحفظ النظام في يجعله يسمح لهذه اإلجابات بأن تحفظ 

وعن  ،الصف بحيث يسمح لتالميذه بالتركيز على المسائل التعليمية وإبعاد التالميذ عن الخوف
  ).  1987المال،( كراهية ما يدرسه

: كما أن هناك بعض األمور األخرى تجعل من المدرس سبباً في ضعف الطالب القرائي وهي
دروس المطالعة بخلق الجو الذي يبعث نشاط التالميذ ويثير رغبتهم في بمدرسين ال يهتمون بعض ال

القراءة وفهمها ومنهم من يظهر في هذا الدرس بمظهر الخامل المستعين وكأنه يرى في حصة 
المطالعة فرصة للتخفيف من عناء العمل فهذا ينعكس على التالميذ فتفتر حماستهم، ويعتمد بعض 

ومواجهة كل  ،ن في دروسهم على طريقة واحدة وليس لديهم القدرة على تنويع الطريقةالمدرسي
صف أو كل موضوع بما يناسبه من الطرق، ويخصص بعض المدرسين الحصص األخيرة 
للمطالعة حين يقل نشاط التالميذ وكثير من المدرسين ال يحاول الربط بين دروس المطالعة وألوان 

  ). 1970إبراهيم، ( اج إلى القراءة واالطالع والفهمالنشاط اللغوي التي تحت
قد يرجع التأخر القرائي وفهمه إلى القصور في بعض النظم : أسباب متعلقة بالنظم المدرسية3- 

المدرسية ومنها قصور الصفوف الدراسية عن توفير الجو المناسب للقراءة فالصفوف التي ينقصها 
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النمو القرائي، وفهمه للتالميذ الذين يمكن أن تزدهر مهاراتهم  لوازم القراءة وأدواتها يمكن أن توقف
في بيئة أكثر إثارة إلى ازدحام الفصول بالتالميذ قد يكون مسؤوالً إلى حد ما عن الكثير من التأخر 

  ).1987المال، ( القرائي وفهمه
على القراءة تتأثر إن قدرة الطفل : أسباب تعود إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية4- 

بدرجة كبيرة بالعوامل البيئية خارج المدرسة وقد وجد كثير من الباحثين أن األطفال الذين ينحدرون 
من أوضاع اقتصادية واجتماعية منخفضة يكونون معوقين عندما يتعلمون القراءة كما أن المستوى 

تسهم في حدوث التأخر القرائي  هاالعالقات األسرية الضعيفة كلالثقافي لبيئة الطفل وعدم التكيف و
وفهمه كما أن ازدياد نسبة المشكالت العائلية واإلهمال ومشاعر الغيرة بين األشقاء واالتجاهات 

كما أن المستوى االقتصادي المنخفض  يالسلبية نحو المدرسة والتعلم لها أثرها في التأخر القرائ
قد ينشأ التأخر القرائي نتيجة لظروف البيئة لألسرة قد يكون سبباً في تأخر الطفل في القراءة و

  ).  1987المال،( الثقافية كاللغة التي تتحدث بها األسرة أو كثرة تنقل الطفل من مدرسة إلى أخرى
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  الدراسات السابقة 2.2
  

  :الدراسات العربية 1.2.1

  

األساسي في الكشف عن درجات فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر هدفت الدراسة الحالية إلى 
محافظة الخليل، واستقصاء العالقة بين فهم المقروء، واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو 

من المعلمين أو  اللغة العربية، ولقد لوحظ االهتمام الكبير بموضوع فهم المقروء والقراءة سواء
وع فهم المقروء المشرفين أو اآلباء، ومن خالل مراجعة األدب التربوي تبين للباحث أن موض

  .بالرغم من أهميته إال أن األبحاث والدراسات العربية واألجنبية فيه قلة قليلة
  :وقد صنفت الدراسات في ثالثة محاور رئيسة وهي

  ).الكلوز(طريقة اختبار فهم المقروء وخاصة طريق اإلغالق 1‐ 
  .تبيان العالقة بين الهدف واالستراتيجية 2‐
  .ت واألسئلة ذات العالقة بالنصوص األدبيةتوضيح أنواع المهارا 3‐

  : ما يليواالتجاهات  ،ومن الدراسات التي تناولت أهمية فهم المقروء والقراءة
      
 في الضعف لعالج القرائية بالعيادات برنامج أثر معرفة إلى هدفتالتي  )2010( طعيمة أبو دراسة
 أدوات ومن ،يونس خان محافظة في سياألسا الرابع الصف ميذتال لدى القرائية المهارات بعض

 لدى القرائية المهارات بعض في الضعف لعالج وضع الذي القرائية بالعيادات برنامج الدراسة
 مالحظة وبطاقة ،القرائي الضعف لتشخيص قرائي اختبار جانب إلى األساسي الرابع الصف تالميذ

 عينة وتكونت ،التجريبي المنهج الباحث استخدم وقد ،الجهرية القراءة في الضعف لتشخيص
 إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت التطبيق وبعد ،وتلميذة تلميذاً) 40( من الدراسة

 لصالح االختبار تطبيق وبعد لبق القرائية المهارات اختبار على التالميذ درجات متوسطات بين
 الضعف لعالج  قرائية عيادات إنشاء على لالعم: ومن توصيات هذه الدراسة التجريبية المجموعة

 التعلم مصادر أجهزة توفير على لوالعم ،معالجين إعداد على لوالعم ،القرائية المهارات في
  .الحديثة
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 القراءة مهارات بعض تنمية في مقترح برنامج أثر معرفة إلى) 2009( الشخريتي دراسةكما هدفت 
 الباحثة أدوات ومن، غزة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي الثالث الصف تالميذ لدى
 مقترحاً برنامجاً الباحثة وبنت ،التالميذ عند الموجود الضعف عن يكشف قرائي اختبار إعداد
 وتكون ،التجريبي المنهج واستخدمت التربوية األلعاب استخدام على مبنياً القرائية المهارات لتنمية
 في الدولية الغوث لوكالة التابعة المدارس في األساسي الثالث الصف تالميذ من الدراسة مجتمع
 من وتلميذة تلميذاً) 83( من الدراسة عينة وتألفت )2009( الدراسي للعام غزة لشما محافظة
: مجموعتين على وزعت بحيث ،االبتدائية حانون بيت مدرسة في األساسي الثالث الصف تالميذ
 ومن وتلميذة تلميذاً) 42( وعددها ضابطة واألخرى، وتلميذة تلميذاً) 41( وعددها تجريبية إحداهما

 درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أهم
 المجموعة تالميذ درجات ومتوسط) المقترح البرنامج يدرسون الذين( التجريبية المجموعة تالميذ

  .يبيةالتجر المجموعة لصالح) العادية بالطريقة المدرسي المنهج يدرسون الذين( الضابطة
  

 بعض مستوى تحسين على الدراما استخدام أثر معرفة في دراسته )2008( موسى أبوكما ناقش 
 في الباحث اتبع حيث يونس خان بمحافظة األساسي السابع الصف طلبة لدى القرائية المهارات
 الصامتة القراءتين بمهارات قائمة: وهي اآلتية األدوات ماًمستخد ،التجريبي المنهج دراسته

 لودلي ،مالحظة وبطاقة) وبعدي قبلي( للقراءتين واختبار، المحددة الدروس ومسرحة والجهرية
 )120( من الدراسة عينة تكونت حيث الدرامية بالطريقة وخطواته ،التدريس آلية لتوضيح معلم
 طالبة )30(و لباًطا) 30( وقوامها ،تجريبية األولى مجموعتين إلى تقسيمهم وتم ،وطالبة طالباً
 بين فروق وجود عدم إلى الدراسة وتوصلت، طالبة) 30(و لباًطا) 30( وقوامها ضابطة والثانية
 القبلي االختبار في العادية بالطريقة يدرسون الذين والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسط

 بأسلوب يدرسون الذين البالط درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت حين في
  .التجريبية المجموعة لصالح البعدي االختبار في العادية بالطريقة يدرسون الذين والطالب الدراما

  
أو نص ما  ،هدفت إلى كيفية استيعاب متحدث اللغة العربية لقطعةدراسة ب) 2008(صالح قام و 

طالباً من الصف الثاني ) 32(وتكونت عينة الدراسة من  ،آخر باللغة اإلنجليزية ونصٍ ،للغة العربية
طالباً دون المستوى، وتم تسجيل ) 18(طالباً متفوقين و) 14(الثانوي حيث أظهرت الدراسة أن 
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وآخر لغة  ،طريقة تفكير العينة بالطريقة الجهرية، وتم تصويبها من قبل معلمين إحداهما لغة عربية
ومناقشة طريقة االستيعاب حيث ظهرت مشكلتين أساسيتين  ،الغرضإنجليزية حيث تم تدريبهم لهذا 

واألخرى صعوبة ) طرقتُ(إحداهما البحث عن كيفية إعادة الضمير للشيء الذي سبقه مثل 
مرحلة : وست خطوات وهي كما يلي ،المفردات وطريقة التفكير حيث تتكون من ثالث مراحل

 يجاد الخطة االستراتيجية والحلولمرحلة العمل وفيها إالتقييم، ويكون فيها تحديد المشكلة وسببها، و
ومرحلة االختيار، ومراجعة الحلول، وأظهرت النتائج أن الطالب أصحاب المستوى الجيد 
يستطيعون تنفيذ العملية بشكل رائع أما الطلبة اآلخرون فال يستطيعون فعل ذلك، وهذا يشير إلى أن 

  .لمقروء، وله عالقة به وليس المهارة اللغويةالتوجيه السليم يساعد على مهارة فهم ا
  
 الحلقة تالميذ لدى القراءة نحو االتجاهات تعرف إلى هدفت بدراسة) 2008( لإسماعي قام كما

 والحالة سي،الدرا والصف الجنس بمتغيرات وعالقتها ،البحرين بمملكة االبتدائية المرحلة من الثانية
 اإلناث اتجاهات وكانت ،القراءة نحو إيجابية اتجاهات وجود عن الدراسة كشفت حيث التعليمية
 في السادس الصف من أعلى والخامس ،الرابع الصفين اتجاهات أن كما الذكور اتجاهات من أعلى
 الحالة الختالفتبعاً  لتالميذا اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت حين

  .التعليمية
  

هدفت إلى التعرف على واقع المشكالت )  2009،صالح(في  تورد دراسة مطر وفورةوأجرى 
 لغة العربية في ظل معايير الجودةالقرائية في مرحلة التعليم األساسية العليا كما يراها معلمو ال

 الباحثان المنهج الوصفي التحليليوتقديم تصور مقترح للتغلب على المشكالت القرائية، واستخدم 
وكشفت  معلماً ومعلمة 100)(لجمع البيانات من عينة الدراسة التي بلغ عددها  وتم تصميم االستبانة

وفي  في مجال اإلدراك والتحليل والنقدوجود بعض المشكالت القرائية : الدراسة عن النتائج اآلتية
وأن معدل المشكالت لدى المعلمات أقل منها لدى المعلمين، وأن  ،مجال توظيف القراءة في الحياة

  .الت القرائية في منطقة غزة أقل شيوعاً منها في منطقة شمال غزةالمشك
  

هدفت إلى التعرف إلى واقع عملية فهم  )2009صالح، (وردت في  دراسة ةأبو عودوأجرى 
المقروء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا، وتحديد أسباب صعوبات الفهم القرائي لديهم، ثم وضع 

ولتحقيق هدف الدراسة تم التعرض إلى فهم المقروء، والصعوبات التي . خطط عالجية لهذه المشكلة
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لدراسة عن قدرات الفهم القرائي لإلفادة منها في تواجهه والخطط العالجية لذلك، ولقد كشفت ا
مرحلة اإلعداد للقراءة، ومن ثم مرحلتي القراءة، والتقويم، والتطوير لجميع عناصرها، ولقد صنف 

قراءة، ومهارات الفهم مهارات الفهم القرائي إلى ثالثة مستويات مهارات الفهم األساسية لل
أوصت الدراسة بضرورة تحديد مهارات القراءة المطلوبة  ومهارات الفهم الناقد، ولقد االستنتاجي

  .لكل صف دراسي، وكذلك لكل مرحلة تعليمية لتدريب الطلبة عليها، وتتابع العمل فيها
  

هدفت إلى التعرف على مشكالت  دراسة ) 2009، صالح(كما وردت في حمادة وفورة وقد ناقش 
د تضمنت الدراسة أهداف تعليم القراءة في المرحلة القراءة في المرحلة االبتدائية وسبل عالجها، ولق

االبتدائية، وخصائص القراءة في المدرسة االبتدائية، وقام الباحثان بتحديد مشكالت القراءة في 
وتنمية فهم المفردات، وتطوير مهارات  نيفها، بهدف فهم المادة المقروءةالمرحلة االبتدائية وتص

ثم قام  القراءة لدى تالميذ هذه المرحلة وتحسين معدل سرعةالقراءة الضرورية للفهم الجيد، 
  .الباحثان بوضع حلول مقترحة لعالج مشكالت القراءة بالمرحلة االبتدائية

  

تحديد مهارات القراءة المناسبة لتالميذ  إلى دراسة هدفت(2006)  أبو جحجوح وحمدانكما أجرى 
الصف الثالث األساسي، والتعرف على مدى توافر تلك المهارات في كتاب لغتنا الجميلة للصف 
الثالث األساسي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والكشف عن مستوى تلك المهارات لدى تالميذ 

 الباحثان المنهج الوصفي التحليليولقد اتبع . الصف الثالث األساسي في محافظات غزة بفلسطين
وقام الباحثان ببناء استبانة لتحديد مهارات القراءة المناسبة لتالميذ الصف الثالث األساسي، التي 

 و المنظم للمفردات، وفهم المقروءالنم: مهارة، موزعة على ثالثة مجاالت هي (47)تكونت من 
ام الباحثان ببناء اختبار مهارات القراءة للصف الثالث واالستجابة للنصوص األدبية، كما وق

ولقد توصلت الدراسة  ،مهارة فرعية 15)(سؤاالً منوعاً، غطَت  (45)األساسي، الذي تكون من 
إلى تنوع مهارات القراءة المتوفرة في كتاب لغتنا الجميلة للصف الثالث األساسي، وأن المستوى 

  %).(70اءة الخمس عشرة المتضمنة في االختبار لم تصل إلى العام للتالميذ في مهارات القر
  

هدفت إلى تحديد مهارات الفهم القرائي الالزم توافرها لدى طالبات  دراسة )2004(راشد  وأجرى
الصف األول اإلعدادي، ومدى تمكُن طالبات الصف األول اإلعدادي من هذه المهارات، وأثر 
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وتوصلت إلى قائمة  ،تنشيط المعرفة السابقة في تنمية مهارات الفهم القرائي استخدام استراتيجية
بمهارات الفهم القرائي تمثَلت في الفهم الحرفي والفهم االستنتاجي، والناقد وكشفت عن عدم تمكن 

  .طالبات األول اإلعدادي من تلك المهارات قبل تجريب االستراتيجية المقترحة
 باستخدام العربية اللغة في مقترح برنامج أثر تعرف إلى هدفتدراسةً ) 2002( لالدخيكما أجرى 
 الوظيفية والكتابة الجهرية القراءة مهارات واكتساب المعرفي لالتحصي على التكاملي األسلوب
اآلتية  األدوات استخدم كما التجريبي المنهج الباحث مواستخد المتوسط لاألو الصف لطالب
 الجهرية القراءة لمهارات الطالب أداء ومقياس لالدخي تبناه آخر باحث إعداد من وهو ،االختبار
 عينيتين علي البرنامج بتطبيق الباحث وقام ،الوظيفية الكتابة لمهارات الطالب أداء ومقياس

 توجد ال :هيو النتائج من مجموعة إلى الباحث وخلص الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة
 في الضابطة المجموعة وتالميذ التجريبية المجموعة تالميذ لتحصي بين إحصائية داللة ذات فروق
 اكتساب بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود والتطبيق والفهم التذكر ييمستو عند ةءالقرا مادة
 المجموعة لصالح الجهرية القراءة لمهارات الضابطة المجموعة وتالميذ التجريبية المجموعة تالميذ

 سنوات تغطي متكاملة خطة بوضع االهتمام فهي الباحث بها خرج التي التوصيات أما التجريبية
 يراعي لمتكام لغوي منهج لخال من وتحقق اللغوية المهارات عليها توزع بحيث األساسي التعليم
  .والتتابع االستمرارية معيار تحقيق فيه
  
إلى معرفة مظاهر الضعف القرائي لدى طالب المرحلة  هدفت دراسة) (2002الربعي أجرى و

 والمستوى الصفي الطالب، ومعرفة أثر كل من الجنس األساسية، ودرجة شيوع هذه المظاهر بين
وقد تكون مجتمع الدراسة من تالميذ المرحلة األساسية وتلميذاتها  ،على مظاهر الضعف القرائي

وتلميذة  اًتلميذ 100)(وب الخليل، وتكونت عينة الدراسة من التابعين لمديرية التربية والتعليم في جن
من طلبة المرحلة األساسية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل اختيرت 

أما أداة الدراسة فقد قام الباحث بإعداد اختبار خاص اعتمد في . هذه العينة بالطريقة القصدية الطبقية
صدق وثبات لالختبار ثم  يوأجر ،العالقة بموضوع هذه الدراسةدراسات السابقة ذات بنائه على ال

ومن نتائج هذه الدراسة أنها أظهرت ارتفاعاً كبيراً في  ،طبقه الباحث على طالب عينة الدراسة
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة وقوع  ،نسبة وقوع الطالب في أخطاء القراءة الجهرية

المعلمين قيام ومن توصيات هذه الدراسة  ،القراءة الجهرية تعزى إلى الجنس التالميذ في أخطاء
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ضرورة ب أوصى واضعي المناهج الدراسيةو ،بضرورة اهتمامهم بقراءات التالميذ قراءة صحيحة
وربط المواد الدراسية مع بعضها بحيث  ،ئيوضع تدريبات إثرائية تعالج مواضع الضعف القرا

  .يعالج موضوع القراءة من خالل مواضيع ُأخرى
 ةالمرحل ةطلب لميو عن الكشف إلى هدفت دراسة )2002( الجبار وعبد السرطاوي وأجرى
 ستوىوالم نسللج انك إذا عما والكشف ،معلميهم نظر وجهة من القراءة نحو بدبي اإلعدادية
 نحو لالمي بين االرتباط عن الكشف ضاًأي الدراسة وحاولت ،اتجاهاتهم في أثر والجنسية التعليمي
 إلى النتائج أشارت قدو ،لللتحصي العام لوالمعد ،العربية اللغة في لالتحصي لمعد من لوك ،القراءة

 وجود عن وكشفت ،المحكمون هعلي اتفق الذي المتوسط عن ليق القراءة نحو الطلبة لمي متوسط أن
 لالمي بين عالياً ارتباطاً ووجدت ،سيةوالجن التعليمي المستوى لعاملي تعزى الطلبة لمي في فروق
  .أيضاً املعا لوالتحصي اللغة في لالتحصي لمعد من لوك ،القراءة إلى
  
 الصحف قراءة نحو الكويتي الشباب واتجاهات دوافع بعنوان دراسة )2002( المويزري أجرى كما

 العينة اتجاهات في االجتماعية والحالة والجنس العمر أثر عن الكشف هدفت. مصرية بعينة مقارنة
 أداة تطبيق وبعد ،المصرية والجنسية الكويتية الجنسية من عينتين الدراسة شملتو ،القراءة نحو

 وأن ،منهم أكبر هم ممن للقراءة ميالً أكثر سناً األصغر الشباب بأن الدراسة خرجت الدراسة
 الشباب اتجاهات وإن ،المتزوجين الشباب من أكثر القراءة إلى يميلون المتزوجين غير الشباب
 بين الفروق كانت حيث للجنسية أثراً الدراسة تجد ال كما ،اإلناث من أكثر القراءة نحو الذكور

  .إحصائياً دالة غير والكويتيين المصريين
  

 المدارس في بتدائيةاال المرحلة طلبة لميو عن الكشف إلى هدفتدراسة  )2002( لنزاكما أجرى 
 أثر التعليمي والمستوى للجنس كان إذا ما وبيان ،معلميهم نظر وجهة من القراءة نحو بالخبر األهلية

 من لوك ،القراءة نحو لالمي بين االرتباط مدى عن الكشف الدراسة حاولت كما ،ميولهم في
 موزعين اًطالب )342( من مكونة عينة الدراسة شملتو ل،للتحصي العام لوالمعد اللغوي المستوى

 النتائج وبينت ،القراءة نحو الطلبة لمي لقياس جاهزة مالحظات قائمة واستخدمت ل،فصو ثالثة على
 يضاًأ وكشفت ،المحكمون عليه اتفق الذي المستوى عن ليق القراءة نحو الطلبة لمي متوسط أن إلى
 وجود عن الدراسة تكشفو ،والجنسية التعليمي المستوى لعاملي تعزى الطلبة لمي في فروق عن
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 اللغوي المستوى من لوك ،القراءة نحو لالمي بين يجابيةإ عالقة ووجدت ،للجنس تعزى فروق
  .العام لوالتحصي

  
دراسة هدفت إلى التعرف على الضعف القرائي في مهارة القراءة  )2001(السليطي  كما أجرى

 ق وعالجها ببرنامج متعدد المداخللدى تلميذات الصفوف الثالثة األولى في مهارتي التعرف والنط
تلميذة من تلميذات الصف الثالث االبتدائي من ثالث مدارس من ) 52(عينة الدراسة من  وتكونت

) 32(بدولة قطر، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية عددها مدارس البنات االبتدائية 
تلميذة، وقامت ) 20(تلميذة من التلميذات المتأخرات في القراءة، ومجموعة ضابطة بلغ عددها 
 والنطق في القراءة ،الباحثة بإعداد اختبار للقراءة لتحديد جوانب الضعف في مهارتي التعرف

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن بعضاً من  ،انين من مشكالت في القراءةوتحديد التلميذات الالتي يع
، وإن المشكالت ةوالنطق في القراء، التلميذات يواجهن بعض المشكالت في مهارتي التعرف

وفي األسماء، وفي الكلمة المشتملة  ،القرائية التي تشيع لديهن تمتاز بكثرتها في الكلمات الطويلة
لطويلة، وعدم حدوث تحسن في أداء تلميذات المجموعة التجريبية في على همزة، وفي الجمل ا

مهارة تعرف مضاد الكلمة، ولقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء 
والضابطة في اختبار القراءة البعدي لصالح تلميذات المجموعة  ،تلميذات المجموعتين التجريبية

  .التجريبية
  

هدفت إلى التعرف على مستويات الفهم القرائي ومهاراته  دراسة(2000)  اهللا فضل كما أجرى
كشفت و ،الالزمة ألسئلة كتب اللغة العربية بمراحل التعليم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة

الدراسة عن أن كتب اللغة العربية المقررة بمراحل التعليم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
تستخدم أسئلة الفهم القرائي بصورة متنوعة تسمح بممارسة المتعلمين لمهارات الفهم القرائي بجميع 

وأن  هي أسئلة الفهم القرائي الحرفي وأن األسئلة األكثر تكراراً, مستوياته في كل الصفوف الدراسية
وأقل , دار األحكامأكثر أنواع األسئلة استخداماً أسئلة تحديد التفاصيل، واستخالص النتائج، وإص

  .األسئلة استخداماً أسئلة تحديد األفكار الصريحة، والتنبؤ باألحداث، والتمييز بين الحقائق واآلراء
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هدفت إلى التعرف على صعوبات التعلم األكاديمية في اللغة  دراسة )2000(الدبس كما أجرى 
القراءة والكتابة في الصف الرابع في العربية لدى الطلبة األذكياء الذين لديهم صعوبات في مهارتي 

طالباً وطالبة (2067) وتكون مجتمع الدراسة من  دارس الحكومية في محافظة بيت لحم،الم
مدارس استخرج   (8)، وإناث في بيت لحم، وقام الباحث باختيار مدرسة ذكور (52)موزعين على 

 وجود عدم ي توصلت لها الدراسةومن النتائج الت طالباً وطالبة، (62)منها عينة قصدية عددها 
فروق في مستوى صعوبات القراءة والكتابة بين الجنسين، ووجود فروق إحصائية تُعزى إلى موقع 

وكلما زاد التحصيل لدى الطلبة قلت معاناتهم في مجال  المدرسة في مجال صعوبات القراءة،
وضوحاً من الصعوبات المتعلقة صعوبات التعليم، وإن صعوبات التعليم المتعلقة بالكتابة أكثر 

  .بالقراءة
  

دراسة هدفت إلى معرفة نوعية األخطاء القرائية التي يرتكبها الطلبة  )1998(سرحان وأجرى 
كما حاولت الدراسة الكشف عن االستراتيجيات . نسبتها في كلتا اللغتين العربية، واالنجليزيةو

كما . التي يستخدمها الطلبة أثناء القراءة في كلتا اللغتين العربية، واالنجليزية ومقارنتها ةالقرائي
وهو ذلك النظام الذي يعمل ) R.M.I(هدفت إلى معرفة مدى تمكن الطلبة من أنظمة اللغة وفق نظام 

ى اإلجابة كما هدفت إل). 1987(على تحليل األخطاء القرائية عند الطلبة وهو النظام المعدل لعام 
وتكون  )R.M.I(عن األسئلة الخاصة في كل مجال من مجاالت نظام تحليل األخطاء القرائية 

مجتمع الدراسة من جميع طالب، وطالبات الصف الثاني الثانوي األكاديمي بفروعه للعام الدراسي 
ن أما عينة الدراسة فهي عينة قصدية بواقع مدرستي). 8012(والبالغ عددهم ) 1998‐1997(

