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The Effectiveness of a Training Program of Improving Arabic Language
Teaching Practices on Developing Reading Comprehension Skills of GradeTen Students in Oman *
Abstract
The purpose of the study was to explore the effectiveness of a
training program of enhancing Arabic language teaching practices on
developing grade-ten students’ reading comprehension skills in Oman. The
study sample consisted of 40 teachers and 400 male and female students. A
training program, an observation form and a reading comprehension test
were developed. The results showed there are statistically significant
differences between the average scores of the experimental and the control
groups after applying the teaching practices for developing reading
comprehension skills (the literal, the inferential, the critical, the aesthetic
and the creative). This also applied to the total score, with the experimental
group outperforming the control group. There is no statistically significant
effect of the interaction between the study group type and gender in
developing these skills among Arabic language teachers. The study results
indicated that there are differences in developing reading comprehension
skills between male and female grade-ten students in both study groups, in
favor of females. The researcher recommends organizing training courses
for Arabic language teachers to improve reading comprehension skills when
analyzing a passage and to benefit from the designed observation form.

Keywords: training, teaching practices, reading comprehension

* This article is extracted from an unpublished PhD dissertation by the first author, Maryam
Hasan Al Balushi, titled " The effectiveness of a training program based on the
constructivism theory in developing the practices of Arabic teachers in develping the
reading comprehension skills of grade ten student in the Sultanate of Oman and teachers
attitudes towards constructive teaching. Sultan Qaboos university, Sultanate of Oman.
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معلم اللغة العربية التدريسية لتنمية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
ر
األساس بسلطنة عمان *
العاش
ائ لدى طلبة الصف
ي
مهارات الفهم القر ي
مستخلص البحث
معلم اللغة العربية
تدريب يف تطوير ممارسات
هدفت الدراسة إىل تحديد فاعلية برنامج
ي
ي
ّ
ر
األساس بسلطنة ُعمان.
وتكونت
العاش
ائ لدى طلبة الصف
التدريسية لتنمية مهارات الفهم القر ي
ي
ُ
ّ
ً
تدريب،
معلما ومعلمة و 400طالب وطالبة .ولتحقيق هدف الدراسة أعد برنامج
العينة من 40
ي
ائ .من أبرز النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
وبطاقة مالحظة واختبار للفهم القر ي
معلم اللغة
متوسط درجات المجموعتي التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لممارسات
ي
ي
ر
ر
وف الدرجة
التذوف،
االستنتاج ،النقدي،
ائ (المباش،
العربية لتنمية مهارات الفهم القر ي
اإلبداع) ي
ي
ي
ي
الكلية وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،وعدم وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى أقل من أو
ائ لدى
يساوي ( )α=0.05للتفاعل بي نوع المجموعة ومتغت الجنس يف تنمية مهارات الفهم القر ي
معلم اللغة العربية .وأشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق يف تنمية مهارات الفهم القرا يئ لدى طلبة
ي
ر
األساس الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث .أوصت الدراسة بتدريب المعلمي؛
العاش
الصف
ي
ائ ،وتوظيف بطاقة المالحظة الصفية المعدة لغرض الدراسة يف
لتمكينهم من مهارات الفهم القر ي
اإلشاف ر
ر
التبوي.