 طالباً وطالبة من متوسطي التحصيل) 20(للذكور، ومدرستين لإلناث، وقد اقتصرت العينة على 
أما النصوص القرائية . كأداة للدراسة) R.M.I(واستخدم الباحث نظام تحليل األخطاء القرائية 
 ةثكما اقتصرت الدراسة على أخطاء القراءة الثال. المستخدمة في الدراسة فهي من نوع المقاالت

واإلضافة، وأظهرت النتائج أن نسبة األخطاء القرائية في اللغة العربية  ،اإلبدال، والحذف: وهي
وبلغ عدد األخطاء  )29260(والبالغ عددها  نسبة إلى مجموع الكلمات المقروءةبال) 6.28%(بلغت 

) 12.1%(طاء خطًأ، وقد قارنها الباحث باللغة االنجليزية حيث بلغت النسبة المئوية لألخ) 1840(
كما صنف الباحث األخطاء القرائية إلى ثالثة مجاالت وهي . وهي ضعف النسبة في اللغة العربية

بلغت النسبة : اإلبدال، والحذف، واإلضافة، وأخرج النسب المئوية لكل مجال حيث كانت كاآلتي
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اإلضافة فقد بلغت أما النسبة المئوية للخطأ من نوع ) 82.6%(المئوية للخطأ من نوع اإلبدال 
ويظهر من هذه المعطيات  )10.32%(كما بلغت النسبة المئوية للخطأ من نوع الحذف  )%7.06(

. ويأتي في المرتبة األخيرة خطأ اإلضافة طأ األكثر شيوعاً يليه خطأ الحذفأن خطأ اإلبدال هو الخ
  .نجليزيةكما أظهرت النتائج تقارباً كبيراً في النسب بين اللغتين العربية واال

 هدفت كما اللغوية والمهارات المفاهيم مستويات قياسإلى  هدفت دراسة )1998(  يعقوبوأجرى 
 طلبة يمتلكهما أن يجب اللتين القرائي واالستيعاب الفهم رتيمها في الضعف مواطن تحديد لىإ

 يكشف قد التي الضعف لمواطن للتصدي المناسبة العالجية الخطط وإعداد ،األساسي السادس الصف
 السادس الصف من والتلميذات التالميذ من) 1010( من الدراسة عينة وتكونت االختبار عنها

 تحصيلي اختبار تصميم وتم المضيفة لالدو في الدولية الغوث لوكالة التابعة المدارس في األساسي
 النتائج وأوضحت ،األساسي السادس الصف لطلبة واالستيعاب الفهم مهارات لقياس العربية اللغة في
 كما االختبار شملها التي واالستيعاب ،الفهم لمهارات الفعلي الطلبة إتقان ييلمستو المئوية النسبة أن
 %)65- 2( مبعثرة لجممن  قصة إنشاءو %)60-1( مبعثرة كلمات من مفيدة لجم تكوين: يلي
-4( مفيدة لجم في محددة كلمة عكس كلمات اختيارو %)66- 3( األولي النص قراءة بعد الفهمو

لمعنى ا في لفظاً متشابهه كلمات بين الفرقو %)66-5( للكلمات المناسب المعنى اختيارو %)54
 التي الرئيسة المهارات في ضعف وجود ذلك من وتبين %)48-7( األدبي التذوقو %)6-58(

  .)%60( من لقأ درجة على حصلت التي الفقرات في االختبار شملها
  

إلى تحديد مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية المقررة دراسة هدفت  )1997(النقرش وقد ناقش 
ما درجة مقروئية كتاب اللغة  :للصف السادس األساسي، وذلك من خالل األسئلة البحثية اآلتية

العربية المقرر للصف السادس األساسي؟ وهل رتبت نصوص كتاب اللغة العربية في ضوء درجة 
وقد اشتملت  بية المقرر للصف السادس األساسي؟ئية كتاب اللغة العرمقروئيتها؟ وما مستوى مقرو

واختيرت العينة بالطريقة  ،مدرستين للذكور، ومدرستين لإلناث: عينة الدراسة على أربع مدارس
ثُرت فيها شعب الصف السادس األساسي، حيث العشوائية من بين مدارس مجتمع الدراسة التي كَ

وقد وزِعت  ،ذكوراً، ومثلها من اإلناث) 250(طالباً وطالبة ) 500(كان مجموع عينة الدراسة 
في السؤال األول بلغت درجة : وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها شُعبٍ على أربعِ

وهذه الدرجة تمثل متوسط عدد االسترجاعات  (54.2%)مقروئية النصوص من الناحية اإلحصائية 
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وأما فيما يتعلق  كلمات المحذوفة في النصوص جميعهاصف السادس للالصحيحة من قبل تالميذ ال
درجة مقروئيتها في بالسؤال الثاني فقد أشارت النتائج إلى أن النصوص ليست مرتبة في ضوء 

وأما بالنسبة للسؤال الثالث فقد أشارت النتائج إلى أن نصوص القراءة للصف  ،الكتاب المقرر
إال أنها لم تكن متدرجة في مقروئيتها  مقروئيتها لتالميذ ذلك الصفة في السادس األساسي مناسب

واستخدمت اإلجراء الكلوزي  ،وهذه الدراسة من النوع الوصفي رحسب تسلسلها في الكتاب المقر
  .أداة لها

  
دراسة هدفت إلى تحليل األخطاء القرائية في اللغة العربية لدى طلبة (1997) الذيابات كما أجرى 
-1996)  في لواء الرمثا للعام الدراسي) الرابع والسابع والعاشر(ساسية الثالثة الصفوف األ

 ،ث في المرحلة األساسية في األردنحيث تمثل هذه الصفوف نهايات الحلقات التعليمية الثال (1997
طالباً وطالبة موزعين بالتساوي بين الجنسين، وعلى  24)(ولقد اشتملت عينة الدراسة على 

وقد اختير أفراد العينة من الجنسين الذكور  )الرابع والسابع والعاشر(الثالث الصفوف األساسية 
واإلناث بعد أن حددت الفئة متوسطة التحصيل في مادة اللغة العربية الفصل األول من العام 

والتي تمثل  (75-65)كون هذه العالمات تتراوح بين وقد روعي أن ت )1997-1996( الدراسي
ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ارتفاع في نسبة األخطاء  ،متوسط عالمات الطلبة في اللغة العربية

التي وقع فيها طلبة الصف الرابع األساسي الذين يمثلون الحلقة األولى من حلقات التعليم، وأن أكثر 
خطأ من نوع اإلبدال يليه الحذف ثم اإلضافة، ومن توصيات هذه  األخطاء شيوعاً لدى الطلبة هو

 ، والتركيز على اإلذاعة المدرسيةالدراسة التركيز على النماذج الوظيفية في القراءة الجهرية
سي واألنشطة المختلفة التي تنمي قدرات التالميذ في القراءة الجهرية، وتعمل على كسر الحاجز النف

  .والتحدث إليهم ،أقرانهم لدى الطلبة في مواجهة
  

 تالميذ لدي القرائي الضعف لعالج برنامج إعدادإلى  هدفتدراسة  )1996( حجاج أبو وأجرى
 تالميذ من اًتلميذ )200( من الدراسة عينة وتكونت ،األساسي التعليم مرحلة من الخامس الصف
 الضعاف الميذالت توزيع وتم، الشيخ كفر محافظة من مدارس ثالث من االبتدائي الخامس الصف

 لمجموعتين) ت(اختبار الباحث واستخدم ،تلميذًا )15( شاملة مجموعة لك مجموعات ثالث لىإ
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج وأسفرت ،للدراسة عالجي برنامج وبناء مرتبطتين
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 في الكسب درجات في لىاألو التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة بين )α≥0.05(ى مستو
 داللة ذات فروق ووجود لىاألو التجريبية المجموعة لصالح والفهم والتعرف الكلي المجموع
 في الكسب درجات في والثانية التجريبية لىاألو المجموعة بين )α≥0.05(ى المستو عند إحصائية
 بين والفهم التعرف في دالة فروق توجد ال بينما الثانية التجريبية للمجموعة الكلي المجموع

 المجموعة بين الضعاف للتالميذ )α≥0.05( ىمستو عند إحصائياً دالة فروق توجد المجموعتين
 لصالح والفهم والتعرف الكلي المجموع في الكسب درجات في التجريبية والمجموعة الضابطة
 الضعاف للتالميذ )α≥0.05( ىمستو عند إحصائياً دالة فروق توجد لىاألو التجريبية المجموعة

 الكلي المجموع في الكسب درجات في الثانية التجريبية والمجموعة لىواأل التجريبية المجموعة بين
 بين الصعوبات ذوي للتالميذ )α≥0.05( ىمستو عند إحصائياً دالة فروق وتوجد ،والفهم والتعرف
 والفهم الكلي المجموع في الكسب درجات في لىاألو التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
  .التعرف في داللة ذات فروق توجد ال بينما لىاألو التجريبية عةموالمج لصالح

  
دراسة هدفت إلى التعرف على مدى معالجة أسئلة تعليم القراءة لمهارات (1996) عبيد وأجرى 

الفهم القرائي ومستوياته بالمرحلة اإلعدادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد أظهرت النتائج أن 
 بشكل أكبر مما حدد لهما من أهميةأسئلة تعليم القراءة قد عالجت مستوى الفهم المباشر، والتذوقي 

ما لم تعالج مستويات الفهم االستنتاجي، والنقدي، واإلبداعي بشكل يتناسب مع ما حدد لها من بين
أهمية، وأن هناك مهارات عالجتها أسئلة تعليم القراءة بشكل أكبر مع ما حدد لها من أهمية 

  .ومهارات لم تعالجها األسئلة بما يتناسب مع أهميتها
  

دراسة هدفت إلى معرفة المعنى الحرفي  فقد قام بإجراء )1999(كما وردت في األعرج  هلسةأما 
للكلمات والحقائق وتفسير المادة المقروءة، والوصول إلى المعاني العميقة فيها وإصدار أحكام تتعلق 

تلميذة، واعتمدت الباحثة على نصوص قرائية ) 46(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،بالمادة المقروءة
تتضمن معلومات عامة، ونشيد، وقصة، ومن نتائج هذه الدراسة في من داخل المنهاج وخارجه 

ومتوسطها ) 39.1(وفي المعلومات العامة ) 49.56(بمتوسط مقداره ) 42.4(مجال النشيد 
 كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً) 48.04(ومتوسطها ) 52.2( ةوفي القص) 54.02(

لمنهاج وخارجه بينما في المعلومات العامة، والقصة لم في النشيد حسب االختيار كونه من داخل ا
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وبينت الدراسة أيضاً  ،يكن هناك فروق في التحصيل مع كون االختيار من داخل المنهاج وخارجه
ثم تاله المستوى النقدي وبمتوسط ) 67.60(أن أعلى متوسط كان في المستوى الحرفي حيث بلغ 

والتطبيقي إذ تشابهت  ،من المستوى االستيعابي، والتفسيريثم تاله في الترتيب الثالث كل ) 56.30(
) 42.39(للتفسيري و) 42.82(للتطبيقي و) 42.98(متوسطاتها إلى حد كبير، وكانت على الترتيب 

  . لالستيعابي
  

ووضع برنامج  ،دراسة لتشخيص صعوبات تعلم مهارات القراءة الصامتة(1996) علي كما أجرى 
وإلقاء الضوء على دور التعلم التعاوني كأسلوب لصعوبات  ،هاتعلم مهاراتبات عالجي لذوي صعو

وتكونت  ،من مرحلة التعليم األساسي بليبياتعلم مهارات القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف الخامس 
تلميذاً بالصف الخامس بنين وعينة المعلمين من أصحاب الخبرة ما بين  (171)عينة الدراسة من 

واستخدم الباحث اختبار تشخيص  ،وأصحاب مؤهالت جامعية ودبلوم. اتني سنوسنتين وثما
 ور، واختبار المصفوفات المتتابعةصعوبات تعلم مهارات القراءة الصامتة، واختبار الذكاء المص

وكما أظهرت  ،التعرفوأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تالميذ يعانون من صعوبات تعلم مهارة 
ذات داللة إحصائية بين متوسط المقياس القبلي، والبعدي لصالح المقياس الدراسة وجود فروق 

البعدي، بمعنى أن التعلم التعاوني يؤدي إلى تحسين أداء التالميذ من ذوي صعوبات تعلُم مهارات 
  .القراءة الصامتة مع المجموعة التعاونية

  
ئعة في القراءة الجهرية دراسة تهدف إلى الكشف عن األخطاء الشا )1995(الرمضاني كما أجرى 

لدى الطالب الذكور في المرحلة اإلعدادية في مدارس محافظة ماسيندم في سلطنة عمان وتقصي 
وتكون مجتمع  ،ى طرح المقترحات المالئمة للعالجاألسباب الكامنة وراء هذه األخطاء، إضافة إل

العام في محافظة ماسيندم الدراسة من جميع طالب المرحلة اإلعدادية الذكور في مدارس التعليم 
طالباً كما اشتمل مجتمع ) 899(والبالغ عددهم (1994-1993) بسلطنة عمان للعام الدراسي 

معلماً ومعلمة  (33)ومعلماتها بالمحافظة والبالغ عددهم  ،الدراسة على جميع معلمي اللغة العربية
العشوائية البسيطة أي ما نسبته  طالباً من مجتمع الدراسة بالطريقة) (60تكونت عينة الدراسة من و
معلماً ومعلمة أي عينة المعلمين ) 33(من مجتمع الدراسة، وتكونت عينة المعلمين من %) 6.7(

األداة : هي مجتمع الدراسة للمعلمين، واستخدم الباحث أداتين للدراسة مفصلةً على النحو اآلتي
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ضمن دراسة تناولت مهارات القراءة الجهرية ) 1981(اختبار وضعه حسن شحاتة عام : األولى
ختبار بعد الاا قام الباحث بإجراء صدق وثبات وقام الباحث بتعديله ليتناسب والبيئة العمانية كم

استبانة للمعلمين والمعلمات للكشف عن أسباب وقوع طالب المرحلة : واألداة الثانية. تعديله
رحات عالجها، ومن نتائج الدراسة حيث أظهرت نتائج اإلعدادية في أخطاء القراءة الجهرية ومقت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األخطاء بين طالب ) االختبار القرائي(األداة األولى 
الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية أما األخطاء الشائعة في القراءة الجهرية فقد شاعت بنسب مئوية 

وخطأ اإلبدال وقد شاع بنسبة  %)100(ية الكلمة وقد شاعت بنسبة مختلفة ومنها الخطأ في نطق بن
أما عن نتائج األداة الثانية استبانة المعلمين والمعلمات فقد كانت على النحو اآلتي %) 98.3(

األسباب المتعلقة بالبيئة المحلية احتلت المرتبة األولى في درجة اإلسهام في أخطاء القراءة الجهرية 
تليها األسباب المتعلقة  (300) من المتوسط األقصى البالغ لإلسهام والبالغ 2.76) (حيث بلغت 

 فاألسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية بمتوسط مقدراه 2.49) (بالطالب بمتوسط مقداره 
من المقترحات العالجية التي وضعها الباحث ذات إسهام مرتفع في  62.96)(وكانت نسبة (2.44)

في القراءة الجهرية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في محافظة ماسيندم  عالج األخطاء الشائعة
من هذه المقترحات %) (33.33بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في حين كان 

  .ذات إسهام متوسط(3.7) ذات إسهام مرتفع من وجهة نظر المعلمين والمعلمات و 
  

إكساب الطفل مهارة القراءة، وتنميتها بهدف التعرف عملت على دراسة  (1993) البساطكما وقام 
وحددت الباحثة مجموعتين من أطفال دور الحضانة التابعة  ،والثقافات ،على مختلف المعارف

نظام البرامج الذي تتبعه الباحثة في التطبيق ثم تحقق  تباعهااللوزارة الشؤون االجتماعية، وذلك 
الل تثبيت عوامل السن، والمستوى االقتصادي، ومستوى الباحثة التجانس بين المجموعتين من خ

الذكاء من خالل االختبارات النفسية المختلفة حيث تم إعداد برنامج موجه يطبق على كلتا 
المجموعتين مجموعة يطبق عليها الطريقة التقليدية، واألخرى الطريقة الكلية الصوتية ثم المقارنة 

وقد استخدمت الباحثة األدوات اختبار  ،لمعرفة أيهما أفضل ياًبين نتائج استخدام الطريقتين إحصائ
 واستمارة لتثبيت العامل االقتصادي ،لقياس الذكاء  )Good enough_Harris( جود أنف هارز

وبرنامجاً مقترحاً من خالله اختبار الطريقتين الكلية، والتقليدية، واختبار  ،االجتماعي لألطفال
وأثبتت نتائج الدراسة أن استخدام الطريقة الكلية الصوتية . مهارات اللغة عند طفل ما قبل المدرسة
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في تهيئة طفل ما قبل المدرسة لتعلُم المهارات األساسية للقراءة، والكتابة له فعالية ملحوظة عن 
  .استخدام الطريقة التقليدية لنفس الغرض

  
ي لدى تالميذ دراسة اهتمت بالتعرف على االستعداد في األداء القرائ (1993)أبو زيد  وأجرى

وشملت عينة الدراسة مجموعات من تالميذ الصف األول األساسي بمدينة  ،الصف األول األساسي
 نفذت بها التجربة بطريقة عشوائيةتي كفر الدوار بمحافظة الجيزة، وقد اختيرت المدارس ال

واستخدم الباحث في دراسته منهجاً تصورياً، وصفياً، تحليلياً، تجريبياً واستخدم أداة تحليل محتوى 
 لقائمات بالتدريسلكتاب اللغة العربية من إعداد الباحث، واستمارة استطالع الرأي للمعلمات ا

وتوصلت الدراسة أن نتائج االختبار  ،د المهديول التجربة من إعداد أحمار فصوالموجهين وزو
  .القبلي في االستعداد لألداء القرائي دلَت على تكافؤ المجموعات الثالث

  
تهدف إلى تحديد األخطاء الشائعة في القراءة  دراسة )2007، أبو مرق(كما ورد في  عليوأجرى 
عند طلبة الصف الخامس األساسي، وتقديم برنامج عالجي للطلبة المتأخرين في القراءة  الجهرية

ومعرفة مدى تأثيره وتكون مجتمع الدراسة من عينة  ،الجهرية في الصف الخامس األساسي وتطبيقه
في مديرية عمان الكبرى  (1993-1992)قصدية من طلبة الصف الخامس األساسي للعام الدراسي 

طالباً وطالبة نصفهم من الذكور وقد  80)(ا عينة الدراسة فهي مجتمع الدراسة حيث بلغت األولى أم
به لقياس أنواع أخطاء الطلبة في القراءة الجهرية، ومن نتائج  اًخاص اًاستخدم الباحث اختبار

الدراسة تأخر الطالب في مهارات القراءة الجهرية، وأن نسبة شيوع األخطاء عند طلبة الصف 
في امتالك الطلبة لمهارات القراءة الجهرية عند طلبة الصف الخامس  واضحٍ وهناك تدنٍ ،عالية

األساسي كما أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج العالجي الذي طبقه الباحث على المجموعة 
 طالباً من (15)واإلناث بعد تطبيق االختبار البعدي حيث أظهرت النتائج أن  ،التجريبية من الذكور

طالبة من  (14)طالباً قد تحسنوا في القراءة الجهرية فقد قلت األخطاء عندهم كذلك تحسنت  (20)
طالبة في القراءة الجهرية فقد قلت األخطاء عندهن، وكانت النسبة المئوية للطلبة الذين  (20)

من أفراد المجموعة %) 27(والذين لم يستفيدوا %) (72.5استفادوا من البرنامج العالجي 
  .جريبيةالت
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دراسة هدفت إلى الكشف عن عيوب القراءة الجهرية عند  )1990(عويدات ومرشد كما أجرى 
. ربد والمفرق في األردنفي محافظات عمان والزرقاء وإ نطلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيي

كما هدفت إلى استقصاء أثر كل من المستوى الصفي والجنس ودخل األسرة ووظيفة األب على 
طبيعة أخطاء الطلبة في القراءة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصفين الثالث 

أما عينة الدراسة فقد تكونت من . والرابع االبتدائيين في محافظات عمان والزرقاء واربد والمفرق
يقة العشوائية طالباً وطالبة من المدارس العامة في المحافظات األربع سالفة الذكر وفقاً للطر) 400(

عد خصيصاً لقياس أخطاء الطلبة في القراءة الجهرية عند طلبة قية، واستخدم الباحثان اختباراً ُأالطب
من %) 31(وأظهرت النتائج أن نسبة ضعاف القراءة من الطلبة بلغت  ،المرحلة االبتدائية األولى

لرابع االبتدائي أما نوع عند طلبة الصف ا%) 22(بين أفراد عينة الصف الثالث، في حين بلغت 
 ، والمقاطعفاألخطاء التي وقع فيها أفراد العينة فقد كان أكثرها شيوعاً خطأ اإلبدال في الحرو

والكلمات ثم خطأ اإلضافة ويليهما خطأ الحذف كما أظهرت الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية في 
ودخل األسرة فأشارت النتائج إلى أن  طبيعة أخطاء الطلبة تُعزى لعوامل الجنس والمستوى التعليمي
كما أن متوسط أخطاء الذكور أقل . أخطاء طلبة الصف الرابع أقل من أخطاء طلبة الصف الثالث

من متوسط أخطاء اإلناث والطلبة من ذوي الدخول المنخفضة أكثر أخطاء من الطلبة ذوي الدخول 
تيعاب المادة المقروءة لصالح طلبة الصف والعالية كذلك أشارت النتائج إلى فروق في اس ،المتوسطة

  . وألصحاب الدخول العالية وللذكور ،الرابع
  

دراسة تجريبية في تأثير استخدام األسئلة التي تتطلب قدرات  ) 1989( التل ومقداديكما أجرى 
هل يؤثر استخدام األسئلة : عقلية عليا في االستيعاب القرائي، وكان هدفها اإلجابة عن السؤال اآلتي

البادية ورحلة إلى الدار الحركة الكشفية، وحياة : التي تتطلب قدرات عقلية عليا للوحدات اآلتية
 طفاء في مادة اللغة العربية المقررة لطلبة الصف الخامس األساسي فيورجال اإل البيضاء

وقد تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الخامس األساسي  االستيعاب القرائي لتلك الوحدات،
قسمت عينة  طالبة، وقد )60( في مدرسة النوار بنت مالك األساسية في مدينة إربد، وعددهن

ومجموعة  ها أسئلة تتطلب قدرات عقلية علياوعة تجريبية استخدمت معمجم الدراسة إلى مجموعتين
سؤاالً تقع هذه األسئلة ) (50ضابطة استخدمت معها أسئلة الكتاب، وأعد الباحثان اختباراً مكوناً من 

والتفسيري، والتكاملي لتقيس االستيعاب القرائي، وتوصال  ،في مستويات االستيعاب القرائي الحرفي
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في مستوى االستيعاب  )α ═05.0(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة إلى وجود 
  .بين المجموعتين التجريبية، والضابطة لصالح المجموعة التجريبية) T(القرائي باستخدام اختبار 

 دراسة هدفت إلى تحليل األخطاء الشائعة، ووصفها في القراءة الجهرية )1988(الشهاب  وأجرى
 في لواء جرش) سالثاني، والرابع، والساد: (باللغة العربية عند طلبة الصفوف االبتدائية اآلتية

 قراءتهم الجهرية باللغة العربية أثناء تخدمها طلبة عينة البحثواستقصاء االستراتيجيات التي يس
روا عشوائياً طالباً اختي) 30(للوقوف عليها، وبيان مدى فاعليتها، وقد تكونت عينة الدراسة من 

بالتساوي من الصفوف الثالثة المذكورة، واستخدم الباحث في دراسته نظام تحليل األخطاء القرائية 
 Goodman_Burke(لجودمان وبيرك  وطبق ثالثة نصوص قرائية محكمة لكل صف  )1972

دراسي من صفوف عينة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها أن أخطاء 
طالب العينة بشكل عام تركزت في اإلضافة، والحذف، واإلبدال، وكانت أعلى نسبة مئوية من هذه 

كما أظهرت الدراسة %). 74.4(و ) 65.2%(األنواع في خطأ اإلبدال حيث تراوحت النسبة بين 
تدنياً ملحوظاً في عملية القراءة بين طالب العينة حيث إن المستويات الصفية جميعها لم تصل إلى 

القراءة، وكشفت الدراسة  ءالمستوى المطلوب في عملية القراءة وفق ما يتطلبه نظام تحليل أخطا
عتمدت في قراءتها على النظام األول من أنظمة كذلك عن أن المستويات الصفية للطالب جميعهم ا

النحوي (ظامين اآلخرين اللغة الثالثة، وهو النظام الرمزي الصوتي أكثر من اعتمادها على الن
  .وهذا ما أدى بالطالب إلى عدم الوصول إلى المستوى المطلوب )والداللي

  
ابة في الصفوف الدنيا من دراسة تهدف إلى مشكلة تردي القراءة والكت1978) (السعيد وأجرى 

واختير الصف األول االبتدائي في عشر مدارس من مدارس مختلفة في المستوى  ،المرحلة االبتدائية
الثقافي، واالقتصادي في مدينة الرياض، وثم اطَلع على آراء مديري هذه المدارس ووكالئها، واطلع 

والكتابة ومشاهدة الطالب في أثناء  على السجالت المدرسية لحصر الطالب المتأخرين في القراءة
 نهادروس الهجاء، ومحاولة التعرف على مستوى أداء المعلمين فيها وأساليب التدريس التي يتبعو

معلماً، ومقابلة التالميذ وعددهم  )23(وقد جمعت المعلومات عن طريق مقابلة المعلمين وعددهم 
ومن نتائج هذه الدراسة الغياب المتكرر ) سنوات (7-6تلميذاً متأخراً تراوحت أعمارهم بين  96)(

وجد أن نسبة متدنية وهي ثالث حاالت حضرت إلى المدرسة متأخرة شهرين، وكتاب الهجاء وجد 
التالميذ المتأخرون وقد استوى في ذلك  ،أن هناك كلمات فوق مستوى التالميذ وليست من بيئتهم
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وهي أربع حاالت لها وضع نفسي خاص كالشرود  والعوامل النفسية وجد أن نسبة متدنية والجيدون
  .الذهني والتردد والخجل، والرفض ألي موقف تعليمي في الصف الدراسي

استخدام تقنيات الكلوز لفحص فهم المقروء في موضـوع  : " دراسة بعنوان) 1978(وأجرى عمشة 
 دراسة إلى بناء اختبـارات ، وهدفت ال"بياللغة العبرية في المدارس الثانوية النظرية في الوسط العر

في  إضافيةتصنيف ذات مصداقية، وذات مهارة تشخيصية للطالب الذين يدرسون اللغة العبرية لغة 
فـي الصـف    طالبـاً ) 222(المدارس العربية الثانوية داخل الخط األخضر، وقد تكونت العينة من 

وقد أثبتت ) الكلوز(إلغالق افي الصف العاشر، وتم فحصهم بواسطة اختبار  طالباً) 218(التاسع و 
. الدراسة بأن اختبار الكلوز هو أداة جيدة وناجعة لفحص فهم المقروء في موضوع اللغـة العبريـة  

كما أظهرت النتائج أن معدل العالمات التي أحرزها الطلبة في العينة في اختباري الكلوز كانت أقل 
بين معدل العالمات التي أحرزتها مجموعتا البحث، والتي  اًواضح اًمن المقبول، ومع ذلك ظهر فرق

كمـا أظهـرت النتـائج أن    . من الصفوف التاسعة حتى الصفوف الحادية عشرة كل تشير إلى تقدم
وهو فحص مجـاالت أخـرى    للتحضير، وللفحص، والتقييم، اختبار الكلوز هو اختبار مريح نسبياً

  .إضافية غير فهم المقروء
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  :الدراسات األجنبية 2.2.2

  

الدافعة والكفاءة  لالعوام) 2007 ،صافي(كما ورد في دراسة  )Alaraine (األرياني وقد ناقش 
اللغوية للمتعلمين للعربية في جامعات أمريكية مختارة، وقد تناولت هذه الدراسة العالقات بين 
العوامل الدافعية والكفاءة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية في جامعات أمريكية مختارة، ومتغيرات 

ة والكفاءة اللغوية، وعدد المشتركين في متعلم اللغة المختارة التي تؤثر على دافعية تعلم اللغة العربي
طالباً، وطالبة منتشرين في الواليات المتحدة، واالستبانة تناولت ثالثة مجاالت  )266( هذه الدراسة

الدافعية وكفاءة اللغة، وقد استخدمت االستبانة لقياس كفاءة الطلبة  لوهي المجال البشري، وعوام
المحادثة، والقراءة، والكتابة، وقد وجد الباحث من تقرير في أربع مهارات للغة، وهي اإلصغاء، و

واستنتجت  امل الداخلية، والعوامل الخارجيةالمشاركين أن هناك عالقات بين كفاءة اللغة، وكال العو
 األضعف هما هذه الدراسة أن المهارات األقوى هي المحادثة، والقراءة بينما اإلصغاء والكتابة

عامل ارتباط بين الدافعية الخارجية والدافعية الداخلية، والجنس وأن هناك  ووجد الباحث أنه ال يوجد
معامل ارتباط ذا داللة إحصائية ضعيفة سلبية بين عوامل الدافعية الخارجية، وبين المستوى 

 يفة بين عوامل الدافعية الخارجيةكما ويوجد معامل ارتباط ذا داللة إحصائية ضع. التعليمي أيضاً
والكفاءة  ت الثالثة الجنس والمستوى العلميكما اكتشف الباحث أن المتغيرا. وكفاءة اللغةوالداخلية، 

 متعلم وكذلك خرج الباحث أن الجنساللغوية تؤثر على عوامل الدافعية الداخلية، والخارجية لل
توى أما المس. وكفاءة اللغة ال يوجد لهما تأثير ذو داللة إحصائية على عوامل الدافعية والخارجية

التعليمي فله تأثير ذو داللة على عوامل الدافعية الخارجية للمتعلم، وال يوجد تأثير ذو داللة على 
وأوصى الباحث بأن يستفيد المعلمون من عوامل الدافعية . عوامل الدافعية الداخلية عند المتعلم

لطرق لتعزيز بعض ااقترح الباحث لتحقيق األهداف عند الطلبة، وتحسين وضعهم التعليمي كما 
  .المهارات اللغوية األربع في اللغة العربية

  
 االتجاهات يف نسالج رأث نع الكشف هدفت التي دراسته في (Durto, 2002) ديرتو بينو كما
 استبانة لخال نم ةالجامعي ةالمرحل طلبة من عينة اتجاهات عن بالكشف قام حيث ،القراءة نحو
 القراءة نحو واالتجاهات لوالمي ةتنمي يف ممه لعام الجنس أن النتائج وأظهرت ،الغاية لهذه أعدت

 الخوف لمث أنثوية مواقف أو وعاتموض ضمنتت التي القصص قراءة الذكور الطلبة يرفض إذ
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 وحياة باألسرة المتصلة األنثوية الموضوعات قراءة إلى فيملن الطالبات أما ،والعواطف والبكاء
 كالرياضة بالذكور ةالمتعلق وعاتالموض قراءة يعارضن ال ذاته الوقت في ولكن ،المرأة

  .والمغامرات
  

 & Dean (كما أجرى دين وترنت  Trent,  إلى وضع برنامج لتنمية اتجاهات تالميذ ) 2002
الصفوف األولية نحو القراءة، ويتضمن برنامج القراءة المقترح تنفيذ عدد من االستراتيجيات ذات 

وقراءة المعلمين على التالميذ، وتخصيص  ،ةمثل القراءة الموجه األثر في تنمية االتجاه نحو القراءة
في تنمية اتجاهات  اًكبير اًأثر اوقت للقراءة الحرة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج كان ذ

اإليجابية نحو القراءة وفي قدرتهم على االستمتاع بها كما كان التالميذ المشاركين في  التالميذ
رين على االستفادة من المهارات التي اكتسبوها من نشاط القراءة الموجهة في قراءتهم البرنامج قاد

الحرة كما حظي موضوع تنمية اتجاهات وميول التالميذ نحو القراءة من خالل الوسائل المختلفة 
وكان ذلك الهتمام  ،بشكل عام وأسلوب القراءة بشكل خاص باهتمام الباحثين من التربويين العرب

صل إلى مستوى الدراسات األجنبية إال أنه يعكس رغبة الكثير في تسليط الضوء على موضوع ال ي
  .واالستراتيجيات الممكنة ،اتجاهات التالميذ نحو القراءة وأهمية تنميتها بشتى الوسائل

  
 في األسرية البيئة أثر عن الكشفهذه الدراسة  حاولت (Lin, 2001) لين أجرتها دراسة وفي
 نم ةمتباين أسرية بيئات من الطلبة من عينة الباحثة اختارت حيث ،القراءة نحو الطلبة اتاتجاه
 بةالمناس ةالبيئ وفيروت ل،المنز في القراءة مهارة بممارسة واالهتمام ،التعليم ومستوى الثقافة حيث

 دورًا تلعب واالقتصادي التعليمي ومستواها األسرة أن إلى النتائج أشارت حيث للقراءة والتشجيع
 المناسبة ةالقرائي المواد اوتوفيره رةاألس لتشجيع وأن ،القراءة نحو الطلبة اتجاهات تنمية في كبيرًا
 الذين ةالطلب اتاتجاه كانت حين في ،القراءة نحو واتجاهاتهم ،الطلبة عادات في كبيرًا دورًا

  .المطلوب المستوى دون بالقراءة تهتم ال التي األسر كنف في يعيشون
  

إلى وضع برنامج لتنمية ) McCarthy & Others, 2001(هدفت دراسة مكارثي وآخرون كما 
وقد أعد الباحثون برنامجاً يعتمد على  ،اتجاهات تالميذ المرحلة االبتدائية نحو القراءة بالمتعة

دقيقة مع إنشاء ركن للقراءة داخل الفصل  )15(القراءة للتالميذ بشكل يومي لمدة  أسلوباستخدام 



52 
 

وعند  ،والموسوعات ،والصحف ،والمجالت ،كتبالوتزويده بأنواع مختلفة من المواد القرائية ك
أشارت النتائج إلى و ،تطبيق البرنامج على عينة من تالميذ الصف األول والثالث والخامس االبتدائي

والمنزل المدرسة إلى  تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه التالميذ نحو القراءة الحرة
 .باإلضافة إلى إظهارهم مزيداً من الرغبة في قراءة القصص عليهم

  
 تنمية يـف اللغوية البيئة أثر عن لكشفإلى ا هدفت التي دراستهفي  (lang, 1999) النغ بين كما

 القراءة ىإل يميلون ريفية مناطق من مونالقاد الطلبة أن القراءة نحو وميولهم الطلبة اتجاهات
 فيما أما ،القراءة إلى ميال أكثر متعلمة أسر من ينحدرون الذين الطلبة وأن ،سواهم من أعلى بدرجة
 اتجاهات يف داللة ذات روقف وجود إلى تشر لم الدراسة نتائج فإن االقتصادي بالمستوى يتعلق
  .االقتصادي المستوى لمتغير تبعاً القراءة نحو الطلبة

  
 ,Parker(وأجرى باكر وآخرون  Susan  .; Quigly, Maura.;     Reilly,  JoAnn B( دراسة 

 يعانون الذين التالميذ لمساعدة برنامج وصف إلى هدفتالتي  )2010أبو طعيمة (وردت في دراسة 
 البحث مجتمع تكون وقد ،األكاديمي تقدمهم على عكسياً يؤثر المقروء فهم في ضعف من

 في الكبيرة المدن إحدى بجانب المتوسطة الصفوف في األساسية سارالمد تالميذ من المستهدف
 اإلحاالت استخدام لخال من المقروء فهم في التالميذ ضعف مشكالت وثقت وقد. األوسط الغرب
 البيانات أشارت وقد ،القراء التالميذ مناقشة ثم الحالة دراسة وتقييمات ،المقننة واالختبارات التعليمية

  تكفيهم بحيث جيد نحو على المفتاحية الكلمات بتعلم المتعلقة المهارات في  التالميذ ضعف إلى
 وضعفهم ،األخرى الكلمات رموز لفك استخدامها في تلقائي لبشك استعادتها على قادرين ليصبحوا

 واالستراتيجيات ،المناهج بمحتوى المتعلق األدب مراجعة كشفت وقد ،القواعدي لالتحلي مهارات في
 كما ،القواعدي لالتحلي مهارات في لالتكام ونقص ،الكلي اللغة منحى على تركيزاً التدريسية
 في المشكلة وضع لبتحلي المربوطة اآلخرين لقب من المقترحة العالجية ستراتيجياتالا ساعدت
 دوائر واستراتيجية ،المتعددة تكاءاالذ نظرية بين لالتكام في لالمتمث التعليمي البرنامج اختيار
 التالميذ اتجاهات في زيادة البرنامج تطبيق نتائج أظهرت وقد ،القرائي االستيعاب لتحسين ؛األدب
 وزيادة ،الرواية اختيار عند مخصصين بمؤلفين االهتمام وزيادة ،والترفيهية األكاديمية القراءة نحو
  .المقروء فهم مستوى في



53 
 

تأثير تعليم استراتيجيات الستخالص معنى من قطعـة  : " وهي بعنوان) ,1995Peled(دراسة بيليد 
بواسطة اختبار الكلوز، ونص كامل على تعلم وتذويت هذه االسـتراتيجيات لـدى طلبـة مدرسـة     

، هدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثير برامج التـدخل المختلفـة علـى مسـتوى الـوعي      "ابتدائية
المدرب، وعلى مستوى فهم النص في المستوى الحرفي، وقـد   لالستراتيجيات التي يقوم بها القارئ

حيـث قـام   . في الصف الخامس ممن يتعلمون في الصفوف العادية طالباً) 140(تكونت العينة من 
 )الكلوز( وقد استعمل اختبار اإلغالق  لوعي الستراتيجيات ما وراء الفهم،الباحث بفحص مستوى ا

تم توزيع الطلبة بصـورة عشـوائية   و. لفحص فهم المقروء) 1987 أورثر" ( تعالوا نقرأ" واختبار 
ب فيهـا بواسـطة   لما وراء الفهم، تعلـم الطـال  ) الكلوز(مجموعة اإلغالق : على أربع مجموعات
مجموعـة  ). الكلمات الناقصة في الـنص  إكمال( في أعقاب الكلمات الناقصة و البرنامج المعروف

فيها الطالب بواسطة نص كامل، وأجابوا عن األسـئلة فـي   تعلم و نصوص القراءة لما وراء الفهم
إكمال نصـوص ناقصـة، ومجموعـة    والتقليدي، ) الكلوز(أثناء قراءة النص، ومجموعة اإلغالق 

 تبار الطلبة فـي المجموعـات األربـع   وتم اخوقراءة نصوص كاملة النصوص القرائية التقليدية، 
ن التحسن في مقياس الـوعي  أ: ده، ومن نتائج الدراسةبالنماذج نفسها قبل البدء ببرنامج التدخل وبع

 ا بواسطة مجموعة النصـوص القرائيـة  الستراتيجيات ما وراء الفهم أعلى لدى الطلبة الذين تعلمو
ومقارنة مع الذين تعلموا بواسطة التعلم التقليـدي  ) الكلوز(مقارنة مع الذين تعلموا بواسطة اإلغالق 

أعلى عند الطالب الذين تعلموا بواسطة الكلوز ) الكلوز(اإلغالق  وكان التحسن في معدالت امتحان
عن طريق مقارنته مع التحسن الذي حصل عند الطالب الذين تعلموا بواسطة النصـوص القرائيـة   

 )Schema( كان التحسن في مستوى الفهم أعلى عند الذين تعلموا بواسطة طريقة الـتعلم المبنـي  و
  .بالمقارنة مع المتعلمين حسب األسلوب التقليدي) Meta Cognition(وحسب نظرية 

  
دراسة هدفت إلى معرفة أسباب الضعف في القراءة  )Elbro, 1995(برو وآخرون لاوأجرى 

شاباً وشابة دنماركياً حول مهاراتهم الكتابية وفحصت ) (1124والكتابة حيث تكونت العينة من 
وتوصلت الدراسة إلى  ،رات مختلفة للقراءةفق) 6(آخرين بشكل فردي في البيوت باستخدام  (445)

لديهم مشاكل متوسطة، وكانت %) 9(من المفحوصين لديهم مشاكل حادة في القراءة وأن %) 3(أن 
  . وعدم توفر التدريب النفسي ،والتعليم األساسي المحدود ،أهم األسباب لهذا الضعف العمر

  
 أن على أكدت التي (Mitchell & ley, 1996) ولي ،ميتشل دراسة مع متفقة النتائج هذه وجاءت
 والثاني عشر الحادي الصفين طلبة على الدراسة أجريت حيث للجنس اًتبع تختلف القرائية لالميو
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 بينما واألمومة ،والعاطفة ،األسرة موضوعات قراءة إلى يملن اإلناث أن نتائجها وأظهرت شرع
 ينب اتفاق اكهن كان فقد ذلك ومع ،الخيالية والقصص ،المغامرات قصص قراءة إلى الذكور ليمي

  .القراءة وهو المكتبة زيارة من الغرض في الجنسين
  

دراسة هدفت إلى بحث تأثير أسلوبين تعليميين ألسئلة السؤال  )Ophir, 1994(أوفير كما أجرى 
الذاتي على نوعية األسئلة المطروحة، وفحص تأثير كل أسلوب تجريبي على مستوى فهم النص 

) 93(القصصي، وعلى مستوى التوجه الذاتي في التعلم لدى طلبة البستان، وقد تكونت العينة من 
 Meta( مجموعتين األولى تعلمت حسب نظريةطالباً من طلبة البستان تم توزيع الطلبة إلى 

Cognition( هي مجموعة الضبط التعليم العادي في النسيان و والثانية تعلمت حسب أسلوب
)Control Group( وفهم القصة، والتوجيه  ،نوعية األسئلة: وتم تقييم ثالثة مجاالت تحصيلية وهي

حسب  نالذاتي في التعلم، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تحصيل الطلبة الذين تعلموا ويدرسو
كانت عالية بشكل ملحوظ مقارنة مع المجموعة األخرى في  )Meta Cognition(النظرية األولى 

  .الثالثة التي هدف البحث إلى فحصها المجاالت
  

استراتيجيات القراءة لدى طلبة الصف الرابـع فـي   : " وهي بعنوان)  ,1994Arbil(دراسة أربيل 
وهدفت الدراسة إلى بحث استعمال استراتيجيات القـراءة لـدى طلبـة    ". أثناء اختبار فهم المقروء

 طالبـاً ) 18(وقد تكونت عينة الدراسة من صف مكون من  الرابع أثناء اختبار فهم المقروء،الصف 
، وقد نفـذ  عاٍل وتم جمع المعلومات بواسطة عملية التفكير بصوت سنة، )10.2(ومتوسط أعمارهم 

ومـن  ، وكتابتها بهدف تحليل المعلومات، ، وتم تسجيل ردود فعل الطلبةاالختبار منفرداً بكل طال
المعرفـة  : مجموعات) 7(استراتيجية وتجميعها في ) 52(تحديد : النتائج التي توصلت إليها الدراسة

واستراتيجيات مراقبة، واالستناد إلـى الـنص، ومبنـى مصـطلحات      بان ذهنيةلما وراء اللغة، وم
 عمال االستراتيجية يتغير حسب نوعيـة ولوحظ أن تكرار است فكير المنطقي، والذكاء االختباريوالت

لالستراتيجية حدد من خالل االستراتيجية نفسها، ومـدى مالءمتهـا    السؤال، وأن االستعمال الموفق
يختلفون عن ذوي التحصيالت المنخفضة في  المرتفعة لنوعية السؤال، وأن القراء ذوي التحصيالت

  .فهمهم لمهام القراءة، وقدرتهم على استعمال استراتيجيات مناسبة
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". دراسـة حالـة  : وء في مدرسة ثانويـة فهم المقر: " وهي بعنوان)  ,1994Amide(دراسة أميد 
وهدفت هذه الدراسة إلى بحث أنماط فهم المقروء لدى طلبة المدرسة الثانويـة المختلطـة وبحـث    

 طالباً) 130(وتكونت العينة من  ؤثرة على التحصيل في فهم المقروء،العوامل البيئية والمدرسية الم
" و"  مغلقـة " اء التالميذ امتحانـات  تم إعطمن طلبة صفوف التاسع في إحدى المدارس الثانوية، و

وبين البنـين   ،في فهم المقروء، وتم فحص الفروقات في التحصيل بين الصفوف المختلفة" مفتوحة
وكان  ، والتحصيل في الموضوعات األخرىوالبنات، وفحص العالقة في التحصيل بين فهم المقروء

صيل األناث في المقاييس جميعها، كمـا لـم   أن تحصيل الطالب الذكور فاق تح: من نتائج الدراسة
ووجد تالؤم بين تحصـيل الطـالب فـي فهـم      في التحصيل بين الصفوف المختلفة، توجد فروق

المقروء، وبين التحصيل في اللغة االنجليزية، والميل لقراءة المواد العلمية، وكـذلك يوجـد تـالؤم    
  .األمحصيل في فهم المقروء وبين اللغة وتوافق بين الت

  
مقروئية النشـرات المرافقـة   : "  وهي بعنوان) Wessel & Hunt, 1993(دراسة ويسيل وهانت 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مقروئيـة األطفـال   ". لألدوات المنزلية، تقييم بالنسبة لألطفال
 )477(علـى  ) الكلوز(لألدلة والنشرات المرافقة لألدوات المنزلية، حيث تم تطبيق اختبار اإلغالق 

أعوام، وقد أظهرت الدراسة أن متوسط نتائجهم تتراوح ما بين  )8-7(ولداً تتراوح أعمارهم ما بين 
وقد عزي تدني تحصيلهم في االختبار إلى قلـة فهمهـم للمعلومـات التقنيـة      )40%( - )30%(

الدليل، وقد  أو ،ومعرفتهم بها، وتدني مهاراتهم في القراءة، وإلى الصياغة الركيكة لتعليمات النشرة
  .أوصت الدراسة إلى رفع مستوى المقروئية لتوخي سالمة األطفال

  
وإعادة سرد  ،دراسة هدفت إلى معرفة تأثير األسئلة المدخلة )Thomas, 1991(توماس كما أجرى 

القصة في استيعاب طلبة الصف الرابع للنص السردي، وقد استقصت هذه الدراسة احتمال أو 
 ظهروافرضية أن الطلبة من مستوى الصف الرابع الذين أعادوا سرد قصة مع أسئلة مدخلة قد أ

جود وكذلك استقصت فرضية و ،أفضل من الطلبة الذين أعادوا سرد القصة دون أسئلة مدخلة أداء
 قارئاً) 60(وقد تكونت عينة الدراسة من  )الشروط(بين الظروف المختلفة ) ةذات دالل(فروق مهمة 

وكانت  ،من ذوي القدرات المتوسطة من طلبة الصف الرابع تم اختيارهم من مدرستين ابتدائيتين
وف معالجة هناك أربعة ظروكانت  ،القطعتان المستعملتان من مستوى قراءة الصفين الثالث والرابع

رصيد استيعاب : وكانت المقاييس التابعة كاآلتي. أسئلة مدخلة، أعد السرد، اقرأ فقط اقرأ: هي
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وقد استخدم  ،كامل، رصيد لالستيعاب الحرفي، رصيد االستيعاب االستنتاجي، رصيد إعادة السرد
تيعاب في االستيعاب الباحث التحليل البسيط ذا االتجاه الواحد للمتغيرات الختبار تأثير طرائق االس

الكامل للقطع السردية على طلبة الصف الثالث والصف الرابع، وقد توصل الباحث إلى النتيجتين 
وال  على مقاييس االستيعاب،) الشروط(ف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الظرو: اآلتيتين

على  الباحث  بناء لواستد ،توجد فروق ذات داللة في مقاييس إعادة السرد بين ظرفي إعادة السرد
النتائج أو المعطيات بأن الطالب لم يطبقوا بشكل مناسب طرائق االستيعاب التي وجهوا الستخدامها 
وربما يحتاجون إلى تدريس واضح في تطبيق كل طريقة، وقد أوصى الباحث بإجراءات بحث 

  .مستقبلي يبحث تأثيرات طريقة التدريس على االستيعاب القرائي
  

 لتأثيرات التفاضلية لتركيب القصةدراسة هدفت إلى تحديد ا )Davis, 1991 (ديفس كما أجرى 
واستراتيجيات االستفسار لدى استجابة القارئ في االستجابات الشفوية، والمكتوبة لطالب الصف 

لى األو اءة مسموعة سِئل أفراد المجموعةالثاني بالنسبة لألدب، وبعد قراءة القطعة المختارة قر
أسئلة من نوع استجابة القارئ، وسِئل أفراد المجموعة الثانية عن تركيب القصة ثم طُلب إليهم أن 
يكتبوا قصة أصيلة من عندهم محفزة بأفكار نوقشت من قبل بعد القراءة، واستخدم الباحث كشوفات 

ستجابات ي االاالستجابات الشفوية ألغراض التحليل ثم قام بإحصاء عناصر القصة المحتواة ف
ن التي عبر عنها المختبري) المضمون ذات(واستخدمت التقديرات المضمونية  الشفوية للمجموعتين

بالنسبة لكل قصة لتحديد مستوى الفهم ثم استخدمت القصص األصلية التي كتبها المشاركون لتقدير 
بة السردية، وقد مفهوم تركيب القصة عند األطفال ومحتوى االستجابة، والمستوى التطوري في الكتا

توصل الباحث من دراسته إلى العديد من النتائج منها أن األسئلة التي هي من نوع استجابة القارئ 
تسمح بمشاركة لفظية أكبر في المناقشات األدبية، وهذه المشاركة اللفظية تؤدي إلى مستويات أعلى 

أو ارتباطات بين مستوى من الفهم لدى أطفال الصف الثاني، وأظهرت الدراسة وجود عالقات، 
الفهم المعبر عنه في االستجابات الشفوية، ومستوى الفهم المعروض في االستجابات الكتابية ألن 
المختبرين الذين عبروا عن تفسيرات حرفية في استجاباتهم الشفوية كتبوا بعد ذلك قصصاً أظهرت 

جمالياً تذوقياً أنتجوا تعميمات مجردة هذه المفاهيم الحرفية، وكذلك فأن األطفال الذين تبنوا موقفاً 
  .وواصلوا الموقف الجمالي في االستجابات الكتابية) استمروا في االستجابات اللفظية(
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دراسة هدفت إلى معرفة أثر اللعب في إغناء مهارتي القراءة  )Suzna, 1991(سوزان  كما أجرت
وتحقيقاً ألغراض الدراسة  فقد اختارت  قبل المدرسة في أثناء اللعب الحر،والكتابة لدى أطفال ما 
سنوات حيث استخدمت الباحثة ) 5-3(طفالً تراوحت أعمارهم بين ) 91(الباحثة عينة مؤلفة من 

طفل القراءة والكتابة خالل أسلوب المالحظة المباشرة في تسجيل عدد المرات التي يحاول فيها ال
متطورة لصالح المجموعة التجريبية التي وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق واضحة و اللعب،

  . استخدمت اللعب خالل عملية التدريب
  

 ,Beal(وأجرى بيل  تنمية مهارات األطفال في المراجعـة مـن خـالل    : " دراسة بعنوان) 1990
ة النصوص الصـعبة مـن   هدفت إلى فحص قدرة األطفال على مراجع". التدريب  في مراقبة الفهم

في الصـفين   طالباً )18(في الصف الثالث و طالباً )138(نة الدراسة من وتكونت عي خالل التدريب
واألخـرى لطلبـة الصـفين     ،حيث أجريت دراستان واحدة لطلبة الصف الثالث ، والسادسالخامس
والسادس، ويتم فحص إمكانية قدرة الطالب على مراجعة النصوص الصعبة، وهل يمكـن   ،الخامس

وقـد أظهـرت النتـائج بـأن اكتسـاب       راتيجية مراقبة الفهم؟تحسينها من خالل التدريب في است
 استراتيجية معينة يمكن أن يساعد الطفل على القيام بمراجعات مناسبة لتحسـين فهـم النصـوص   

  .والقطع

بحث وتطوير استراتيجية تهدف إلى زيادة وتحسين : " دراسة بعنوان ) ,1990Koch(كوخ وأجرى 
" في هذه الدراسة تم عرض استراتيجية لتحسين فهم المقـروء  و". رات فهم المقروء في الفيزياءامه

  :هما أسلوبين تحتوي على وهذه االستراتيجية أليف األسئلة، وتقييم تجريبي لها،استراتيجية ت

يتعلم فيها الطلبة تلخيص النص بواسطة تـأليف أسـئلة   " أسئلة مبادرة من الطالب" أسلوب  .1
 .المواد المقررةعلى 

حيث يستقبل الطلبة تغذية راجعة من زمالئهم علـى  " التغذية الراجعة من الزمالء" أسلوب  .2
وقد أظهرت نتائج البحث أنه يمكن تحسين فهم المقـروء  عية األسئلة التي قاموا بتأليفها، نو

  .المستقل لدى الطلبة في نصوص الفيزياء بواسطة استعمال هذين األسلوبين

  
دراسة هدفت إلى استقصاء التأثيرات المدونة في عمل سميث ب )Heiden, 1990( هايدنقام كما 

دليل الختبار االستجابات الشخصية للقصة في التوجهات، واالستيعاب القرائي والمشاركة ) 1986(
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في النقاش بعد القراءة لدى قراء بمستوى الصف السادس، وكان قد افترض أن أسئلة سميث التي 
استجابة شخصية من القارئ يجب أن تمكن القراء من تبني موقف جمالي تذوقي تجاه  تستقطب

القصة، وقارنت الدراسة أسئلة سميث بأسئلة تقليدية مرافقة الختبار مجموعة من القراء القاعدة 
قارئاً من ) 72(وقد تكونت عينة الدراسة من  اءة،للحصول على المعلومات األساسية من القر

من ذوي القدرات العقلية المتوسطة الذين تم توزيعهم عشوائياً على اثنتي عشرة  الصف السادس
مجموعة بمعدل ستة طالب لكل مجموعة، ولتعريف المختبرين باإلجراءات، والمواد استعمل 

وأجابت  ،الباحث قصتين قاعدتين، وقصة قاعدية ثالثة للمعالجة وقرأت كل قصة ست مجموعات
ا في كتاب القراءة األساسي وقرأت المجموعات الست األخرى القصص عن األسئلة التي رافقته

نفسها ولكنها كتابة عن نظام سميث لالستجابة الشخصية وبعد القراءة شاركت المجموعات االثنتا 
دقيقة لكل قصة واستخدم الباحث مقاييس االتجاه واالستيعاب التي  )30(عشرة في نقاش مدته 

 ة وكتبت أسئلة االستيعاب على المستويات الحرفية، واألعلى وفقاًصممها بالنسبة لقصة المعالج
: لالستيعاب القرائي وتوصل الباحث إلى النتيجتين اآلتيتين ,Barretts) (1976 لتصنيف باريت

وجود فرق ذي داللة إحصائية في االتجاه نحو قصة المعالجة بين مجموعات السؤال األساسي 
قل عن النهاية أد عبرت مجموعات االستجابة الشخصية برضا ومجموعات االستجابة الشخصية فق

رت قل مما عبأغير المستقرة أو غير المحلولة للمختار من الرواية التي استعملت كقصة معالجة 
ووجد الباحث أن االستيعاب من المستوى الحرفي أعلى بشكل ذي  عنه مجموعات األسئلة األساسية،

داللة بالنسبة لمجموعات االستجابة الشخصية بالمقارنة مع مجموعات األسئلة األساسية، ولم تكشف 
الدراسة عن وجود فرق ذي داللة بالنسبة لالستيعاب من المستويات األعلى بين مجموعات 

  .المعالجة
  

دراسة هدفت إلى تحليل مستويات الفهم لدى ثالث مدارس  )Bonilla ,1989(بونيال  كما أجرت
متوازنة في والية كاليفورنيا تتبنى القراءة األساسية المتوازنة للغتين االنجليزية واالسبانية، وقد 
أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن أسئلة المستوى في معظم األحيان ضمن تسلسل االستيعاب فكان في 

ى المستوى الحرفي ثم التعليل ثم التقييم وأخيراً التذوق، وكان مستوى المقروئية أعلى المرتبة األول
أعلى بالنسبة للغة االسبانية منه  فيما ورد للصفين الثاني، والثالث في نص اللغة االنجليزية وأيضاً

  .للغة االنجليزية
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دراسة هدفت إلى معرفة أثر تكامل مكونات في برنامج القراءة  )Cate, 1987(كيت  كما أجرى
لطلبة الكلية، ومدى تحصيل الطالب في القراءة، ودقة تدريس المعلمين لمكونات الكتابة، وشملت 

طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة حيث درس أفراد ) 193(عينه الدراسة 
مكونات الكتابة وتلقوا دروساً عامه في القراءة باإلضافة إلى المجموعة التجريبية استخدام تكامل 

كتابة التعبير ومجموعة من األساليب المنظمة للكتابة، وتدريبات عن تكوين الجمل بينما تلقى أفراد 
وأظهرت النتائج أن  ءة من خالل تدريبات عن قطع الفهم،المجموعة الضابطة دروساً عامة في القرا

حيث إنه يمكن أن تعلم الكتابة بنجاحٍ خالل دروس  ات الكتابة كان له أثر فعالكامل مكوناستخدام ت
  .القراءة بالكلية مع إحراز تقدمٍ في تحصيل القدرة على القراءة واكتسابها

  
دراسة هدفت معرفة ما إذا كان التدريب على األنماط العامة  )Doby, 1987(دوبي  كما أجرى

الة التفسيرية أو األنماط الخاصة كالتراكيب البالغية والبيانية في كتنظيم المقالة اإليضاحية والمق
وقد  ،كتابة الملخص تفيد كأدوات فعالة لتحسين القدرة على الفهم في القواعد لدى طالب الكلية الجدد

 الدروس التكاملية الخاصة والعامةطالباً حيث استخدمت مجموعة من ) 50(شملت عينة الدراسة 
ة من االختبارات كاختبارات المفردات اللغوية والقواعد النمطية، والتراكيب وتم تطبيق مجموع

وقد  ديد مستوى االستيعاب عند كل طالب،البالغية، والبيانية باإلضافة إلى اختبارات الكفاءة لتح
أظهرت النتائج أن العديد من الطالب غير العاديين، والذين تنقصهم المعرفة الالزمة إلجراء تحليل 

مستوى على معالجة التراكيب العالية ال يب، ومعالجة مناسبة للنص المكتوب يحتاجون إلى تدركاف
وعندما يكون هنالك تكامل بين هذه األنماط، وكتابة الملخصات فإن  والمنظمة للنصوص التفسيرية

  . هذا يؤدي إلى رفع قدرات الفهم عند الطالب الجدد
  

دراسة هدفت إلى التوصل إلى عالج لتصحيح أخطاء  )Rosenbers, 1986(روزنبرس  كما أجرى
قراءة اللغة العربية الجهرية من خالل ثالثة نماذج هي اإلمداد بالكلمة والنموذج القرائي، وإعادة 
النموذج الصوتي، وبيان أثر هذه النماذج على قراءة اللغة العربية الجهرية في المرحلة العمرية من 

قيقاً ألغراض الدراسة فقد قسم الباحث األطفال أفراد العينة إلى سنة، وتح)  14-5(ومن ) 4-12(
للذكاء على " وكسلر"مجموعتين حسب المراحل العمرية السابقة ثم قام الباحث بتطبيق اختبار 

األطفال غير القادرين على التعلم، وعقد مقارنة أخرى بين طريقة النموذج القرائي، وطريقة إعادة 
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 يقة النموذج القرائي أكثر فاعليةلنتائج التي توصل إليها الباحث أن طرومن ا. النموذج الصوتي
  .وكفاءة من طريقة اإلمداد بالكلمة أو اإلمداد بالنموذج الصوتي المعتاد

  
دراسة بعنوان القراءة، المقروئية، ونصوص تعليم اللغة ب) Hamsik, 1985(هامسك  قامو

ة إلى تحديد ما إذا كانت صيغ المقروئية المطورة اإلنجليزية كلغة ثانية، حيث هدفت هذه الدراس
نجليزي يمكن تطبيقها لقياس مقروئية نصوص لمتعلمي صعوبة القراءة عند قراء من أصل إ لقياس

وأظهرت نتائج هذه  ،اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة ثانية لتحضير مهامهم األكاديمية المستقبلية
هناك عالقة قوية بين نتائج اختبار الكلوز لطالب اللغة الدراسة العديد من األمور من أبرزها أن 

ويمكن استخدام صيغ  ،االنجليزية كلغة ثانية ونتائج صيغ المقروئية على النصوص المستخدمة كما
ويمكن  ،المقروئية المطورة في هذه الدراسة لقياس مستوى مقروئية طلبة اللغة االنجليزية كلغة ثانية

كما ويمكن تطبيق هذه الدراسة على مجتمعات  ناسبة لمستواهم القرائياستخدامها الختيار مواد م
  .مختلفة

  
مدى يمكن التنبؤ بقدرات الفهم  أيدراسة هدفت إلى معرفة إلى  )Farley, 1985(فارلي وأجرى 

 ض من خالل مهارات التفكير الناقدالقرائي لدى طالب الجامعة الجدد ذوي التحصيل المنخف
ومهارات التفكير المعرفي، ولتحقيق هذا الهدف اختارت الباحثة عينة ممثلة من الطالب ذوي 

 التحصيل المنخفض    طالباً، وذلك عن طريق تطبيق اختبار يتعلق بالقراءة وكذلك تطبيق (165)
 في كاربون ديل ) (ILLINOISينوس لاختبار للطالب من ضعاف التحصيل من جامعة ال  

(CARBONDALE)من الدرجة الكلية %) (50ث تم اختبار الطالب الذين حصلوا على أقل من حي
وقد انضم هؤالء الطالب إلى برامج تدريبية في القراءة  طالباً (165)في اختبارين، وبلغ عددهم 

وكذلك األخطاء التي يقعون فيها، وقد طبق عليهم بصورة  لتعرف على مدى تحسن مستوى الطالبل
أثناء مدة التدريب عدة اختبارات تتعلق بالتفكير الناقد والقدرات المعرفية  مستمرة، ومتتابعة في

المتطورة، وكذلك للقراءة الصامتة، وبعد تطبيق االختبارات توصل الباحث إلى أنه ال توجد عالقة 
  .ومهارات القراءة الناقدة صائية بين مهارات التفكير الناقدذات داللة إح
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تقييم التحصيالت العلمية لطالب الثاني عشر في : " بعنوان دراسة)  ,1985Sala(سيلع أجرى كما 
الدراسة إلى تقييم التحصيالت العلميـة    هذه هدفتو ".ء حسب مبدأ متطلبات الحد األدنىفهم المقرو

 حسب مقاييس متطلبات الحـد األدنـى   بواسطة امتحان م المقروء لطالب الصف الثاني عشرفي فه
" كتسـير أهرون " في المدرسة  من صفوف الثاني عشر طالباً) 189(سة من وقد تكونت عينة الدرا

الطالب الذين فشـلوا حسـب هـذه     أن :ومن االستنتاجات التي خرجت بها الدراسة في رجوبوت،
نجحوا في فهم المقروء في إطار  الذين نسبة الطالبو كانوا أقلية مقارنة مع طرق أخرى، الطريقة

متطلبـات الحـد    ، وقد جاء في الدراسة أن طريقةكانت متشابهة) البجروت(امتحان الثانوية العامة 
أو  ،األدنى تساهم في تطوير طالب ضعفاء، يساهم البرنامج في إعطاء خريجي المدرسة معلومات

 ).فوق الثامنة عشرة( مواد أساسية مناسبة ألداء واجبات الشباب البالغين 

  
دراسة هدفت إلى تحليل األخطاء الجهرية واستقصائها  )Zaghlool, 1984(زغلول  أجرىوكما 
طالباً من كل صف ) 60(طالباً وطالبة من طالب المرحلة الثانوية في األردن بواقع ) 180(لدى 

من الصفوف الثالثة في تلك المرحلة فقام الباحث باختيار هؤالء الطالب عشوائياً من أربع مدارس 
 واإلضافة ،والحذف ،احث األخطاء إلى أربع فئات هي اإلبدالثانوية في مدينة المفرق، وصنف الب

وفرط االستخدام وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة قلة نسبه األخطاء بين أفراد العينة 
وأن أكثر األخطاء شيوعاً بين أفراد العينة هو خطأ  ،واإلضافة ،والحذف ،فيما يتعلق بخطأ اإلبدال

الباحث وقوع الطالب في هذه األخطاء إلى مجموعة من األسباب من بينها  اإلبدال حيث أرجع
  . ونقص المعلومات ،واالكتساب الناقص للمفردات ،استعادة المفردات من اللغة العربية

  
دراسة هدفت إلى تحديد أخطاء القراءة وأشكالها مع تقديم ب )Harding,  1984(هاردينج وقام 

) 8-6(طالباً تراوحت أعمارهم بين ) 48(ئي، وشملت عينة الدراسة العالج المناسب لكل خطأ قرا
طالباً لديهم قدرة متوسطة على القراءة ) 24(تضم  اسنوات مقسمين إلى مجموعتين إحداهم

 - ب  - طالباً ممن ليست لديهم القدرة على القراءة، واستخدمت الدراسة الجزء) 24(واألخرى تضم 
للصوتيات لتحديد أخطاء القراءة وأشكالها، وطرق " دوين"للقراءة واختبار ) ,Nillنيل (من تحليل 

عالجها وأوجه الفهم الخاصة بها مع عرض النموذج التعليمي والنفسي لعالج تلك األخطاء، وقدمت 
د التسجيل الصوتي لقراءات الدراسة شرحاً لمهارات القراءة، وأخطاء اللغة االنجليزية الجهرية بع

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تحديد أخطاء القراءة، والعالج المناسب لكل و الطالب،
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ية كما بينت الدراسة خطأ يعد أسلوباً ناجحاً من أساليب عالج أخطاء قراءة اللغة االنجليزية الجهر
ومظاهره ثم إن التدرج في العالج يعد من األساليب الناجحة في عالج األخطاء  أسباب الخطأ

  . لقرائيةا
  

 ,Blackburn(بالك بورن  كما أجرى دراسة هدفت إلى دراسة مجموعة من الطالب  )1981 
المتأخرين قرائياً بتحديدهم وتحديد تحصيلهم القرائي، ومتابعة مجموعة مختارة منهم وشملت عينة 

مستوى وقد تم الحصول على ال ،الدراسة مجموعة من القراء المتأخرين في إحدى مناطق أوكالهوما
وفحص ذلك بعد ثالث سنوات عن طريق مقارنة درجات  ،المتأخرين قرائياً ةالقرائي لمجموع

وتحديد  الجهرية بمستوى القراءة الصامتة القراءة بدرجات القراءة المتوقعة ومقارنة لمستوى القراءة
نقاط القوة والضعف في قراءة األطفال، وفي أثناء الدراسة أخذ رأي المدرسين واآلباء عن مدى ما 
حققه هذا العدد المختار من التالميذ من تقدم في القراءة، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه 

أخر القرائي من األطفال على اعتبار أنهم معرضون للت%) 20(الدراسة تحديد ما ال يزيد عن 
ووجد أن التذكر كمقياس للعالج لم يكن إجراء  ،مستقبالً، وذلك عن طريق مالحظة المدرسين

كما وجد أن الكتب المدرسية لم ترفع من . مدرسياً ناجحاً بالنسبة لألطفال ذوي المشكالت القرائية
من الطالب نمواً ) %75(وقد أظهر  المستوى المتوقع منه في القراءة، مستوى القارئ المتأخر إلى

وبعد ثالث سنوات أظهر الطالب  سنة من التدريس العالجي للقراءة، ايجابياً بمقدار سنة أو أكثر بعد
كما . لهم فيها ةن زيادة في التفاوت بين درجة القراءة، والدرجة المتوقعوالغير قادرين والمتأخر

متة، ولم يظهر الطالب المتأخرون وجد أن الفهم في القراءة الجهرية أعلى منه في القراءة الصا
قرائياً إال فرقاً ضئيالً فيما يتصل بالتعرف على الكلمات التي تعرض لهم سواء على انفراد أو في 

  .سياق الكالم أو الكتابة
  

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين القراءة والكتابة  )Walker, 1981( ووكركما أجرى 
وأثرها في تحسين الفهم في القراءة لدى طلبه الكليات ذوي المستوى األكاديمي المتدني في القراءة 
من خالل استخدام برنامج تعليمي متكامل للقراءة والكتابة، وتحديد آثار التعليم المتكامل للقراءة 

طالباً من ) 74(وقد شملت عينة الدراسة  لطالب نحو القراءة، وموقفهم منها،ت اوالكتابة على اتجاها
وقسمت العينة إلى ) Old West Bury( طالب الكليات الذين يدرسون في جامعة نيويورك لكلية
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مجموعتين تجريبية وضابطة حيث طبق على أفراد العينة التجريبية استراتيجيات متكاملة بينما 
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات  ألساليب التقليدية غير المتكاملة،طبقت ا المجموعة الضابطة

لضابطة لصالح المجموعة مجموعتين التجريبية واالبين ). 0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
يجابية للقراءة والكتابة مل القراءة والكتابة مواقف أكثر إحيث أظهر طالب مجموعة تكا التجريبية
وأظهرت الدراسة أنه من الممكن عملياً استخدام  األخرى غير المتكاملة، ب المجموعةمن طال

  . الكتابة في تحسين القدرة على الفهم في القراءة ألؤلئك الطالب
دراسة هدفت إلى استخدام أسلوب التكامل لتعليم القراءة والكتابة  )Bowels, 1981(بولزكما أجرى 

د الذين لم دام األسلوب التكاملي لطلبة الجامعة الجدبحيث اشتملت على مواضيع تتضمن مبادئ استخ
طالباً من طالب الجامعة الجدد الذين كانوا ) 17(وقد شملت عينه الدراسة  يعدوا اإلعداد الكامل،

وقد درس هؤالء  ،ضعيفين في القراءة والكتابة، ولم يعدوا اإلعداد الكافي في القراءة والكتابة
شترك ر التكامل، وكان كل درس يركز على موضوع معين مالطالب عشرة دروس تخضع لمعايي

وقد أظهرت النتائج تحسناً في كتابات الطالب، ولكن لم تتحسن قراءاتهم  بين عملية القراءة والكتابة،
عند استخدم االختبار المقنن لكنهم أظهروا تحسناً في القراءة عندما تم قياسه باختبار مشترك بين 

  . القراءة والكتابة
  
دراسة هدفت إلى التعرف على مدى تأثير بعض مهارات  )Jacques, 1980( جاكسأجرى وا كم

 ومهارات التعليل، ومهارة التفسيرالقراءة الناقدة، ومهارة التمييز بين الحقائق، واالفتراضات، 
ومهارة االستنتاج على قدرة طالب الجامعة الجدد القرائية، وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط 

 لتدريب على مهارات أخذ المالحظاتقوي دال إحصائياً بين النجاح، والتقدم األكاديمي، وا
 نتاجيةالقدرة على القراءة االست وتحديدها، ومهارات الفهم، ومهارات القراءة الناقدة يساعد في تنمية

كما يوجد ارتباط قوي دال إحصائياً بين التدريب على مهارات القراءة الناقدة . والقراءة اإلجمالية
وأوصت هذه الدراسة بضرورة العمل على تنمية مهارات التفكير  ،ةلدى الطالب الجدد في الجامع

  .الناقد لدى طالب الجامعة الجدد، وخصوصاً مهارة تقويم األحكام
  
هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين القدرة دراسة  )Sellers 1979 ,(ز سيليرأجرى و

حيث تم اختيار  وبين أدائهم في القراءة ،وغير القادرين ،القادرين, اللغوية لقراء المرحلة المتوسطة
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وتعتبر , المفحوصين لهذه الدراسة من مدارس في مركزين من مراكز شمالي أوكالهوما الوسطى
وقد تم تحديد القراء , المدارس ممثلة لقطاع عريض من المستويات االجتماعية واالقتصاديةهذه 

 السنة أقل من مستوى صفهم  (0.8)ون عندأيذ الصف الرابع الذين يقرغير القادرين بأنهم تالم
د فق أما القراء القادرون سنة أقل من مستوى صفهم (1.2)ون عند أوتالميذ الصف الثامن الذين يقر

وغير القادرين من الصفوف  ،أو فوق هذا المستوى ،ون عند مستوى صفهمأعرفوا بأنهم الذين يقر
الفهم في : واللغوية التي تم اختيارها للدراسة هي ،وكانت المهارات القرائية ،المذكورة في العينة

أن هناك : الدراسة هيوأهم نتائج هذه ، والنضج اللغوي, فظيوالفهم الل, القراءة الصامتة والمفردات
والفهم اللفظي , ومفردات التعبير الشفوي, عالقة دالة بين مقاييس القدرة اللغوية كما تمثلها المفردات

وكانت الدراسة انتقائية لمتغير المستوى االجتماعي  ،األداء القرائي للفهم والمفردات وبين مقاييس
قة دالَة في القدرات اللغوية التي تمثلها عدة واالقتصادي ألفراد العينة فيها، وقد أثبتت وجود عال

مهارات مختلفة لدى العينة، وهذا يدل على أن للمستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع تأثيراً 
ألجنبية إيجابياً على قدرات التالميذ في فهم المقروء، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات العربية وا

ن أن األداء القرائي، والقدرات اللغوية ال يحدث التقدم فيهما بنفس ، ووجد أنه على الرغم مأيضاً
المعدل بالضرورة بالنسبة للقراء القادرين في مستويات الصفوف المتوسطة إال أن هناك عالقة دالة 
بين االثنين، وقد أظهر القراء القادرون في المرحلة المتوسطة درجات تدل على كفاءة أكبر في 

كما أظهرت المهارات اللغوية لدى مجموعة . مما أظهره القراء غير القادرين المهارات اللغوية
القراء غير القادرين من قراء الصفوف المتوسطة ميالً إلى بطء معدل التقدم مما أظهرته المهارات 

 اً فيما بين مستوى الصفين السادسويبدو أنها تتقارب كثير ناللغوية لدى مجموعات القراء القادري
    .ابعوالس
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  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2

تمحورت الدراسات السابقة حول القراءة وفهم المقروء حيث تم استعراضها باللغتين العربية 
واالنجليزية، وقد عكست هذه الدراسات العديد من التوجهات المتنوعة للبحث في موضوع يستحق 
الدراسة أال وهو فهم المقروء، ولقد تم عرض بعض الدراسات التي تتعلق وتُركز على مقروئية 

 أنها ص التعليمية المتنوعة، ونالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة وخاصة األجنبيةالنصو
تختلف اختالفاً كبيراً عن الدراسات العربية كونها ركزت بشكل مباشر على فهم المقروء في العديد 
من المستويات، وهذه الدراسات قطعت شوطاً ال بأس به في دراسة موضوع فهم المقروء، أما 

راسات العربية فنالحظ بأنها تناولت فهم المقروء بشكل بسيط إلى حد ما حيث بحثت هذه الد
الدراسات في فهم المعنى الظاهر في حين بحثت الدراسات األجنبية في التفكير والفهم، وإن كانت 
بعض الدراسات العربية تحاول اللحاق بالدراسات األجنبية إذ لقي هذا الموضوع اهتماماً واضحاً 

ن أصحاب االختصاص واالهتمام به، وبعد استعراض هذه الدراسات اتضح العديد من األمور م
تشابه هذه الدراسات في كونها حاولت الكشف عن فهم المقروء، واختلفت أيضاً نتائج هذه : منها

داة الدراسات فيما بينها في تحديد الخطأ القرائي وفهمه، واختلفت هذه الدراسات فيما بينها ببناء األ
المتعلقة بتحديد نوع الخطأ في فهم المقروء فيما اعتمدت هذه الدراسات على نظام تحليل األخطاء 

ت دراسات أخرى على أداة من بناء الباحث وتفاوتت العينات دفيما اعتم) M.I.R(القرائية 
صغيرة، وقد برر  المختارة لهذه الدراسات في الحجم حيث كانت هذه العينات في معظمها عينات

الباحثون ذلك فيما تنوعت مجتمعات هذه البحوث إال أنها ركزت بشكل عام على المرحلتين 
األساسية واالبتدائية فيما اعتمدت هذه الدراسات على المنهج الوصفي، وإن كان هناك المنهج 

لمقروء وأخيراً أجمعت معظم الدراسات على وجود ضعف في فهم ا ،التجريبي في بعض الدراسات
والقراءة الجهرية خاصة في المراحل األساسية، واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في 
عينتها حيث ركزت على طلبة الصف العاشر األساسي بعينه بينما تناولت الدراسات السابقة صفوف 

  .ومراحل أخرى مختلفة
  
) 1996(دراسة أبو حجاج و) 2009(ودراسة الشخريتي  )2010( طعيمة أبوتناولت دراسة و

 القرائية برنامج أثر) Rosenbers, 1986(برس دراسة روزنو) 1999( باكر وآخرونودراسة 
 جاكسودراسة ) 2008( موسى أبو دراسة، أما المهارات القرائية بعض في الضعف لعالج
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)Jacques,   القرائية المهارات بعض مستوى تحسين على الدراما استخدام أثر فتناولتا )1980
  (Lin, 2001) لينودراسة  )2002( المويزريودراسة ) 2008( لإسماعيوتناولت دراسة 

دراسة ، أما القراءة نحو االتجاهات  (lang, 1999)النغودراسة   (Durto, 2002) ديرتودراسة و
إلى التعرف على واقع المشكالت  اهدفتاللتان ) 2006(ودراسة حماد وفورة ) 2007(فورة مطر و
 ,Farley(فارلي ودراسة  (2006)أبو عودة  ، ولكن دراسةالقرائية ودراسة سيلع   )1985

  أبو جحجوح وحمدان ، أما دراسةهدفت إلى التعرف إلى واقع عملية فهم المقروءف) 1985(
دراسة البساط و) 1996(ودراسة عبيد ) 1998(ودراسة يعقوب ) 2004(راشد ودراسة  (2006)

 تحديد مهارات القراءة تلك الدراسات إلى هدفتف) Bonilla ,1989(ودراسة بونيال ) 1993(
 التكاملي األسلوب باستخدام العربية اللغة في مقترح برنامج أثر) 2002( لالدخي دراسةوتناولت 

أجرى الربعي و الوظيفية ةـوالكتاب الجهرية القراءة مهارات واكتساب ،المعرفي لالتحصيلى ع
 ,Blackburn(ودراسة بورن  )1997(ودراسة الذيابات ) 2001(السليطي و )(2002  1981( 
 لنزاو )2002( الجبار وعبد السرطاوي وأجرى، إلى معرفة مظاهر الضعف القرائي هدفت دراسة

 نحو الطلبة لميو عن الكشفإلى  هدفت اتدراس (Mitchell & ley, 1996)ودراسة  )2002(
مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب اللغة (2000) فضل اهللا ، وتناول القراءة
 صعوبات التعلم في اللغة العربية فتناولتا) 1996(ودراسة علي ) 2000(الدبس ، أما دراسة العربية

) 1988(ودراسة الشهاب ) 1993(ودراسة علي ) 1995(دراسة الرمضاني و) 1998(سرحان أما 
 فتناولوا دراسات) Harding,  1984(هاردينج ودراسة ) Zaghlool, 1984(زغلول ودراسة 

مستوى ) 1997(النقرش وناقش هدفت إلى معرفة نوعية األخطاء القرائية التي يرتكبها الطلبة، 
فهدفت إلى معرفة المعنى الحرفي للكلمات ) 1996(راسة هلسة ، أم دمقروئية كتاب اللغة العربية

اهتمت بالتعرف على االستعداد في ف (1993)أبو زيد والحقائق وتفسير المادة المقروءة، أما دراسة 
عيوب القراءة الجهرية، وتناولت دراسة ) 1990(عويدات ومرشد ، وتناولت دراسة األداء القرائي
تأثير استخدام ) Thomas 1991(ودراسة توماس ) 1994(أوفير ودراسة )  1989( التل ومقدادي

 ,Elbro(برو وآخرون لااألسئلة التي تتطلب قدرات عقلية عليا في االستيعاب القرائي، أما دراسة 

مشكلة تردي القراءة تناولت ف) Walker, 1981(ووكرودراسة 1978) (السعيد ودراسة  ) 1995
 Alarain(األرياني  وتناولت دراسة والكتابة ءة اللغوية للمتعلمين الدافعة والكفا لالعوام) 2004,
 Heiden( هايدنوتناولت دراسة  للعربية  جابات الشخصية للقصة في التوجهاتاالست) 1990
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) Cate, 1987(كيت واالستيعاب القرائي والمشاركة في النقاش بعد القراءة، كما تناولت دراسة 
معرفة أثر تكامل مكونات في برنامج القراءة لطلبة الكلية، ومدى تحصيل الطالب في القراءة، أما 

فتناولت معرفة ما إذا كان التدريب على األنماط العامة كتنظيم ) Doby, 1987(دراسة دوبي 
ة، كما تناولت المقالة اإليضاحية والمقالة التفسيرية أو األنماط الخاصة كالتراكيب البالغية والبياني

        سيليرزأسلوب التكامل لتعليم القراءة والكتابة، وبحثت دراسة ) Bowels, 1981(دراسة بولز
), 1979 Sellers (اءلما إذا كانت هناك عالقة بين القدرة اللغوية  فيوبين أدائهم في القراءة ،لقر 

متحدث اللغة العربية لقطعة أونص، وتناولت  فتناولت كيفية استيعاب) 2008(صالح  أما دراسة
 ,Beal(دراسة بيل  ، وتحدثت دراسة ويسيل وهانت تنمية المهارات القرائية) 1990

)Wessel&Hunt,  ، أما دراسة أربيل عن مقروئية النشرات المرفقة لألدوات المنزلية) 1993
، أما بيليد فتناولت فهم المقروء) 1994(، أما دراسة أميد فتناولت استراتيجيات القراءة) 1994(
  .فتناول تأثير تعليم استراتيجيات الستخالص المعنى) 1995(
  

 جانب إلى القرائية بالعيادات برنامج )2010( طعيمة أبوأما بالنسبة لألدوات استخدمت دراسة 
 الضعف عن يكشف ائياًقر اًاختبار) 2009( الشخريتي، كما استخدم مالحظة وبطاقة اختبار

 والجهرية الصامتة بمهارات القراءتين قائمة) 2008( موسى أبوواستخدم  ،التالميذ عند الموجود
 لتوضيح معلم لودلي ،وبطاقة مالحظة) وبعدي قبلي( للقراءتين واختبار، المحددة الدروس ومسرحة

ن ودراسة أبو جحجوح وحمدا (2007) مطر وفورة، أما الدرامية بالطريقة وخطواته ،التدريس آلية
 لالدخي دراسةكأداة قياس، واستخدمت االستبانة  فاستخدموا) 1993(ودراسة أبو زيد ) 2006(
ويعقوب ) 2001(والسليطي ) 2002(سين للدراسة، واستخدم الربعي ومقيا ختبارا) 2002(
 ,Rosenbers(روزنبرس و (Durto, 2002) ديرتوو) 1990(وعويدات ومرشد ) 1998(

ويسيل وهانت و) Bowels, 1981(وبولز) Harding,  1984(وهاردينج ) 1986
)Wessel&Hunt, 1993(  وأربيل)دوبي و) 1996(ختبار كأداة دراسة، واستخدم علي الا )1994
)Doby, 1987( فارلي و)Farley,  مجموعة من االختبارات لقياس  )1995(وبيليد  )1985

اختبار واستبانة كأداة ) 1993(ودراسة علي ) 1995(دراسته، واستخدمت دراسة الرمضاني 
 Alarain (برنامج لقياس دراسته، واستخدمت دراسة األرياني ) 1993(للدراسة، واستخدم البساط 
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أسلوب المالحظة ) Suzna, 1991(سوزان  استبانتين في دراسته، واستخدمت دراسة ) 2004, 
  . المباشرة كأداة لقياس الدراسة

 ذات داللة فروق وجود إلى) 2009( الشخريتي دراسةو )2010( طعيمة أبو دراسةتوصلت و
 تطبيق االختبار وبعد لقب القرائية المهارات اختبار على التالميذ درجات متوسطات بين إحصائية
 بين فروق وجود عدم إلى صلتفتو) 2008( موسى أبو دراسة، أما التجريبية المجموعة لصالح
 القبلي االختبار في العادية بالطريقة الذين يدرسون والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسط

 بأسلوب يدرسون الذين الطالب درجات بين متوسط إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت حين في
 التجريبية المجموعة لصالح البعدي ختبارفي اال العادية بالطريقة يدرسون الذين والطالب الدراما
اتجاهات  وكانت القراءة نحو إيجابية اتجاهات وجود إلى) 2008( لإسماعيتوصلت دراسة  كما

عن وجود بعض (2007)  مطر وفورةدراسة وكشفت  ،الذكور اتجاهات من أعلى اإلناث
القراءة في الحياة وأن  المشكالت القرائية في مجال اإلدراك والتحليل والنقد، وفي مجال توظيف

معدل المشكالت لدى المعلمات أقل منها لدى المعلمين، وأن المشكالت القرائية في منطقة غزة أقل 
عن قدرات الفهم القرائي  (2006)أبو عودة ، كما كشفت دراسة شيوعاً منها في منطقة شمال غزة

  ة منها في مرحلة اإلعداد للقراءةلإلفاد
حمادة وفورة وتوصلت دراسة اءة، والتقويم، والتطوير لجميع عناصرها، ومن ثم مرحلتي القر 

أبو كما توصلت دراسة تحسين معدل سرعة القراءة لدى تالميذ هذه المرحلة، إلى  (2006)
راشد ، أما إلى تنوع مهارات القراءة المتوفرة في كتاب لغتنا الجميلة (2006)جحجوح وحمدان 

 والفهم االستنتاجي ،مهارات الفهم القرائي تمثَلت في الفهم الحرفيتوصلت إلى قائمة بف) 2004(
) 2002( لالدخي دراسة، ووالناقد وكشفت عن عدم تمكن طالبات األول اإلعدادي من تلك المهارات

 تالميذ لتحصي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هي الو النتائج من مجموعة خلصت إلى
 والفهم التذكر ىمستو عند ةءالقرا مادة في المجموعة الضابطة وتالميذ التجريبية المجموعة
 وتالميذ ،التجريبية المجموعة تالميذ اكتساب إحصائية بين داللة ذات فروق ووجود والتطبيق
الربعي ، وتوصلت دراسة التجريبية المجموعة الجهرية لصالح القراءة لمهارات الضابطة المجموعة

وال توجد  ،ارتفاعاً كبيراً في نسبة وقوع الطالب في أخطاء القراءة الجهريةأن هناك  إلى) (2002
أما  ،فروق ذات داللة إحصائية لدرجة وقوع التالميذ في أخطاء القراءة الجهرية تعزى إلى الجنس

 من لوك القراءة إلى لالمي بين عالياً ارتباطاً وجدت) 2002( الجبار وعبد السرطاويدراسة 
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 الشباب بأن الدراسة خرجت) 2002(المويزري أما دراسة  لوالتحصي اللغة في لالتحصي لمعد
 القراءة إلى يميلون المتزوجين غير الشباب وأن ،أكبر منهم هم ممن للقراءة ميالً أكثر سناً األصغر
كما  ،اإلناث من أكثر القراءة نحو الذكور اتجاهات الشباب نأو ،المتزوجين الشباب من أكثر

 من المستوى لوك القراءة نحو لالمي بين يجابيةإ عالقةإلى أن هناك ) 2002( لنزا توصلت دراسة
عن أن بعضاً من التلميذات يواجهن بعض ) 2001(السليطي ، كما كشفت دراسة لوالتحصي اللغوي

، وأن المشكالت القرائية التي تشيع لديهن تمتاز ةالمشكالت في مهارتي التعرف والنطق في القراء
أن أكثر أنواع عن (2000) فضل اهللا وكشفت دراسة  في الكلمات الطويلة وفي األسماء بكثرتها
وأقل األسئلة استخداماً , واستخالص النتائج، وإصدار األحكام استخداماً أسئلة تحديد التفاصيل األسئلة

الدبس راسة ، أما دأسئلة تحديد األفكار الصريحة، والتنبؤ باألحداث، والتمييز بين الحقائق واآلراء
ووجود  والكتابة بين الجنسين فتوصلت إلى عدم وجود فروق في مستوى صعوبات القراءة) 2000(

وكلما زاد التحصيل لدى  فروق إحصائية تُعزى إلى موقع المدرسة في مجال صعوبات القراءة،
إلى أن هناك ) 1998(سرحان وتوصلت دراسة  معاناتهم في مجال صعوبات التعليمالطلبة قلت 

 أن إلى) 1998(  يعقوب تقارباً كبيراً في النسب بين اللغتين العربية واالنجليزية، وتوصلت دراسة 
: يلي كما االختبار شملها التي واالستيعاب الفهم لمهارات الفعلي الطلبة إتقان ىالمئوية لمستو النسبة
 الفهمو %)65- 2(مبعثرة  لجم في قصة إنشاء، %)60- 1( مبعثرة كلمات من مفيدة لجم تكوين
أن النصوص ليست  إلى )1997(النقرش وتوصلت دراسة  %)66- 3(األولي  النص قراءة بعد

أشارت النتائج إلى أن نصوص القراءة  وقد ،مرتبة في ضوء درجة مقروئيتها في الكتاب المقرر
متدرجة في للصف السادس األساسي مناسبة في مقروئيتها لتالميذ ذلك الصف إال أنها لم تكن 

ارتفاع في  إلى (1997) الذيابات ، كما توصلت دراسة مقروئيتها حسب تسلسلها في الكتاب المقرر
نسبة األخطاء التي وقع فيها طلبة الصف الرابع األساسي الذين يمثلون الحلقة األولى من حلقات 

أما  الحذف ثم اإلضافةع اإلبدال يليه التعليم، وأن أكثر األخطاء شيوعاً لدى الطلبة هو خطأ من نو
 والمجموعة المجموعة الضابطة بين فروق وجود عن النتائج سفرتفأ) 1996( حجاج أبو دراسة

 المجموعة والفهم لصالح والتعرف الكلي المجموع في الكسب درجات في لىاألو التجريبية
 في الكسب درجات في التجريبية والثانية لىاألو المجموعة بين فروق ووجود لىاألو التجريبية
 بين والفهم التعرف دالة في فروق توجد ال بينما الثانية التجريبية للمجموعة الكلي المجموع

 في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة بين الضعاف للتالميذ فروق توجد المجموعتين
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لى، كما كشفت األو المجموعة التجريبية لصالح والفهم والتعرف الكلي المجموع في الكسب درجات
والتذوقي بشكل  ءة قد عالجت مستوى الفهم المباشرأن أسئلة تعليم القراإلى (1996) عبيد دراسة 
في النشيد حسب االختيار  بينت إلى أن وجود فروق دالة إحصائياً) 1996(، ودراسة هلسة أكبر

هناك فروق في  كونه من داخل المنهاج وخارجه بينما في المعلومات العامة، والقصة لم يكن
أن التعلم (1996) علي التحصيل مع كون االختيار من داخل المنهاج وخارجه، كما بينت دراسة 

، وبينت التعاوني يؤدي إلى تحسين أداء التالميذ من ذوي صعوبات تعلُم مهارات القراءة الصامتة
الب الصفوف فروق ذات داللة إحصائية في األخطاء بين ط عدم وجود) 1995(الرمضاني دراسة 

أن استخدام إلى  (1993) البساطوتوصلت دراسة  الثالثة بالمرحلة اإلعدادية في القراءة الجهرية
الطريقة الكلية الصوتية في تهيئة طفل ما قبل المدرسة لتعلُم المهارات األساسية للقراءة، والكتابة له 

الصف  خطاء عند طلبةنسبة شيوع األ توصلت إلى أن (1993) علي ، ودراسة فعالية ملحوظة
، أما دراسة طلبةالفي امتالك الطلبة لمهارات القراءة الجهرية عند  واضحٍ عالية وهناك تدنٍ
فقد أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية في طبيعة أخطاء الطلبة تُعزى ) 1990(عويدات ومرشد 

فتوصال إلى وجود  )1989( التل ومقداديلعوامل الجنس والمستوى التعليمي ودخل األسرة، أما 
والضابطة لصالح المجموعة  لقرائي بين المجموعتين التجريبيةفروق في مستوى االستيعاب ا
أظهرت تدنياً ملحوظاً في عملية القراءة بين طالب العينة ) 1988(التجريبية، ولكن دراسة الشهاب 

لقراءة وفق ما حيث إن المستويات الصفية جميعها لم تصل إلى المستوى المطلوب في عملية ا
أن نسبة متدنية لها وضع  توجد 1978)(السعيد أما دراسة  القراءة ءيتطلبه نظام تحليل أخطا

 نفسي خاص كالشرود الذهني والتردد والخجل، والرفض ألي موقف تعليمي في الصف الدراسي
ما ينلقراءة بوا لمهارات األقوى هي المحادثةإلى أن ا) Alarain ,2004 (وتوصلت دراسة األرياني 

 في مهم لعام الجنس أن  (Durto, 2002)ديرتووتوصلت دراسة  األضعف اإلصغاء والكتابة هما
 األسرة أن إلى أشارتالتي  (Lin, 2001) لين دراسةأما  ،القراءة نحو واالتجاهاتل الميو تنمية

 بين كما القراءة نحو الطلبة اتجاهات تنمية في دورًا كبيرًا تلعب التعليمي واالقتصادي ومستواها
وبين باكر  ،القراءة إلى ميالً أكثر متعلمة أسر من ينحدرون الذين الطلبة أن(lang, 1999)  النغ

 ,Parker( وآخرون Susan  .;  Quigly, Maura.;  Reilly,  JoAnn  B.1999(  في زيادةأن 
 عند مخصصين االهتمام بمؤلفين وزيادة ،والترفيهية ،األكاديمية القراءة نحو التالميذ اتجاهات
 أن  (Mitchell & ley, 1996)وتوصلت دراسة، المقروء فهم مستوى في وزيادة ،الرواية اختيار
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إلى أن تحصيل الطلبة الذين ) 1994(كما توصلت دراسة أوفير  للجنس تبعاً تختلف القرائيةل الميو
 ,Thomas( كانت عالية بشكل ملحوظ، كما توصل توماس حسب النظرية األولى  نتعلموا ويدرسو

على مقاييس ) الشروط(إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الظروف ) 1991
كما توصل . االستيعاب، وال توجد فروق ذات داللة في مقاييس إعادة السرد بين ظرفي إعادة السرد

 إلى أن األسئلة التي هي من نوع استجابة القارئ تسمح بمشاركة لفظية) Davis 1991 (ديفس 
أكبر في المناقشات األدبية وهذه المشاركة اللفظية تؤدي إلى مستويات أعلى من الفهم لدى أطفال 

إلى وجود فروق واضحة ومتطورة لصالح ) Suzna, 1991(سوزان الصف الثاني، كما توصلت 
 ,Heiden( كما توصل هايدن. المجموعة التجريبية التي استخدمت اللعب خالل عملية التدريب

لى وجود فرق ذي داللة إحصائية في االتجاه نحو قصة المعالجة بين مجموعات السؤال إ) 1990
األساسي، ومجموعات االستجابة الشخصية فقد عبرت مجموعات االستجابة الشخصية برضا أقل 
عن النهاية غير المستقرة أو غير المحلولة للمختار من الرواية التي استعملت كقصة معالجة أقل مما 

إلى أن أسئلة ) Bonilla ,1989(مجموعات األسئلة األساسية، كما توصلت بونيال  عبرت عنه
المستوى في معظم األحيان ضمن تسلسل االستيعاب فكان في المرتبة األولى المستوى الحرفي ثم 

إلى أن استخدام تكامل مكونات ) Cate, 1987(كما توصل كيت . التعليل ثم التقييم وأخيراً التذوق
ان له أثراً فعال حيث يمكن أن تُعلم الكتابة بنجاحٍ خالل دروس القراءة بالكلية مع إحراز الكتابة ك

إلى أن العديد ) Doby, 1987(كما توصل دوبي  .تقدمٍ في تحصيل القدرة على القراءة واكتسابها
 بةمن الطالب غير العاديين، والذين تنقصهم المعرفة الالزمة إلجراء تحليل كاف، ومعالجة مناس

على معالجة التراكيب العالية المستوى والمنظمة للنصوص  للنص المكتوب يحتاجون إلى تدريب
إلى أن طريقة النموذج القرائي أكثر ) Rosenbers, 1986(كما توصل روزنبرس . التفسيرية

كما توصل فارلي  ج الصوتي المعتادفاعلية وكفاءة من طريقة اإلمداد بالكلمة أو اإلمداد بالنموذ
)Farley, 1985 (ومهارات  صائية بين مهارات التفكير الناقدإلى أنه ال توجد عالقة ذات داللة إح

إلى قلة نسبه األخطاء بين أفراد العينة فيما ) Zaghlool, 1984(كما توصل زغلول القراءة الناقدة، 
 هو خطأ اإلبدال بين أفراد العينةيتعلق بخطأ اإلبدال والحذف واإلضافة، وأن أكثر األخطاء شيوعاً 

إلى أن تحديد أخطاء القراءة، والعالج المناسب لكل خطأ ) Harding,  1984(كما توصل هاردينج 
كما توصل بالك بورن  قراءة اللغة االنجليزية الجهرية يعد أسلوباً ناجحاً من أساليب عالج أخطاء

)Blackburn,  1981 ( إلى تحديد ما ال يزيد عن)اعتبار أنهم معرضون من األطفال على %) 20
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ووجد أن التذكر كمقياس للعالج لم  ،للتأخر القرائي مستقبالً، وذلك عن طريق مالحظة المدرسين
 ,Walker(كما توصل ووكريكن إجراء مدرسياً ناجحاً بالنسبة لألطفال ذوي المشكالت القرائية، 

جموعة التجريبية حيث إلى وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح الم) 1981
يجابية للقراءة والكتابة من طالب مل القراءة والكتابة مواقف أكثر إأظهر طالب مجموعة تكا

تحسن في وجود إلى أن ) Bowels, 1981(المجموعة األخرى غير المتكاملة، كما توصل بولز
ظهروا تحسناً في أبينما كتابات الطالب، ولكن لم تتحسن قراءاتهم عند استخدام االختبار المقنن 

 )Jacques, 1980( سكما توصل جاكالقراءة عندما تم قياسه باختبار مشترك بين القراءة والكتابة، 
لتدريب على مهارات أخذ إلى وجود ارتباط قوي دال إحصائياً بين النجاح والتقدم األكاديمي وا

القدرة على القراءة  وتحديدها، ومهارات الفهم ومهارات القراءة الناقدة يساعد في تنمية المالحظات
كما يوجد ارتباط قوي دال إحصائياً بين التدريب على مهارات . والقراءة اإلجمالية االستنتاجية

ناك أن ه إلى )(Sellers,1979 سيليرز ، كما توصل ةالقراءة الناقدة لدى الطالب الجدد في الجامع
والفهم اللفظي , ومفردات التعبير الشفوي, عالقة دالة بين مقاييس القدرة اللغوية كما تمثلها المفردات

أن الطلبة ) 2008(، وقد اظهرت نتائج دراسة صالح وبين مقاييس األداء القرائي للفهم والمفردات
وقد  رون فال يستطيعونأم الطلبة اآلخ أصحاب المستوى الجيد ينفذون مهارة فهم المقروء بشكل جيد

 .تساعد الطفل على فهم القروء ةاستخدام استراتيجية معين) Beal, 1990(أظهرت نتائج دراسة بيل 
أن متوسط نتائج الطلبة تتراوح بين ) Wessel&Hunt, 1993(وتوصلت دراسة ويسيل وهانت 

، وقد فتوصلت إلى تحسين فهم المقروء في نصوص الفيزياء )1990(كوخ ، أما دراسة 40%- 30
أن البرنامج الذي وضع لقياس فهم المقروء عمل على الحد من ) 1985(توصلت دراسة سيلع 

إلى أن هناك فروق لصالح الذكور في التحصيل ) 1994(، وتوصلت دراسة أميد مستوى الضعف
، وكانت نتيجة دراسة بيليد ة المواد العلميةعلى اختبار فهم المقروء وكذلك هناك ميل نحو قراء

التحسن في معدالت امتحان اإلغالق مقارنة مع الطلبة الذين تعلموا بواسطة النصوص ) 1995(
  .القرائية

  
    



73 
 

 

  الفصل الثالث

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 

منهج الدراسة 1.3  

مجتمع الدراسة 2.3  

عينة الدراسة 3.3  

أدوات الدراسة 4.3  

)االختبار(صدق األدوات  5.3  

)االستبانة(صدق األدوات  6.3  

)االختبار(ثبات األدوات  7.3  

)االستبانة(ثبات األوات  8.3  

معامل الصعوبة والتمييز 9.3  

إجراءات الدراسة 10.3  

متغيرات الدراسة 11.3  

التحليل اإلحصائي 12.3  



74 
 

  :الثالث الفصل

_____________________________________________________  

  وإجراءاتها الدراسة طريقة

  

  :مقدمة

 األساسي العاشر الصف طلبة لدى المقروء فهم درجات عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 التعرفو الخليل، محافظة في العربية اللغة نحو واتجاهاتهم المقروء، فهم بين العالقة واستقصاء

 الدراسة عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، منهج الفصل هذا ويتناول هم،عند العقلية المهارات على
 فهم اختبار ثبات المقروء، فهم اختبار صدق) الكلوز طريقة( المقروء فهم في اختبار الدراسة أدوات
 إجراءات ،االستبانة ثبات االستبانة، صدق ربية،الع اللغة نحو الطلبة اتجاهات في استبانة المقروء
  .المستخدم اإلحصاء الدراسة

  

  :الدراسة منهج1.3  

  
 المنهج ووه ،الوصفي المنهج دراسته في الباحث اتبع الدراسة هذه من المرجوة األهداف لتحقيق

  .الوصفي االرتباطي

  

  : الدراسة مجتمع2  .3

  
 حسب معدده بلغ وقد الخليل، محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة من الدراسة مجتمع تكون

 )12837() 2012‐2011( لعام المحافظة في والتعليم التربية مديريات من مديرية كل إحصائيات
 في مبين هو كما مناطق ثالث على موزعين طالبة) 6911(و ً،طالبا) 5926( ومنها وطالبة، طالباً

  ):1.3(  رقم الجدول
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  :الدراسةعدد أفراد مجتمع ) 1.3(جدول رقم 

 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المديرية

 4964 2674 2290 جنوب الخليل

  4550  2514 2036 وسط الخليل

 3323 1723 1600 شمال الخليل

 12837 6911 5926 المجموع

  

  الدراسة عينة  3.3

  
 طالباً) 296( منهم وطالبة، طالباً) 641( وفيها الدراسة، مجتمع من) %5( من الدراسة عينة تكونت

 رقم الجدول في مبين هو كما العشوائية الطبقية بالطريقة العينة اختيرت وقد ،طالبة) 345(و
)2.3:(  

  :عدد أفراد عينة الدراسة) 2.3(جدول رقم 

 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المديرية

 248 134 114 جنوب الخليل

 227 125 102 وسط الخليل

 166 86 80 شمال الخليل

 641 345 296 المجموع

  

  الدراسة أدوات 4.3

  

 المقروء لفهم اًاختبار الباحث تبنى الدقة ولضمان ،الدراسة أهداف لتحقيق اختبار فهم المقروء: أوالً
 العاشر للصف) والبحر الشيخ( وهو العربية لغتنا في الجميلة األدبية النصوص من أدبي لنصٍ

 في التصرف حسن على تدل ألنها كتبت التي األدبية القصص أفضل من عتبري ألنه وذلك ،األساسي
 الباحث قام ثم. المشرف استشارة بعد النص هذا اختيار تم عليه وبناء والصعبة ،الحرجة المواقف
 فقد االختبار هذا تصميم في الباحث اتبعها التي لآللية بالنسبة أماو ،المقروء لفهم اختبارٍ بتصميم
 فهم على الطلبة لمساعدة وذلك حذف، دون من أيضاً وآخره النص بداية قي الكلمات بعض أبقى
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 متساوية خطوط وضع وتم كلمة، ستين النص في المحذوفة الكلمات عدد بلغ وقد النص، سياق
 بطول مباشرة عالقة له الخط طول اختالف بأن الطلبة يعتقد ال حتى المحذوفة الكلمات مكان الطول
 الترتيب أبرزها من رواألم من العديد طباعته في وروعي كامالً االختبار وطبع المحذوفة، الكلمة
  .األصلي النص في واردة كانت كما الترقيم وعالمات والتشكيل، الجيد
تبنى الباحث استبانة تقيس اتجاهات الطلبة نحو اللغة العربية حيث تم استخدام مقياس لكرت : ثانياً

رجة معينة، فأعطي درجة صفر للطلبة الذين لم أعطي كل مستوى من مستويات د الخماسي حيث
تركوه دون تعبئة، ودرجة واحدة للسؤال الذي تم اإلجابة  أو ،ة على السؤالحيجيبوا إجابة صحي

) 5(إجابة صائبة كما أعطيت لالستبيان كل درجة موافق درجة معينة فقد أعطيت موافق بشدة  هعن
) 1(معارض بشدة و، تاندرج) 2(معارض و درجات )3(محايد ودرجات، ) 4(موافق ودرجات، 

ة كلما زاد فهم المقروء للصف العاشر األساسي حبحيث كلما زادت اإلجابات الصحي درجة واحدة
  .وزادت اتجاهات الطلبة نحو اللغة العربية

  

  )االختبار( واتاألد صدق 5.3

  
 الخبرة ذوي المحكمين من مجموعة على عرضه خالل من االختبار صدق من التأكد تم

 قبل االختبار فقرات عدد كان حيث تعديل وأ ،حذف وأ ،إضافة من نصائحهم وأخذ ،واالختصاص
 حملة من واالختصاص الخبرة ذوي على االختبار عرض وبعد فقرة،) 98( المحكمين على عرضه
 اعتراضاً بعضهم أبدى حيث العربية اللغة معلمي من وبعض والتربية، العربية اللغة في الدكتوراة

 وتعديٍل حذف، من االختبار على التعديالت بعض إجراء وبعد والخيارات، البدائل بعض على
  .فقرة) 60( عددها أصبح حيث الفقرات من العديد حذف تم وإضافة

  

 )االستبانة( األدوات صدق6.3  

  
 االختصاص ذوي من المحكمين من عدد على بعرضها االستبانة صدق من الباحث تحقق كما

 وتم ،تعديله على المحكمون اتفق ما تعديل وتم الخليل وجامعة القدس جامعة من كل في والخبرة



77 
 

 سبع حذف بعد فقرة )40( من مكونة وهي النهائية وبصورتها الحالي بشكلها االستبانة إخراج
  .حذفها على المحكمون أجمع فقرات

  

  )االختبار( واتاألد ثبات7.3   
  
 مجتمع خارج من بسيطة عشوائية طبقية عينة على النهائية بصورته االختبار بتطبيق الباحث قام

 طالباً) 20( الطلبة عدد بلغ حيث .الخليل محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة من الدراسة
الثبات لالختبار فقد كانت ، أما بالنسبة لقيمة االختبار هذا على لإلجابة دقيقة) 25( الطلبة واستغرق

  .وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة وهي مرتفعة أيضاً )0.90(
  

  )االستبانة( األدوات ثبات 3.8

  
 مجتمع خارج من بسيطة عشوائية طبقية عينة على النهائية ابصورته) االستبانة( بتطبيق الباحث قام

 طالباً) 15( الطلبة عدد بلغ حيث .الخليل محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة من الدراسة
  .االستبانة هذه على لإلجابة دقيقة) 15( الطلبة واستغرق وطالبة،

وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغت  ،تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخليوقد 
وقابلة العتمادها لتحقيق من الثبات مرتفعة تمتع بدرجة ت، وبذلك لالستبيان )0.92(قيمة الثبات 

  ).3(في الجدول  هو موضحوذلك كما  ،أهداف الدراسة
  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة): 3.3(جدول رقم 

 قيمة ألفا األسئلةعدد  عدد الحاالت البيان

 0.90 60 641 فهم المقروء

 0.92 40 641 للغة العربيةاتجاهات الطلبة نحو ا
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 :التمييزمعامل الصعوبة و 9.3

  
طبقيتين من الطالب الذين  إلى م العينةيوذلك من خالل تقس ،الصعوبةقام الباحث بتطبيق معامل 

من  )%50(ين في االختبار بنسبة ححصلوا على الدرجات العليا والدرجات الدنيا من الطلبة الناج
وقد  ،من الطلبة الذين حصلوا على درجات دنيا )%50(الطلبة الذين حصلوا على درجات عليا و

ممن  )187(وكذلك تم اختيار  )187(وحصلوا على الدرجات العليا  همبلغ عدد الذين تم اختيار
  .درجة )60(ن درجة االختبار كانت من أل حصلوا على الدرجات الدنيا

  

  :والتمييز الصعوبة معامل

  :اآلتيةبتطبيق المعادلة  والتمييز معامل الصعوبة إيجاد تم

  مجموع اإلجابات الصحيحة= معامل الصعوبة والتمييز   

  المجموع الكلي لإلجابات          

  32111= معامل الصعوبة والتمييز

        38460  

  0.83= معامل الصعوبة والتمييز 
  

  :الدراسة إجراءات  10.3

  
  :اآلتية الخطوات وفق الدراسة بإجراء الباحث قام
  الدراسة عينة خارج من استطالعية عينة على المقروء فهم اختبار بتجريب الباحث قام1‐ 

         .االختبار هذا على لإلجابة دقيقة) 25( الطلبة واستغرق طالباً،) 20( العينة عدد بلغ حيث 
 الخليل محافظة في الدراسة إلجراء التربية قسم العليا الدراسات عمادة من موافقة على الحصول2‐ 

)2012 - 2011.(  
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 من مديرية كل من) 2012‐2011( لعام الدراسة مجتمع الطلبة بأعداد قوائم على الحصول 3‐
  .حدة على الخليل محافظة مديريات

 طلبة على األداتين تطبيق أجل من المحافظة مديريات من مديرية كل من الموافقة على الحصول4‐ 
  ).الميدانية الدراسة( األساسي العاشر الصف

  . المحكمين من مجموعة على الدراسة أداتي عرض 5‐
  . النهائية بصورتهما الدراسة أداتي إعداد6‐ 
  . الدراسة عينة أفراد تحديد 7‐
  . الدراسة عينة على واالستبانة ،االختبار توزيع8‐ 
  . العينة أفراد من واالستبانات ،االختبار نتائج جمع 9‐

   والمتوسطات ،spss)( اإلحصاء برنامج خدامباست اإلحصائي التحليل بعملية القيام 10‐
  ).T( واختبار ألفا، وكرونباخ المعيارية، واالنحرافات الحسابية،    

  

  :  ومن المتوسطات الحسابية لالستجابات ُأعتُمدت لالستبانة الدرجات اآلتية 

   .درجة منخفضة) فأقل    2.33( متوسط حسابي  -1

   .درجة متوسطة)  3.66 – 2.34( متوسط حسابي  -2

  . درجة كبيرة) فأكثر    3.67( ابي متوسط حس -3

  :أما االختبار الذي يقيس فهم المقروء فقد كان المقياس على النحو اآلتي

  .منخفض 30العالمة أقل من   -1

  .فأعلى مرتفع 30العالمة  -2
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  :متغيرات الدراسة 11.3

  
  :المتغيرات المستقلة

  .الجنس . 1
  .المديرية. 2 
  

  :ةالتابع اتالمتغير
  .فهم المقروء للصف العاشر األساسي .1
  .اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو اللغة العربية .2

  

  اإلحصائي التحليل 12.3

  
 المتوسطات الحسابيةونسب المئوية، الووقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد، 

) t-test(اختبار ت و )Pearson correlation(معامل االرتباط بيرسون واالنحرافات المعيارية، و
ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلك  )one way analysis of variance(اختبار التباين األحادي و

  .)SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  

يتضمن هذا الفصل تحليالً إحصائياً للبيانات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة على 
  .أسئلتها وفرضياتها

  

  . على االختبار) ذكور وإناث(النتائج الكلية للطلبة  1.4

  
 اًذكـور (يوضح تحصيل الطلبـة  ) 1.4(االختبار ككل والجدول رقم تم رصد عالمات الطلبة على  

  . على االختبار ككل) اًوإناث
  .على االختبار ككل) ذكور وإناث(تحصيل الطلبة ) 1.4(جدول رقم 

 راسب ناجح المدرسة

 % العدد  % العدد 

 38.8 7 38.7 241 جنوب الخليل

 61.2 11 34.7 216 وسط الخليل

 0 0 26.6 166 شمال الخليل

 100 18 100 623 المجموع

  
 نسبة الرسوب جاءت منخفضـة جـداً   أننالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة 

من حجم العينة، ويالحظ أيضـاً   )%2.8(وطالبة بنسبة  اًطالب )18(حيث بلغ عدد الطالب الراسبين 
، ويمكن أن نالحظ أيضاً ارتفـاع  طالب مديرية وسط الخليل عند الرسوب كانت في أن أعلى نسبة

وبالتدقيق في نتائج النجـاح نـرى أن    )%97.2(أي ما نسبته  اًطالب )623(نسبة النجاح حيث نجح 
نسبة النجاح كانت أفضل شيء عند مديرية جنوب الخليل حيث بلغ عدد الذين اجتـازوا االختبـار   

عند طلبة الصف العاشـر   اًكبير اًلنتيجة تدل على أن هناك فهموطالبة، وهذه ا اًطالب )241(بنجاح 
  .للمقروءفهم األساسي في 
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  :السؤال األولنتائج  2.4

  

ما مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة : السؤال األول

  الخليل؟
مستوى فهم لالمعيارية واالنحرافات  ،لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية
في الجدول  هو موضحوذلك كما ، المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل

  ).2.4(رقم 
  

مستوى فهم المقروء لدى طلبة لواالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية): 2.4(جدول 

  الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة 

 الخليل

 مرتفعة 0.08 48

  
 العاشر الصف طلبة لدى المقروء فهم مستوى أن )2.4( الجدول في الواردة المعطيات تشيرو

 انحراف مع )48( الحسابي المتوسط بلغ حيث مرتفعة بدرجة جاء قد الخليل محافظة في األساسي
  .)0.08( ريامعي
  

  :نتائج السؤال الثاني 3.4

  
  ما مستوى االتجاهات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل؟: السؤال الثاني

 مستوىلالمعيارية واالنحرافات ، لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية
في الجدول  هو موضحوذلك كما ، الخليل محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى االتجاهات

  ).3.4(رقم 
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مستوى االتجاهات لدى طلبة الصف لواالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية): 3.4(جدول 

  العاشر األساسي في محافظة الخليل
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

العاشر األساسي في مستوى االتجاهات لدى طلبة الصف 

 محافظة الخليل

 مرتفعة 0.49 3.86

  
 العاشر الصف طلبة لدى االتجاهات مستوى أن )3.4( الجدول في الواردة المعطيات تشيرو

 مع )3.86( الحسابي المتوسط بلغ حيث مرتفعة بدرجة جاء قد الخليل محافظة في األساسي
  .)0.49( ريامعي انحراف

  

  :نتائج السؤال الثالث 4.4

  

ما العالقة بين فهم المقروء، واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو : السؤال الثالث

  اللغة العربية في محافظة الخليل؟  

 واتجاهات المقروء فهم بين للعالقة بيرسون ارتباط معامل استخراج تم السابق السؤال عن لإلجابة  
  الخليل محافظة في العربية اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة

واالتجاهات لدى طلبة  ،نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين فهم المقروء): 4.4(جدول 

  الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل
  قيمة 

 )ر(  

الداللة اإلحصائية 

العالقة بين فهم المقروء، واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة 

الخليلالعربية في محافظة   

0.128 0.001 

  
 فهم بين العالقة في إحصائية داللة ذات عالقة وجود )4.4( الجدول في الواردة المعطيات تشيرو

 بلغ حيث الخليل محافظة في العربية اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة واتجاهات المقروء،
 وتفسر )0.001( منخفض إحصائية داللة بمستوى مرتفعة وهي )0.128( االرتباط معامل قيمة
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 اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة اتجاهات زادت المقروء فهم زاد كلما بأنه العالقة هذه
  .صحيح والعكس ،موجبة طردية عالقة بينهما العالقة ألن وذلك العربية،

  

  نتائج الفرضة األولى 5.4

  

في ) α≥0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية األولى

  .فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية تعزى إلى متغير الجنس

في فهم المقروء لدى طلبة للفروق ) ت(للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار و
على النتائج كما هي الباحث  ، وقد حصللجنسل تعزى الصف العاشر األساسي في اللغة العربية

  ).5.4(جدول رقم الموضحة في 
للفروق في فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في  )ت(نتائج اختبار ): 5.4(جدول 

  لجنسل اللغة العربية تعزى

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.814 0.759 639 0.08 49.8 296 ذكر

 0.08 49.2 345 أنثى

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال  أنه )5.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و
)α≥0.05( وذلك  لجنسل تعزى في فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية

من قيمة ألفا  أعلىأي أن هذه القيمة ) 0.81(بهذا المتغير بلغت  المتعلقةألن قيمة الدالة اإلحصائية 
الفرضية  تقبلوبذلك  )49.2(ولإلناث  )49.8(حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور  )0.05(

  .الصفرية
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  نتائج الفرضة الثانية 6.4

  
في اتجاهات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

  .طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربية تعزى إلى متغير الجنس

في اتجاهات طلبة الصف للفروق ) ت(للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار و
على النتائج كما هي موضحة الباحث ، وقد حصل لجنسل تعزى العاشر األساسي نحو اللغة العربية

  ).6.4(ل رقم جدوالفي 
  

للفروق في اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة  )ت(نتائج اختبار ): 6.4(جدول 

  العربية تعزى الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.004 0.870 639 0.41 3.88 296 ذكر

 0.54 3.85 345 أنثى

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  أنه )6.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و
)α≥0.05( وذلك  لجنسل تعزى في فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية

من قيمة ألفا  أقلأي أن هذه القيمة ) 0.004(بهذا المتغير بلغت  المتعلقةألن قيمة الدالة اإلحصائية 
الفرضية  ترفضوبذلك ) 3.85(ولإلناث  )3.88(حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور  )0.05(

  .أعلى شيء لديهموالذين كان المتوسط الحسابي  ،، وكانت الفروق لصالح الذكورالصفرية
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  نتائج الفرضة الثالثة 7.4

  
في ) α ≥05.0(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد : الفرضية الثالثة

  .فهم المقروء للصف العاشر األساسي تعزى لمتغير المديرية

فهم المقروء للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في 
إلى النتائج كما هو موضح  لباحثا، وقد توصل المديريةعلى متغير  للصف العاشر األساسي بناء

  .)7.4(في الجدول رقم 
  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في فهم المقروء للصف العاشر األساسي ) 7.4(جدول 

  متغير المديريةلتعزى 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.001 6.703 0.129 2 0.257  المجموعاتبين 

  0.019 638 12.242  داخل المجموعات

 640 12.499  المجموع

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  )7.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و
)α≥0.05(  وذلك ألن قيمة الدالة المديريةلمتغير  فهم المقروء للصف العاشر األساسي تعزىفي ،

وبذلك ) 0.05(من قيمة ألفا أقل ي أن هذه القيمة أ) 0.00(بهذا المتغير بلغت  المتعلقةاإلحصائية 
  .الفرضية الصفرية ترفض

المديرية فقد تم لمتغير  إليجاد مصدر الفروق في فهم المقروء للصف العاشر األساسي تعزىو
  ):8.4(إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم  الباحثوقد توصل  ،استخراج اختبار توكي
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  نتائج اختبار توكي للفروق في فهم المقروء للصف العاشر األساسي تعزى لمتغير المديرية) 8.4(جدول 

  
ن الفروق جاءت بين طالب مديرية جنوب الخليل أ )8.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و

لخليل والذين كان فهم وطالب مديرية شمال الخليل وكانت الفروق لصالح طالب مديرية شمال ا
عند  )49(مقابل متوسط حسابي  )52(أعلى شيء حيث بلغ المتوسط الحسابي لديهم  يهمالمقروء لد
بين  يرية جنوب الخليل، كما يظهر من خالل لمعطيات في الجدول أن الفروق جاءت أيضاًطالب مد

طالب مديرية وسط الخليل وطالب مديرية شمال الخليل وكانت الفروق لصالح طالب مديرية شمال 
والذين كان فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر أعلى شيء حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،الخليل
وذلك كما هو موضح من  ،عند طالب مديرية وسط الخليل )50(مقابل متوسط حسابي  )52(لديهم 

  ):9.4(في الجدول رقم  ةخالل المتوسطات واالنحرافات المعياري
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في فهم المقروء للصف واألعداد، ) 9.4(جدول 

  المديريةالعاشر األساسي تعزى لمتغير 

  

  

  

  

  

  

  شمال الخليل  وسط الخليل  جنوب الخليل  المديرية

 0.051- 0.020-   جنوب الخليل

 0.031-    وسط الخليل

     شمال الخليل

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية

 0.08 49 248  جنوب الخليل

 0.08 50 227  وسط الخليل

 0.06 52 166  شمال الخليل
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  نتائج الفرضة الرابعة 8.4

  

في ) α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة

  .الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربية تعزى لمتغير المديرية اتجاهات طلبة

اتجاهات في للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق و
إلى  الباحث ، وقد توصلالمديريةعلى متغير  بناء طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربية

  )10.4(النتائج كما هو موضح في الجدول رقم 
  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي ) 10.4(جدول 

  متغير المديريةلنحو اللغة العربية تعزى 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 1.652 2 3.303 بين المجموعات

 638 150.444 داخل المجموعات 0.001 7.005
0.236  

  640 153.747 المجموع

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  )10.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و
)α≥0.05(  المديريةلمتغير  تعزى العربيةاتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة في 

من قيمة أقل ي أن هذه القيمة أ) 0.00(بهذا المتغير بلغت  المتعلقةوذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية 
  .الفرضية الصفرية ترفضوبذلك  )0.05(ألفا 
لمتغير  تعزى اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربيةإليجاد مصدر الفروق في و

إلى النتائج كما هو موضح في الجدول  الباحثوقد توصل  ،ة فقد تم استخراج اختبار توكيالمديري
  ):11.4(رقم 
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نتائج اختبار توكي للفروق في اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة ) 11.4(جدول 

  العربية تعزى لمتغير المديرية

  
ن الفروق جاءت بين طالب مديرية جنوب الخليل أ )11.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول و

والذين كان فهم  ،وكانت الفروق لصالح طالب مديرية شمال الخليل ،وطالب مديرية شمال الخليل
مقابل  )2.38(المقروء لدى طلبة الصف العاشر أعلى شيء حيث بلغ المتوسط الحسابي لديهم 

لمعطيات في اعند طالب مديرية جنوب الخليل، كما يظهر من خالل  )2.13(متوسط حسابي 
وطالب مديرية شمال الخليل  ،بين طالب مديرية وسط الخليل الجدول أن الفروق جاءت أيضاً

أعلى شيء حيث  يهموالذين كان فهم المقروء لد ،كانت الفروق لصالح طالب مديرية شمال الخليلو
 عند طالب مديرية وسط الخليل )2.27(مقابل متوسط حسابي  )2.38(بلغ المتوسط الحسابي لديهم 

في الجدول رقم  ةواالنحرافات المعياري الحسابية، وذلك كما هو موضح من خالل المتوسطات
)12.4:(  
  

  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في فهم المقروء واألعداد، ) 12.4(جدول 

  للصف العاشر األساسي تعزى لمتغير المديرية

  

  

  

  شمال الخليل  وسط الخليل  جنوب الخليل  المديرية

 0.117- 0.068   جنوب الخليل

 0.185-    وسط الخليل

     شمال الخليل

  ةاالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية

 0.28 2.13 248  جنوب الخليل

 0.33 2.27 227  وسط الخليل

 0.23 2.38 166  شمال الخليل
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  
  النتائج والتوصيات

  

  :النتائج 1.5

  
الباحث ، فإن فهم المقروء للصف العاشر األساسي دراسة والتي هدفت إلى ،بعد إجراء هذه الدراسة
  :اآلتيةقد توصل إلى النتائج 

  
  : مناقشة السؤال األول 1.1.5

  

  ما مستوى فهم المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل؟

 بدرجة جاء قد الخليل محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى المقروء فهم مستوى نإ
  .)0.14( معياري انحراف مع )48( الحسابي المتوسط بلغ حيث مرتفعة

في فترة طويلة من الدراسة خالل الصفوف  إعدادهمويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كون الطلبة يتم 
وكذلك  ،التربية والتعليم على مادة اللغة العربية مديريات السابقة ويتم التركيز بشكل كبير من قبل

الثالثة األولى، وكذلك تعمل المواد  وفهم المقروء في الصفوف ،يتم التركيز على مادة القراءة
 على دعم فهم المقروء لدى الطلبة األخرى مثل مادة التربية الوطنية والمدنية والتربية اإلسالمية

وخصوصاً التربية اإلسالمية التي تعتمد بشكل كبير على القراءة السليمة للقرآن الكريم وخصوصاً 
  .ز المدرسين على قراءة الطلبة بالشكل السليماآليات التي ترد في المناهج الدراسية وتركي

  ).1979(ودراسة سيليرز  )1998(ه النتيجة مع دراسة سرحان وتتفق هذ
التي أظهرت أن هناك بعض المشكالت ) 2007(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة مطر وفورة 

التي ) 2004(القرائية في مجال اإلدراك والتحليل والنقد وتوظيف القراءة، وكذلك دراسة راشد 
أظهرت عدم تمكن الطالبات من مهارات الفهم القرائي، وتختلف مع دراسة أبو جحجوح وحمدان 

لدى الطلبة، كما تختلف هذه %) 70(مهارات القراءة لم تصل إلى أظهرت أن  التي) 2002(
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اللتان  توصلتا إلى أن الطلبة يقعون ) 1997(ودراسة الذيابات ) 2002(النتيجة مع دراسة الربعي 
أن فهم المقروء لدى الطلبة ) 1997(في أخطاء القراءة الجهرية، وكذلك أظهرت دراسة النقرش 

 اللتان) 1995(برو وآخرون لودراسة ا )1988(ت هذه النتيجة مع دراسة الشهاب واختلفمتوسطاً، 
  .وظاً في فهم المقروء لدى الطلبةتدنياً ملح اأظهرت

  
  : السؤال الثانيمناقشة  2.1.5

  

  ما مستوى االتجاهات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الخليل؟

 مرتفعة بدرجة جاء قد الخليل محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى االتجاهات مستوى نإ
  .)0.49( ريامعي انحراف مع )3.86( الحسابي المتوسط بلغ حيث

  
ولكون اللغة  ،ويفسر الباحث ذلك كون اللغة العربية من المواد األساسية في المناهج الفلسطينية

العربية مرتبطة بالحياة اليومية للطالب وهي تلقى تعزيزاً واهتماماً من قبل األهل والمعلمين في 
المدارس الحكومية كونها لغة القرآن الكريم، ولكون اللغة العربية اللغة المتداولة بين الطلبة لذا 

خرين، وكذلك يعمل اتجاه يحرص كل طالب على إتقانها ليظهر قدرته على إيصال ما يقرأه لآل
وفي المقابل  ،نفسه أمام اآلخرين لتحسين صورتهمالطلبة نحو اللغة العربية على تعزيز ثقة الطالب ب

وضعف في الشخصية مما  ،نالحظ أن الطالب الذي ليس لديه القدرة على القراءة ينتابه الخجل
  .ه الدائرة التي تؤثر في ثقتهم بأنفسهمهم من هذسيجعل الطلبة يتجهون إلى اللغة العربية ليخرجوا أنف

  ).1990(ودراسة هايدن ) 1991(فس ودراسة دي) 2004(األرياني وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
التي أظهرت وجود ضعف عام في مهارات ) 2010( وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبو طعيمة

عن وجود بعض المشكالت القرائية في ) 2007(اللغة العربية، بينما أظهرت دراسة مطر وفورة 
التي أظهرت ) 2004(مجال توظيف القراءة في الحياة، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة راشد 

التي أظهرت ) 1995(دراسة الرمضاني  وتختلف هذه النتيجة معضعف في مهارات الفهم القرائي، 
دنياً ملحوظاً في عملية ت) 1988(وأظهرت دراسة الشهاب شيوع األخطاء القرائية بشكل كبير، 

  .القراءة
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  : السؤال الثالثمناقشة  3.1.5

  

العربية في  نحو اللغةما العالقة بين فهم المقروء، واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي 

  محافظة الخليل؟  

 العاشر الصف طلبة واتجاهات المقروء، فهم بين العالقة في إحصائية داللة ذات عالقة وجود
 وهي )0.126( االرتباط معامل قيمة بلغ حيث ،الخليل محافظة في العربية اللغة نحو األساسي
 المقروء فهم زاد كلما بأنه العالقة هذه وتفسر )0.001( منخفض إحصائية داللة بمستوى مرتفعة
 عالقة بينهما العالقة ألن وذلك العربية، اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة اتجاهات زادت
  .صحيح والعكس موجبة طردية

 طلبة واتجاهات المقروء، فهم بين العالقة في إحصائية داللة ذات عالقة وجود النتائج إلى تشيرو
 االرتباط معامل قيمة بلغ حيث ،الخليل محافظة في العربية اللغة نحو األساسي العاشر الصف

 كلما بأنه العالقة هذه وتفسر )0.001( منخفض إحصائية داللة بمستوى مرتفعة وهي )0.126(
 العالقة ألن وذلك العربية، اللغة نحو األساسي العاشر الصف طلبة اتجاهات زادت المقروء فهم زاد

  .صحيح والعكس ،موجبة طردية عالقة بينهما
  

ويعزو الباحث هذا السبب في كون فهم المقروء لدى الطلبة يجعلهم يستمتعون بما يقرؤون مما يزيد 
اتجاههم نحو اللغة العربية، ولكون الطالب يفهم ما يقرأ يجعل لديه القدرة على المطالعة بشكل أكبر 

 على فهم المقروء زاد انتماءه طالبقدرة ال تمما يزيد من حصيلته المعرفية واللغوية، وكلما زاد
، وكذلك يعمل فهم المقروء على توثيق الصلة بين الطالب والمواد القرائية مما لمدرسته ومجتمعه

والمعلومات التي تعمل على تنمية  ،يجعل الطالب يقبل على القراءة بدافعية قوية ليأخذ منها األفكار
  .القدرات
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  : مناقشة الفرضية األولى 4.1.5

  

في فهم المقروء لدى طلبة  )α ≥05.0(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال

  .تعزى إلى متغير الجنس الصف العاشر األساسي في اللغة العربية

في فهم  )α ≥05.0(حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
، حيث كانت إلى متغير الجنستعزى  المقروء لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربية

  .وهي غير دالة إحصائياً 05.0≤ الداللة اإلحصائية
والطالبات لديهم نفس المواد الدراسية التي يدرسونها في  ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الطالب

ويخضعون لنفس طرق التقويم مما أظهر  ،ويتلقون نفس المعارف داخل غرفة الصف ،المدرسة
عدم وجود فروق بين الجنسين، إضافة إلى القوانين التي تطبق على الطلبة والطالبات هي نفس 
القوانين والفترة الزمنية المخصصة لتدرس المنهاج نفس الفترة الزمنية واألساليب المتبعة التي 

  .علمون والمعلمات في تدريس الطلبة متقاربة تقريباً لذا ظهرت هذه النتيجةيستخدمها الم
وتختلف هذه الدراسة مع ) 2000(ودراسة الدبس ) 2002(ربعي الوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  .)1990(ومرشد ودراسة عويدات  )2007(دراسة مطر وفورة 
  

  : مناقشة الفرضية الثانية 5.1.5

  

في اتجاهات طلبة الصف  )α ≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .الجنستعزى إلى  العاشر األساسي نحو اللغة العربية

في اتجاهات  )α ≥05.0(حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 )α ≥05.0(، حيث كانت إلى متغير الجنستعزى  طلبة الصف العاشر األساسي نحو اللغة العربية

والذي كان  ،وكانت الفروق لصالح الذكور، لفرضية الصفريةاائياً وبهذا ترفض وهي دالة إحص
  .المتوسط الحسابي عندهم أعلى شيء

  
 وأيضاً مع المجتمع الخارجي أكثر من اإلناث احتكاكاًيفسر الباحث هذه النتيجة لكون الذكور أكثر و

كون الذكور أكثر تعامالً مع أفراد البيئة المحيطة بهم مما يزيد لديهم الحصيلة اللغوية والمعرفية 
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وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أكثر من اإلناث التي تقتصر تعامالتها على المدرسة والبيت فقط، 
  .التي لم تظهر فروقاً بين الجنسين) 2004(األرياني 

  

  : الثةمناقشة الفرضية الث 6.1.5

  

للصف فهم المقروء في  )α ≥05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروقال توجد 

  .العاشر األساسي تعزى لمتغير المديرية

  

فهم في  )α ≥05.0( حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
وكانت الفروق لصالح طالب مديرية شمال ، المقروء للصف العاشر األساسي تعزى لمتغير المديرية

  .بهذا ترفض الفرضية الصفريةوهي دالة إحصائياً، و )α ≥05.0(حيث كانت  الخليل
  

ويعزو الباحث هذا السبب إلى كون المعلمين يعملون على وضع خطط عالجية تناسب مستويات 
ن أعداد الطلبة في الطلبة ويعمل المعلمون على تطبيق الخطط العالجية بشكل دقيق نظراً لكو

ف لكال المديريتين الجنوب الصفوف في مديرية شمال الخليل مقارنة بأعداد الطلبة في الصفو
فونية مع المشرفين التربويين في مديرية شمال يوالوسط، ومن خالل قيام الباحث بإجراء مكالمة تل

والوسط نظراً لكون  الخليل اتضح أن متابعة المشرفين للمدارس تكون أشمل من مديريتي الجنوب
وتتفق هذه النتيجة مع  عدد المدارس أقل من المدارس الموجودة في كل من الجنوب والوسط،

  .التي أظهرت فروقاً بين منطقة غزة وشمال غزة لصالح منطقة غزة) 2007(دراسة مطر وفورة 
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  : الرابعةمناقشة الفرضية  7.1.5

  

في اتجاهات طلبة الصف  )α ≥05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروقال توجد 

  .العاشر نحو اللغة العربية تعزى لمتغير المديرية

اتجاهات في  )α ≥05.0(حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
وكانت الفروق لصالح طالب مديرية  ،طلبة الصف العاشر نحو اللغة العربية تعزى لمتغير المديرية

  .وهي دالة إحصائياً، وبهذا ترفض الفرضية الصفرية )α ≥05.0(حيث كانت  ،شمال الخليل
يرى الباحث السبب في ذلك من خالل آراء المعلمين بأن مديرية الشمال أصغر حجماً من مديريتي و

كون بشكل أكبر من المديريات الوسط والجنوب لذا فإن المتابعة من قبل المشرفين التربويين ت
األخرى لذا فإن المشرفين التربويين يقومون بزيارة المعلم أكثر من مرة خالل الفصل الدراسي 

لك يعمل على تطوير أدائهم المهني، ونظراً لكون أعداد الواحد، مما يزيد من أداء المعلمين وكذ
وموا بنشاطات ال صفية تعمل على الطالب في مديرية الشمال أقل فإن المعلمين يستطيعون أن يق

  .تدعيم اتجاهات الطلبة نحو اللغة العربية
اللقاء الذي قام به الباحث مع منسقة اللغة العربية في مديرية شمال الخليل اتضح أن  خالل ومن

وعمل زيارات  ،مديرية الشمال تعمل على عقد أيام دراسية حول تحليل النصوص األدبية وتذوقها
واتجاهاتهم نحو اللغة العربية، إضافة  ،إشرافية ومن خاللها يتم التركيز على مهارات فهم المقروء

إلى االختبارات بأنواعها وأيضاً من خالل األسئلة الشفوية التي يطرحها المعلم داخل الغرفة الصفية 
ركيز على أسئلة التحليل والتفكير والعمل على التنويع في مستويات األسئلة أثناء الحصة وكذلك الت

  .التي تعمل على تنمية مهارات الطلبة
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  التوصيات 2.5

 وفهمها ،وإعدادهم على تشخيص أخطاء القراءة ،االهتمام بتدريب معلمي اللغة العربية .1
  .         ومحاولة معالجتها

الصعوبات على تحديد  وفهمها والعمل جدياً ،الكشف المبكر عن ضعف الطلبة في القراءة .2
  .ومحاولة وضع خطط عالجية لهذه الغاية ،التي تواجههم

والتقييم وفقاً الختبارات فهم المقروء المقننة على  ،تدريب المعلمين على عمليات التشخيص .3
  .البيئة العربية

يجب االهتمام بتعليم فهم المقروء بشكل منهجي وزيادة الحصص األسبوعية لذلك وال ضير  .4
  .ضافيةإن كانت هناك حصص إ

توجيه أنظار المعلمين إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلبة للمساعدة في تكيفهم  .5
  .المدرسي وهذا بدوره قد يزيد من تحصيل طلبتهم

وطرق عالج الضعف القرائي  ،اهتمام موجهي اللغة العربية في أثناء زياراتهم بفهم المقروء .6
  .ووضع سياسة تعليمية تأخذ بعين االعتبار تقويم أداء الطلبة في القراءة وفهم المقروء

وتطبيق اختبار فهم المقروء على  ،وأبحاث شبيهة بالدراسة الحالية ،ضرورة عمل دراسات .7
  .صفوف أخرى باستثناء الصفوف الدراسية الثالثة األولى

تصار ذلك على وعدم اق ،متابعة األخطاء القرائية درسين بضرورةالتأكيد على جميع الم .8
  .مدرس اللغة العربية

ن بعمل برامج عالجية متنوعة لتالفي األخطاء القرائية في إطار ين التربوييالمشرفقيام  .9
  .دراسات تشخيصية مع مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ

لغة العربية عن طريق تخفيف النصاب التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق مدرس ال .10
والحد من كثافة التالميذ في الفصل الدراسي الواحد لتمكينه من حسن  ،األسبوعي للحصص
 .األداء وجودة المتابعة
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  المراجع العربية: أوالً

  

  .القرآن الكريم
  

، دار المعارف بمصر، 4، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية). 1968. (إبراهيم، عبد العليم
  .القاهرة، مصر

  
، دار المعارف بمصر، 13، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية). 1970. (إبراهيم، عبد العليم

  .القاهرة، مصر
القاهرة، ، المعارفر دا ،17، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية). 2002. (إبراهيم، عبد العليم

  .    جمهورية مصر العربية
  

عيوب القراءة الجهرية عند طلبة المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في ). 1985. (إبراهيم، يسرى

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنالزرقاء لواء
  

  .عالم الكتب، القاهرة، القراءة الصامتة السريعة). 1983. (أبو العزايم، إسماعيل
  

 مهارات القراءة في منهاج لغتنا الجميلة للصف). 2006. (أبو جحجوح، يحيى، وحمدان محمد

، المؤتمر العلمي السادس، المجلد الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة_ الثالث األساسي بفلسطين 
  .الثالث دار الضيافة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

  
 برنامج مقترح لعالج الضعف القرائي وبعض صعوبات القراءة لدى). 1996. (أبو حجاج، أحمد

، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة طنطا، تالميذ الصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي
  .مصر
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يافا للنشر  ، مركز ومكتبة1ط ،الطريقة المثلى في تدريس الفصحى). 2008. (أبو راس، علي
  .عمارة البكري والتوزيع، رام اهللا،

  
  .جامعة حيفا، كلية التربية ،عسر القراءة في اللغة العربية). 2000. (أبو ربيعة، سليم عبد اهللا

  
، رسالة التفاعل بين مداخل تعليم القراءة واالستعداد لتعليمها ).1993. (أبو زيد، فارق خليفة

  .دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، مصر
  
 أثر برنامج بالعيادات القرائية لعالج الضعف في بعض المهارات). 2010. (طعيمة، محمد أبو

، رسالة ماجستير غير منشورة، القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس
  .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

  
القراءة في  اللغة العربية في تعليمالصعوبات التي تواجه معلمي ). 2007. (أبو مرق، جمال

مجلة جامعة الخليل ، المرحلة األساسية الدنيا كما يدركها المعلمون أنفسهم في محافظة الخليل

  .، الخليل، فلسطين1، العدد 3 المجلد ،للبحوث
  

أثر استخدام الدراما على تحسين مستوى بعض المهارات القرائية ). 2008. (أبو موسى، لطفي

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزةالسابع األساسي طلبة لدى
  

 ةـالمرحل في الثانية الحلقة تالميذ لدى القراءة نحو االتجاه ).2008. (إبراهيم علي ل،إسماعي
 ،)29- 4) (9. 14( ،رينـالبح جامعة ،والنفسية التربوية العلوم مجلة ،البحرين بمملكة االبتدائية
  .البحرين

  
المقروء  العالقة بين المهارات العقلية التي يعكسها اختبار فهم). 1999( .األعرج، علي إبراهيم 

الخامس األساسي في  في النصوص العربية ومستوى التحصيل في اللغة العربية لدى طلبة الصف

   .فلسطين  ، جامعة القدس،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة بيت لحم
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 القراءة وعاتـموض. )2002. (دـمحم نـب العزيز عبد ،الجبار والعبد ،أحمد زيدان ،السرطاوي
 العلوم مجلة، ذلك في الصفي والمستوى الجنس وأثر التعليمية لالمراح في الطالب إليها ليمي التي

    .71- 51ص ،2 عدد ،التربوية
  

 رـغي دكتوراة رسالة ،الكويتي الشباب لدى القراءة اتجاهات ).2002. (ناصر ،المويزري
  .التربية كلية ،منشورة

  
، الطبعة الثانية، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها). 2005. (البجة، عبد الفتاح حسن

  .دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات
  

أثر استخدام الطريقتين الكلية الصوتية والتقليدية في ). 1993. (البساط، أماني مصطفى محمد

، رسالة ماجستير غير منشورة، المهارات األساسية للقراءة والكتابة_ طفل ما قبل المدرسة  تعليم
  .كلية التربية، جامعة طنطا

  
 القاهرة، ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،1ط. الطفل والقراءة الجيدة). 1958( .وتي بول، 

  .نيويورك
  
دراسة تجريبية في تأثير استخدام األسئلة التي تتطلب  ).1989. (التل، شادية، ومقدادي، محمد 

  20.، العدد 6، المجلد المجلة التربوية. قدرات عقلية في االستيعاب القرائي
  

  .، عمان، األردن2اللغة العربية وطرائق تدريسها ). 1994. (جامعة القدس المفتوحة
  
المقررة للصف  العة التكوينيةمستوى مقروئية نصوص المط ).1989. (جدعان، نهلة عبد الحفيظ 

  .، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، الخامس االبتدائي
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األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية ). 1981. (الجنبالطي، علي، والتوانسي، أبو الفتوح

  .، الطبعة الثالثة، دار النهضة بمصر للطبع والنشر، القاهرة، مصرالدينية والتربية
، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 2، ط تعلم كيف تتعلم بنفسك). 1992. (حبش، زينب

  .القدس، فلسطين
  

، دار عمار للنشر، أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق). 1997. (حبيب اهللا، محمد
  .األردن

  
النظرية المهارات القرائية وطرق تدريسها بين ). 2007. (حراحشة، إبراهيم محمد علي

  .، دار الخزامي للنشر والتوزيع، عمان، األردنوالتطبيق
  
مان، ع ع،والتوزي الثقافة للنشر دار .طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة). 2000( .هشام الحسن، 

  .األردن
  

  .، بيروت، لبنان 2، مطابع دار الكشاف، جدروس أصول التدريس). 1951. (الحصري، ساطع
تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام ). 1986. (رشدي، وآخرونخاطر، محمود 

  .، إدارة التربية، تونسالوطن العربي في
  

، وزارة التربية والتعليم تعلم وتعليم القراءة أمثلة وتدريبات إجرائية). 2001. (خليفة، فاطمة
  .األردنية، عمان، األردن

  
التعلم األكاديمية في اللغة العربية لدى الطلبة األذكياء في  صعوبات). 2000. (الدبس، مازن محمد

، رسالة ماجستير غير األساسي في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم الصف الرابع
  .منشورة، جامعة القدس، فلسطين
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المكتبة  ،2ط، المرحلة األساسيةفن تدريس مهارات اللغة العربية في ). 1997( .الدراويش،محمود
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تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى طلبة ). 1997. (الذيابات، فؤاد علي سعيد

، رسالة ماجستير غير منشورة، دائرة التربية، جامعة اليرموك، األساسي في األردنالتعليم  مرحلة
  .األردن

  
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم ). 2004. (راشد، حنان

، المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لدى طالبات الصف األول اإلعدادي األزهري القرائي
  .الفصل السابع والثامن، جامعة عين شمس، مصر) القراءة وتنمية التفكير(للقراءة والمعرفة 
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  المالحق

  

   

  االختبار ) 1(ملحق 

  نموذج االختبار من عينة الدراسة  )2(ملحق 

 االستبانة )3(ملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين )4(ملحق 

 كتب تسهيل المهمة )5(ملحق 

  إذن تطبيق الدراسة الميدانية  )6(ملحق 

) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   )7(ملحق 

  .الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة لمصفوفة ارتباط فقرات أداة
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  الختبارا: ) 1( ملحق 
  األساسي عاشراختبار فهم المقروء للّصف ال

  )الكلوز(بطريقة اإلغالق 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــ                                        رقم الطالب: البعزيزي الّط
                                                           

  
تمعٍن علمًا و إليك هذا االختبار في فهم المقروء، ُيرجى اإلجابة على جميع األسئلة الواردة فيه بعنايٍة

عليمي، وال داعي لذآر وال ُتستخدم ضمن المنهاج الّت ،بأن نتائجه ُتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
  .االسم

  
  

  نثى ُأ   ذآر                                             :الِجنس
  

    جنوب الخليل            وسط الخليل             شمال الخليل    :      المديرية
  
  

 تعليمات االختبار                                            
  

المطلوب منك عزيزي و )الَشيخ والبحر(المشهورة وهي أماُمك قصة من القصص العالمّية 1- 
أن تضَع حول الكلمة اّلتي تعتقد أّنها األآثر مالءمة لكل حذٍف، بحيث ُتعطي المعنى اّلذي  - الّطالب

 .أراده آاتب القّصة
  

  .حّتى النِّهاية، ثّم ابدأ بوضِع الّدوائر حول اإلجابات الّصحيحة ة أوًالاقرأ القّص 2-
  

ترددت في تعيين اإلجابة فال تتوّقف آثيرًا بل انتقل إلى الفراغ اّلذي يليه حتى نهاية القّصة، إذا 3- 
  .حاول أن تضع دوائر حول ما تبقى من الكلمات اُألخرىص من جديد، وثم ارجع لقراءة الّن

  
 .الموجودة على اليمين هي الستعمال الباحث فقط المستطيالت4- 

  

  
  :مثال

  )د(             )ج(            )ب(             )أ(                                                       
  تهرب               مشيَت         ـــــــــــــــــــــــــ              تذهبال بيبًا وَفشاِور َل -
  
  

 إسماعيل جهاد: الباحث                                                                                         
  عواودةال
  

      )د(    )ج (    )ب(    )أ(                                                                                      

َتعصه



116 
 

  َلَقْد اْلتَهَم : عاٍل اّلَشْيُخ ِبَصوٍتقاَل ...           
  

  .الِقْرُش َنْحَو َأْرَبعيَن ِرطًال من َلْحِم السََّمَكِة            
  

  ليَس    َبل     ليَت      لعلَّ                             ،ــــــــــــــــــــَلْيَس هذا َفَقْط: ُثمَّ َفكََّر
  
  اَلْحبَل ِبكاِمِلِه، وها، وبون َأْيضًاَأَخَذ اْلحر            

  
  يقرُأ  يسيُل      يقوُل    يسافُر                     ِمْنها الدَُّم َآرًَّة ــــــــــــــــــــ ِهَي َسَمَكتي

  
  ميتٌة   معتدلٌة  ُأخرى   محتاجٌة        ــــــــــــــــــــ ، وال ُبدَّ َأْن ُتقِبَل اآلَن أقراٌشرىُأْخ
  

   ماحيُث   إلى         منُذ     ِبما                     ــــــــــــــــــــيًال وَلْم ُيؤاِنْس في َنْفسِه م
  
  ُبِتَرت  النََّظِر إلى السَّمكِة َبْعَد َأْن            

  
  َمْحَل   القاِرَب   منزَل     أيدي              ــــــــــــــــــــ َوُشوَِّهْت، َفحيَن َنَهَش الِقْرُش 
  
   َشِهُن ذيُهَو الَّ َآانَّ َلْحَمُه، والسََّمَكِة َأَحسَّ الشَّْيُخ            

  
  قتلت  سهرُت  زرعُت  هجرُت             ــــــــــــــــــــي ولِكّن: َبْيَنُه وَبْيَن َنْفِسِه قاَلو
  

  اَن   وإَن     ويمكُن     ولكَنوآ             ــــــــــــــــــــ تي،الِقْرُش الَّذي َنَهَش َلْحَم َسَمَك
  
  ، اُهللا َوْحَدُه َيْعَلُمياتيَأْآَبَر اَألقراِش الَّتي َرَأْيُتها في َح            

  
  ضخٍم  بحٍر    بحيرٍة    نهٍر                   .    نايَأْبَصَرْت َعْي ــــــــــــــــــــ َآْم ِقْرٍش

  
  عامٌل  قائٌم    نائٌم    آسٌف                  ِلَقْتلي ِهذِه ــــــــــــــــــــنا َمَع ذلَك َفَأو: َفكََّرو 

  
  األحواُل   اآلَن الشمُس  البيئُة          الَجوِّيَُّة َأْن ــــــــــــــــــــها َقْد َأْوَشَكِت ، والسََّمَكَة

  
       إنَّ الِقرَش     حربوٌندي َتسوَء، َوَلْيَس ِعْن              

  
   ذآٌي   حديٌد    فوالٌذ    زجاٌج              ، وِلكّن  ــــــــــــــــــــو  بارٌع، َقِويٌّو َوْحِشيٌّ

  
               ؟ يدري وِلكْن َمْن. ُآْنُت َأْذآى ِمْنُه             

  
  وعلَم وقاَل    وقاَم    وشاهَد      ــــــــــــــــــــ ، ـَلَعّلي ُآْنُت َأْقوى ِسالحًا َلْيَس غيُر

  
  ، َأْبِحْرجوزال ُتَفكِّْر َأيُّها الرَُّجُل الَع: عاٍل ِبَصوٍت              
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  في   لعّل          بل          عن         ، َوواِجِه اَألْشياَء ِعْندجاههذا االتِّ ــــــــــــــــــــ
  

       لْكْن و: َبْيَن َنْفِسِه قاَلو وَبْيَنُهحلولها             
  

                  ُأفكَِّر؛ َألنَّ التَّْفكيَرأال  َيَتَعيَُّن َعَليَّ             
          

  لـي       أمامََ     شارع      خلَف                         ــــــــــــــــــــى ُهَو ُآلُّ ما َتَبقَّ
  

  َكفؤاِد مالبسَك   دّراجتك  سيارتك         ــــــــــــــــــــفي  َفكِّْر في َشْيٍء يوِقُع الَبْهَجَة
  

  تصرعك   تقربك  تغنيك   تجعلك        ــــــــــــــــــــ الَعجوُز، إنَّ ُآلَّ َدقيَقٍةَأيُّها الرَُّجُل 
  

  ُخُطواٍت ِمَن الَبْيِت، وَأْنِت ُتْبِحُر  اآلَن في              
  

          َأْعَظَم َبْعَد َأْن َخِسْرَت َأْرَبعيَن سرعٍة             
  
  مثقاَل     عظمًة    طًالِر     وزنًا                         .َلْحِم السََّمَكِةِمْن  ــــــــــــــــــــ 
  

   حين آاَن َيْعرُف َجيِّدًا ما الذَّي َسَيَقُعو             
  

  تابًاِآ       درسًا َثمًة         اوقًت    ــــــــــــــــــــ َيْنَتهي إلى َقْلِب التَّياِر، ولِكْن َلْم َيُكْن
  

  .ما َيْعَمُل اآلَن             
  

  مكسرًا  حّرًا    َعليًال     َمريضًا       ، وآاَن الزَّْوَرُق ُيْبِحُر ــــــــــــــــــــ آاَن النَّسيُم
  

       ، وَلْم َيُكْن في ُمْسَتطاِع الشَّيِخالسٍةَس في             
  

  خرَةالَص القرَش  الجزَء     المرآَبِه      اَألْعلى ِمْن َسَمَكِت ــــــــــــــــــــ َأْن َيرى َغْير
  
                  .َبْعَض الشَّيِءاألمل  وعاَوَدُه              

  
  يسبَح      يفقَد     يرحَل     يعوَم     ــــــــــــــــــــ من الَحماَقِة َأْن: ًالوخاَطَب َنْفَسُه قاِئ

  
             . ِإْثمًا ذلك الَمْرُء اَألَمَل، َفَأنا َأْعَتبُر             

  
   هجماِت لوِن   عيوِن    نعومِة        ــــــــــــــــــــ آاَن القاِرُب ما َيزاُل َيْرَتِعُد ِبَسَبِب

  
   ولم ،الِقْرِش اآلَخر َعلى السََّمَكِة             

  
  فوَق       أيَن      آي    إَن        ــــــــــــــــــــنى َيَكِد الشَّْيُخ َيرى الِقْرُش َحّتى اْنَح

  
  لكَنُه و ه،َطَعَنه ِبُمْدَيِتو جاِنِب الزَّْوَرِق            
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  دخوِل قساوِة       علِو   نزوِل          ــــــــــــــــــــ َلْم ُيِصْب ِمْنُه َغْيَر َلْحِمِه، ِبَسَبِب
    

      ال تنفذ   الِجْلِد َعلى َنْحٍو َجَعَل الُمْدَيَة             
  

  .إلى َجَسِد الِقرِش إال ِبُصعوَبٍة              
  

  الصخرُة    الكلمُة   الطعنُة    القوُة              َيَدي الشَّْيِخ        ــــــــــــــــــــ موَلْم ُتْؤِل
  

     ، ولِكنَّ الِقْرَش ًاأيض َوَحْسِب، َبْل آَلَمْت َآِتَفه             
  

  مخبئًا   محطمًا   مطلعًا  مشدودًا        َرْأَسُه من الماِء ــــــــــــــــــــ  اْرَتَفَع في ُسَرَعِة
  
  يخرُج   يذوُب   يسرُع   يجهُل            .ِمَن الماِء ــــــــــــــــــــ  َيَكْد َأْنُف الِقْرِش وَلْم

  
   في َيْسَتِقرُّ على السََّمَكِة َحّتى َطَعَنُه الشَّْيُخو              

  
               ُأمِّ َرْأِسِه الُمَسطَِّح، ُثمَّ ِإنَّ الشَّْيَخ               

  
  انتزَع   أنحنى     أقاَم    اشترى        َأْغَمَدها في َرَأِس الِقرشو الُمْدَيَة ــــــــــــــــــــ

  
  على       ذلَك     حيُث       تلَك            طَعَنُه َأوََّل َمرٍَّة ولِكنَّ الِقْرَش  ــــــــــــــــــــ 
  
         َفكَّْيِه على         مطبقًا ،َتَشبََّث ِبالسََّمَكِة              

  
 ِهعيِن    ِهرأِس   ظهِرِه      هِِبطِن                 ــــــــــــــــــــ في ، َفَطَعَنُه الشَّْيُخهاَلْحِم

  
  . الُيْسرى             

  
 أبى     ليَس    آأَن     اجتاَز        .    الِقْرُش َأْن َيَتَزْحَزَح ــــــــــــــــــــ وَمَع ذِلَك َفَقْد

  
           َيْكفيَك هذا؟      أال :َوقال الرَُّجُل الَعجوُز             

  
  نصَف    شعَر     مالبَس   صوَت        السََّمَكِة على  ــــــــــــــــــــ َلَقْد َأَآَلِت اَألقراُش

  
                  ، َولْيَتنيحلمًا آاَن ، َلْيَت ذِلَكاَألَقلِّ            

  
 من      في      ن  َع    إلى        ِشْرآي    ــــــــــــــــــــ َلْم َأوِقْع هذه السََّمَكَة

         
  .هما َعِمْلُتُآَل  ، ِإنَُّه ُيْفسُدنيُيْحِزُن ِإنَّ هذا             

  
  يًاداِع  ضاِحكًا       فًاواِق راِغبًا             في             ــــــــــــــــــــ َصَمَت، وَلْم َيُعْدو
  

  النَّظِر إلى السََّمَكِة، آاَنْت ِدماُؤها َقد                                   
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           وآاَن الماُء َيْغِسُلها ِمْن َأْقطاِرهااستنزفت،              
  

  في ِمْثل َلْوِن الِفضَِّة الَّتيتبدو   يَفِه             
   

    ت   الجدران    المرايا البيوالسيارة                          ــــــــــــــــــــ ُظهوُر ِبها لىُتْط
  

   هذا إلى ما آاَن َيْنبغي لي َأْن َأْذَهَب: قاَل             
  

  يكن      يسبح    يعلم    يطير             ــــــــــــــــــــ ِإن ِذلَك َلْم الَحدِّ، َأيَُّتها السََّمَكُة،
  
  ، أنا آسفال في مصلحتكفي َمْصَلَحتي و              

  
  أيُّ  يُّها       أ    ها   أيُت    يا                                          .السََّمَكُة ــــــــــــــــــــ

  
  إلى      من       في     على  ِة             السََّمَك ــــــــــــــــــــ َوَلْم َيْرَغْب في النََّظِر

  
      التهمت دَلَقْد َعَرَف َأنَّ اَألقراَش َق             

  
  ، وآاَنِت الشَّْمِس َقْد َجَنَحْت ِإلى هاِنْصَف             

    
  الرجوِع   البدايِة   الغروِب  السقوطِ         فيما ُهَو ُمْنَهِمٌك في ِقتاِل    ــــــــــــــــــــ

  
  إليغالي ٌفنا آِس، َأٍةَكَممن َس ًةيَِّقيا َب: قالَو            

  
  بالرآِض   باألآِل   باالبتعاِد  بالسفِر             نيَمّطَح ْدَق، َلِئاِطعن الشَّ ــــــــــــــــــــ

  
            نا آثيرًا        ْلَتولكنا َق َحطََّمِك،و َكذِل             

  
  آثيرًا     بيوتًا      شّباآًا     بابًا        ــــــــــــــــــــَدمَّْرنا ، وِتْننا وَأَأ راِشْقمن اَأل

  
  ها           ُتيََّأ ِكياِتفي َح ِتْلَتَق رشًاِق ْم، َآهاْنِم             

  
  اللبؤُة   األفعى    الذئُب   السمكُة                          ْمَل ِتْن؟ َأ جوُزالَع ــــــــــــــــــــ

  
  لى رأسَع محالّرَتْحِملي ذِلَك             

                       
              

  مؤخِر       فِم       عيِن   لساِن              ــــــــــــــــــــاْسَتْلقى في ، وٍبَبما َس ِرْيَغِل
  

  َةَرالعاِش اعِةي الّسواَلوَح .ٍةقاَءْلِتاْس َفْصِن ِبالقاِر            
  
  نهِر      بحِر     أغلِب    سماِء         واِرْناَأل َةهاَل َرُص، َبنِّالظَّ ــــــــــــــــــــ في ًالْيَل 
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  الوادي    الجبِل   المدينِة   السهِل    .    الماِء ِةَحْفعلى َص ــــــــــــــــــــ الُمْنَعِكَسِة من
  
  وِءالضَّ َكيٍء بذِلَش َهَبْشها َأِرْمل َأوََّأ ْتوآاَن              

  
  المختفي ر  المتبخِّ الباِهت د   المتجمِّ          َلْيَبُق ماِءفي السَّ ُرِشَتْنذي َيالَّ ــــــــــــــــــــ

  
          َحُتصِب ْنإلى َأ ْتَهَتاْن مَّ، ُثِرَمالَق بزوِغ              

  
  ثاقبًة    ِحصاَن      سالَح    خيَل      ْتَقِفذي َطالَّ حيِطالُم َهْجَو ُقِرَتْخَت  ــــــــــــــــــــ

  
                ِيُحت الّردََّتاْش ْنَأ َدْعَب تتالطم َأْمواُجُه             

  
  سيارتُه    دراجتُه   حصانُه   زورقُهِضْمَن ِنطاِق الهاَلِة      ــــــــــــــــــــ وقاَد الشَّيخ ـ

  
    .َقريٍبحاِشَيَة الَتَياِر في َوْقٍت يبلُغ َر َأَنُه سوف وقَد            

          
   شيٍء اْنَتهى اآلَن ُآَل: وقاَل في َنْفِسِه             

  
  هاجمني   ُت وَأْغَلُب الَظِن َأَن اَألْقراَش َسْوَف             

  
                الكتاُب    الدفتُر   المرُء   الورُق       ــــــــــــــــــــلِكْن َأُي شيٍء َيْسَتطيُع ، ومن َجديٍد

  
  ، في َغْمَرِة الَظالِم، وُهَوهاأْن َيْفَعَلُه ِب             

  
  أعزُل     يحمُل      يقُف      مقلُد  من الِسالح ؟                             ــــــــــــــــــــ

  
                    مغتاظًا صالآاَن ُمَتَصِلَب اَألْو              

  
  وآاَن َبْرُد الَلْيِل قد َأثاَر ُآَل ِجراحاِت              

  
  منزلِه     جسدِه     الطائرِة     القطاِر            الُمْرَهِق وآالَمُه، وخاَطَب ــــــــــــــــــــ

  
          إلى          أضطرُّ  الَأرجو َأ: ًالَنَفَسُه قاِئ              

  
  .اسِتئناِف الِقتال              

  
  جاهَد     خاَض  قاتَل           هدَم         ــــــــــــــــــــولِكْن ما أن اْنَتَصَف الَليُل َحَتى 

  
  ، وَأْدَرَك الَشْيُخ َأَن رىِغماَر َمْعَرَآٍة ُأْخ             

            
  مفيٌد     عبٌث    عاِلٌم      متطوٌر    ال طاِئَل              ــــــــــــــــــــ ةالِقتاَل هِذِه اَلَمَر

  
     من اَألْقراِش               نحوه َتْحَتُه، َفَقد اْنَدَفَع              

45 - 

46 -   

47 -  

48 - 

49 - 

50 - 

51 - 

52 - 

53 - 
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  راآبًا   شجرًة    ميسورًا    سليمًا                    ــــــــــــــــــــ َقطيٌع آاِمٌل، وَلْم َيُكْن 
  
  أْن َيرى َغْيَر الُخطوِط اَلتي أْحَدَثْتها              

  
  سياراُت    زعانُف    دراجاُت   أمواُج         األقراِش في الماِء،        ــــــــــــــــــــ

  
   تنقضُّ وَغْيَر تأُلِقها الفوسفورِي وهي             

  
              على الَسمَكِة، واْنهاَل                

  
  حظائِر     رؤؤِس     بيوِت     منازِل      األقراِش           ــــــــــــــــــــعلى  الَشْيُخ

  
  تطبق  ، وَسمَع ُفكوَآهابًاَضْر             

  
  ُمَدَوَيًة، وأَحَس بالقارِب َيَتأْرَجُح              

  
  هاظهوِر ذيوِلها   ها    أمهاِت    هاأوالِد        ، وناَضَل                ــــــــــــــــــــ َفْوَق

  
  أمتارٍ  أشالء   أعداء   أقراصٍَلْم َيُكْن قاِدرًا       ــــــــــــــــــــ الَشْيُخ، في َيْأٍس، ِضَد

  
  ، ولكنهراهاعلى أْن ِي             

  
  يكسره      ُيحسُّ        يتألُم      يحبُّ           ، وَفْجأًة       هاِبها وَيْسَمُع ــــــــــــــــــــ

   
  َفضاَعْت  الِهراَوَة، ينتزُع ئًااْسَتْشَعَر َشْي             

  
  الحجُر     الّشجُر   اإلنساُن   الخشُب       َلْم ُيْخَلْق ــــــــــــــــــــ :َفَكَر وقاَل .ِمْن َيَدْيِه

  
              .   هزمُي ِلْلَهزَيمَة، َقْد ُيَدَمُر ولكَنُه ال             

  
  انتهت القصة                              

 
   

54 -  

55 - 

56 - 

57 - 

58 - 

59 - 

60 - 
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نموذج اختبار من عينة الدراسة: ) 2( ملحق 
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  االستبانة: ) 3( ملحق 

  
  

  جامعة القدس            
  آلية العلوم التربوية        

  الدراسات العليا          
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــ                                     رقم الطالب: الطالب عزيزي      
  
لك وذ )نحَو اللغة العربيةالصف العاشر األساسي اتجاهات طلبة (ف على للتعُر يقوم الباحث بدراسٍة 

الماجستير في أساليب التدريس في جامعة القدس، ولتحقيق هدف هذه  استكماًال لمتطلبات نيل درجة
الدراسة ُيرجى التكُرم بدراسة ِفقرات االستبانة بتمعٍن، وأن تكون االستجابات موضوعَية لما لها من 

البحث العلمي  ألغراض ممًا بأَن المعلومات الواردة في االستبانة ستستخدعل. أهميٍة على نتاِئج الدراسة
  .وَسُتعامل بكِل سرَية فقط

  
  

  .مع احترامي وتقديري لتعاونكم                                   
                                  

                    
  العواودة جهاد إسماعيل 

  
  

  :المعلومات الَشخصية: الجزء األول               
  

  :أمام البند الذي يتفق مع وضعك) √( ُيرجى وضع إشارة           
  
  

  نثى ُأ ذآر                                    :الِجنس          
  
  

  
    جنوب الخليل                وسط الخليل                 شمال الخليل    :            المديرية          
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  :أماَم درجة اعتقادك لتحقيق آل ِفقرة من الِفقرات اآلتية) √( الرََََجاء وضع إشارة : الثاني الجزء  
  

  الموافقةدرجة    

موافق   مضمون الِفقرة الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق
  بشدة

تعمل اللغة العربية الفصحى على تعزيز انتمائي -1
  .للمجتمع

          

أحب اللغة العربية الفصيحة؛ ألنها تعمل على تحسين -2
  .صورتي أمام الناس

          

ةالطلبفي إنجاز مهامباللغة العربيةيساعد التعليم  -3
  .بشكل أسرع التعليمية

          

المعلمباللغة العربية أنمن خالل التعليمأرى  -4
  .إفادة شاملةة إفادة الطلبيستطيع 

          

           .تزيد اللغة العربية الفصيحة من احترام الناس لي -5

يساعد على رفعللغة العربية الفصيحةبان التعليم إ -6
  .ةتحصيل الطلب

          

           .اللغة العربية على حل العديد من المشكالت تعمل -7

يالطلبة فمن مهاراتباللغة العربيةيزيد التعليم  -8
  .التعلم

          

إلى تكوين العقلباللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم -9
  .المبدع

          

إلى تحسين جودةباللغة العربيةيلعب استخدام التعليم -10
  .المتعلمين

          

إلى تطوير أداءباللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم  -11
  .علمين المهنيمال

          

دوراً ناجحاً في تغييرباللغة العربية يلعب التعليم -12
  .المستقبل المناهج التعليمية وفقاً الحتياجات

          

تحقيق االتصالباللغة العربيةيمكن من خالل التعليم -13
  .ةالتعليمي بين الطلب

          

أفضل اللغة العربية الفصيحة عن باقي اللغات -14
  .األخرى؛ ألنها لغة القرآن الكريم
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           .أشجِع زمالئي على استخدام اللغة العربية في حياتهم -15

يوظف التعليم باللغة العربية مواد من البيئة المحلية -16
  .لخدمة المفاهيم المطروحة

          

           .التعليم باللغة العربية الدافعية لدى الطلبةيثير استخدام  -17

           .يجنب استخدام التعليم باللغة العربية الملل لدى الطلبة -18

يعمل التعليم باللغة العربية على تعزيز ثقة الطلبة -19
  .بأنفسهم

          

أرى أن اللغة العربية الفصيحة تجعل المتحدث بها -20
قادراً على نقل المعلومات عن أزمانٍ أخرى، وأماكن 

  .بعيدةٍ  عن مكان المتحدث

          

أشعر بأن اللغة العربية الفصيحة تعمل على استعادة -21
  .ذكريات الطفولة، واالستفادة منها في المستقبل

          

تعمل اللغة العربية الفصيحة على مساعدة المتكلمين -22
على أن يبتدعوا باستمرار تعبيرات لم يسبِقْ أن  بها

  .قالوها قبالً

          

أالحظُ أن اللغة العربية الفصيحة ذات أهمية وقيمة -23
  .اجتماعية وتربوية في حياة البشر

          

أرى بأن اللغة العربية الفصيحة هي أداة اتصال بين -24
  .أفراد المجتمع الواحد

          

هي أداة تفكير فعن طريقها يقومالعربية الفصيحةاللغة  -25
العقل بجميع وظائفه في التفكير من إدراك وتخيٍل 

  .واستنباط

          

،أدرك بأن اللغة العربية الفصيحة هي وعاء المعارف -26
والعلوم التي تحمُل كل النواتج الذهنية واألنشطة 

  .العقلية الصادرة عن الفكر

          

استخدام التعليم باللغة العربية العالقة بين المعلميوثق  -27
  .والطلبة

          

أرى بأن اللغة العربية الفصيحة هي دائرة االتصال -28
المفتوحة بين جهاز العقل المنتج لألفكار وجهاز النطق 

  .المرسل لأللفاظ
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موافق   قرةمضمون الِف  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق
  بشدة

يثير التعليم باللغة العربية الحوافز الداخلية عند - 29
            .الطلبة

يزيد استخدام التعليم باللغة العربية من اهتمام الطلبة  - 30
  .بموضوع الدرس

          

أسلوب التعليم باللغة العربية يساعد على تثبيت  - 31
  .المعلومات

          

تكونإن المادة المعتمدة على التعليم باللغة العربية  - 32
  .ذات فائدة قليلة للطلبة

          

           .أهتم بشراء الكتب العلمية التي تكون باللغة العربية  - 33
يسهم التعليم باللغة العربية في عالج مشاكل الخجل  - 34

  .لدى الطلبة
          

يساهم التعليم باللغة العربية في تنمية شعور الطلبة  - 35
  .باالنتماء إلى مدرستهم

          

التعليم باللغة العربية ينمي جوانب شخصيةإن   - 36
  .ةالطلب

          

تعمل المدرسة على تشجيع الطلبة على االهتمام  - 37
  .باللغة العربية

          

لعدممدرسين اللغة العربية ال تصلح للتعليم الإ  - 38
  .وجود مصادر معتمدة باللغة العربية

          

المجتمععالم في توعية أفراددور وسائل اإلإن   - 39
 فيما يتعلق بالتعريب والترجمة) ةاألسرة والطلب(

  .قليلة

          

تعمل اللغة العربية الفصيحة على الوقوف على أفكار - 40
  .الغير من الناس
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  المحكمينقائمة بأسماء : ) 4( ملحق 

  

  الرقم

  

  االسم

  

  الوظيفة

 جامعة الخليل هشام الشويكي.د  1
 جامعة الخليل نسيم بني عودة.د  2

 جامعة الخليل كمال يونس.د  3

 جامعة القدس  جمال غيظان.د  4

 جامعة القدس بنان صالح الدين.د  5
 جامعة القدس حسين الدراويش.د  6
 جامعة القدس يوسف عبد الغافر.د  7
 جامعة القدس محمود أبو سمرة.د  8

 جامعة القدس عفيف زيدان.د  9
 جامعة القدس زياد قباجة.د  10
 مدرس لغة عربية حاتم المحاريق  11
  منسقة اللغة العربية في مديرية شمال الخليل منة أبو فضةآ  12
 مدرس لغة عربية نبيل الدغامين  13
 مدرس لغة عربية يونس الحوامدة  14

 
  



134 
 

تسهيل المهمةكتب : ) 5( ملحق 
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  إذن تطبيق الدراسة الميدانية: ) 6( ملحق 
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لمصفوفة ارتباط فقرات  )Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون  : )7(ملحق 

  .أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة

 )ر(قيمة  الفقرات الرقم
الداللة 

اإلحصائية

.تعمل اللغة العربية الفصحى على تعزيز انتمائي للمجتمع 1  0.435 0.000 
 0.000 0.471  .الفصيحة؛ ألنها تعمل على تحسين صورتي أمام الناسأحب اللغة العربية 2
 0.000 0.432  .بشكل أسرعالتعليميةةفي إنجاز مهام الطلبباللغة العربيةيساعد التعليم  3
 0.000 0.577  .إفادة شاملةةإفادة الطلبيستطيعالمعلمباللغة العربية أنمن خالل التعليمأرى  4
 0.000 0.433  .العربية الفصيحة من احترام الناس ليتزيد اللغة  5
 0.000 0.566  .ةيساعد على رفع تحصيل الطلبباللغة العربية الفصحى ن التعليم إ 6
 0.000 0.450 .تعمل اللغة العربية على حل العديد من المشكالت 7
 0.000 0.513 .التعلميالطلبة فمن مهاراتباللغة العربيةيزيد التعليم  8
 0.000 0.582 .إلى تكوين العقل المبدعباللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم 9
 0.000 0.578 .إلى تحسين جودة المتعلمينباللغة العربيةيلعب استخدام التعليم 10
 0.000 0.632  .علمين المهنيمإلى تطوير أداء الباللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم 11

12 
 دوراً ناجحاً في تغيير المناهج التعليمية وفقاً الحتياجاتباللغة العربية يلعب التعليم
  .المستقبل

0.563 0.000 

 0.000 0.570  .ةتحقيق االتصال التعليمي بين الطلبباللغة العربية يمكن من خالل التعليم  13
 0.000 0.421  .الكريمأفضل اللغة العربية الفصيحة عن باقي اللغات األخرى؛ ألنها لغة القرآن  14
 0.000 0.572 .أشجِع زمالئي على استخدام اللغة العربية في حياتهم 15
 0.000 0.349  .يوظف التعليم باللغة العربية مواد من البيئة المحلية لخدمة المفاهيم المطروحة 16
 0.000 0.564 .يثير استخدام التعليم باللغة العربية الدافعية لدى الطلبة 17
 0.000 0.219 .يجنب استخدام التعليم باللغة العربية الملل لدى الطلبة 18
 0.000 0.612 .يعمل التعليم باللغة العربية على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم 19

20 
قادراً على نقل المعلومات عن أرى أن اللغة العربية الفصيحة تجعل المتحدث بها
  .أزمانٍ أخرى، وأماكن بعيدةٍ  عن مكان المتحدث

0.537 0.000 

21 
أشعر بأن اللغة العربية الفصيحة تعمل على استعادة ذكريات الطفولة، واالستفادة 

  .منها في المستقبل
0.540 0.000 

 0.000 0.504على أن يبتدعوا باستمرار تعمل اللغة العربية الفصيحة على مساعدة المتكلمين بها 22
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 .تعبيرات لم يسبِقْ أن قالوها قبالً

23 
أالحظُ أن اللغة العربية الفصيحة ذات أهمية وقيمة اجتماعية وتربوية في حياة 

  .البشر
0.676 0.000 

 0.000 0.570  .أرى بأن اللغة العربية الفصيحة هي أداة اتصال بين أفراد المجتمع الواحد 24

25 
هي أداة تفكير فعن طريقها يقوم العقل بجميع وظائفه في اللغة العربية الفصيحة

  .التفكير من إدراك وتخيٍل واستنباط
0.571 0.000 

26 
أدرك بأن اللغة العربية الفصيحة هي وعاء المعارف، والعلوم التي تحمُل كل 

  .النواتج الذهنية واألنشطة العقلية الصادرة عن الفكر
0.602 0.000 

 0.000 0.580 .يوثق استخدام التعليم باللغة العربية العالقة بين المعلم والطلبة 27

28 
أرى بأن اللغة العربية الفصيحة هي دائرة االتصال المفتوحة بين جهاز العقل المنتج 

  .لألفكار وجهاز النطق المرسل لأللفاظ
0.580 0.000 

 0.000 0.632 .الحوافز الداخلية عند الطلبةيثير التعليم باللغة العربية 29
 0.000 0.600  .يزيد استخدام التعليم باللغة العربية من اهتمام الطلبة بموضوع الدرس 30
 0.000 0.572 .أسلوب التعليم باللغة العربية يساعد على تثبيت المعلومات 31
 0.000 0.031-  .فائدة قليلة للطلبةإن المادة المعتمدة على التعليم باللغة العربية تكون ذات 32
 0.000 0.573 .أهتم بشراء الكتب العلمية التي تكون باللغة العربية 33
 0.000 0.501 .يسهم التعليم باللغة العربية في عالج مشاكل الخجل لدى الطلبة 34
 0.000 0.591  .يساهم التعليم باللغة العربية في تنمية شعور الطلبة باالنتماء إلى مدرستهم 35
 0.000 0.630 .ةإن التعليم باللغة العربية ينمي جوانب شخصية الطلب 36
 0.000 0.659 .تعمل المدرسة على تشجيع الطلبة على االهتمام باللغة العربية 37

38 
لعدم وجود مصادر معتمدة باللغة مدرسين اللغة العربية ال تصلح للتعليم الإ

  .العربية
0.111 0.005 

39 
فيما يتعلق )ةاألسرة والطلب(عالم في توعية أفراد المجتمعدور وسائل اإلإن 

  .قليلة بالتعريب والترجمة
0.228 0.000 

 0.000 0.484  .تعمل اللغة العربية الفصيحة على الوقوف على أفكار الغير من الناس 40
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