ائ
الكلمات المفتاحية :برنامج
تدريب ،الممارسات التدريسية ،الفهم القر ي
ي

ر
البلوس .بعنوان " فاعلية برنامج
* هذا البحث مستل من رسالة دكتوراه غت منشورة للباحثة األوىل مريم بنت حسن
ي
ائ لدى
ر
الق
الفهم
ات
ر
مها
لتنمية
معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب قائم عىل النظرية البنائية يف تطوير ممارسات
ي
ي
ي
ر
البنائ "]رسالة دكتوراه غت منشورة[.
التدريس
نحو
المعلمي
واتجاهات
األساس بسلطنة عمان
العاش
طلبة الصف
ي
ي
جامعة السلطان قابوس  .سلطنة عمان.
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الفهم ،وعندما يكتمل اكتساب المتعلمي لمهارات اللغة كلها يصل الفهم لديهم إىل مرحلة عليا
تعينهم عىل التفكت المنظم ،وتجعلهم قادرين عىل التميت بي الموضوعات والقضايا وإدارة المعارف
المتجددة حولهم إدارة واعية ومنطقية.
ً
ً
وه الخطوة
وترتبط القراءة ارتباطا وثيقا بحواس القارئ المختلفة خاصة حاسة البرص ،ي
ّ
ّ
األوىل يف طريق التعلم لفك رموز الحروف والكلمات ،وتمريرها للدماغ يف عمليات ذهنية بهدف
االنتقال من المعلوم إىل المجهول يف عالم المعرفة ،والتقدم لفهم التاري خ واكتشاف الكنوز الخفية
ر
وترف توجهاته يف التنشئة االجتماعية،
يف العقل واللغة ،ومعها يعلو مستوى التنوير الفردي للقارئ،
ر
وتتسخ قيمه األخالقية وتزداد معرفته العامة واألكاديمية ) .(Sağirli, 2016ومن أجل بناء المعب
ووصول القارئ إىل مرحلة فهم المقروء يعتمد ذلك بالدرجة األوىل عىل وجود عالقة وجدانية بينه
وبي موضوع النص ،والتفاعل معه من خالل ربط محتواه بالمعرفة السابقة ،ر
وتتامن مع هذا
ً
ً
ً
ً
ً
ومعرفيا & (Çer
واجتماعيا
ولغويا
ونفسيا
فسيولوجيا
التفاعل سلسلة من العمليات المعقدة
).Şahin, 2016
ر
الب ينطلق منها الطلبة نحو التعلم والتحصيل
والفهم القر ي
ائ هو القاعدة األساسية ي
ر
الب يهدف القارئ للوصول إليها ،ويسىع
والنجاح يف المواد الدراسية كافة ،وهو الغاية النهائية ي
ّ
المعلم إىل تحقيقها ضمن مخرجات التعلم .وأكدت دراسة بارنس) ، (Barnes, 2012ودراسة
ر
مهارئ القراءة
األكاديم ال يتحقق إال بوجود
صاغت يىل ) (Sağirli, 2016أن الوصول إىل النجاح
ي
ي
والفهم ،وكلما َ
التحصيىل .وأشارت دراسة
نمت مهارات فهم المقروء لدى الطالب ارتفع مستواه
ي
اس ومستوى الفهم
محمود ( )2012إىل وجود عالقة طردية بي انخفاض مستوى التحصيل الدر ي
ائ .وذكر الدخيل ()2006
ائ؛ فضعف التحصيل يعود إىل ضعف مهارات الطالب يف الفهم القر ي
القر ي
ّ
أن القراءة الجاهرة تقاس بشيئي هما :فهم المقروء ،وصحة النطق واإللقاء المعت عن المعب.
ّ
ر
المباش
الحرف
ائ يف مستويات مختلفة ومتدرجة تبدأ بالفهم
وتصنف مهارات الفهم القر ي
ي
اإلبداع وهو أعىل مستوى من مستويات الفهم .ويبي
وتنته بالفهم
وهو أدئ مستوى للفهم،
ي
ي
ً
ً
األدب ر
ّ
تتضمن
واضحا بي الباحثي يف تصنيف المستويات وتسميتها وعددها وما
التبوي اختالفا
ّ
األساس
من مهارات فرعية متداخلة؛ فمنهم من صنفها إىل ثالثة مستويات تشمل مستوى الفهم
ي
الضمب ،ومستوى الفهم الناقد .وهذا التصنيف اعتمدته
االستنتاج أو
للقراءة ،ومستوى الفهم
ي
ي
الرباع الذي اعتمدته دراسة طومسون (Thompson,
دراسة سليمة ( .)2013والتصنيف
ي
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ّ
مقدمة
ُّ
ُ ّ
ّ
والمحصلة النهائية
ائ الغاية الرئيسة من تعلم القراءة بصفة خاصة،
يمثل الفهم القر ي
ً
لتعليم مهارات اللغة األخرى بصفة عامة؛ فاالستماع والتحدث والكتابة أيضا غايتها الوصول إىل
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ً
ّ
الحرف والتفستي والناقد
ويتضمن :المستوى
) ،2000وورد أيضا يف دراسة المطاوعة (،)2000
ي
ائ وضعت
واإلبداع .وأشارت دراسة
السخب ( )2007أن بعض التقسيمات لمستويات الفهم القر ي
ي
ي
ّ
.
الخماس ،مثل
التصنيف
اسات
ر
الد
بعض
واعتمدت
واحد
مستوى
ف
واإلبداع
الناقد
المستويي
ي ي
ي
الذيبائ (،)2014
المالك ( ،)2008ودراسة نهابة ( ،)2013ودراسة محمد ( ،)2014ودراسة
دراسة
ي
ي
المباش واالستنتاج والنقدي والتذوفر
ر
ه :الفهم
ي
ي
ودراسة البلوشية ( )2020والمستويات الخمسة ي
واإلبداع .
ي
ائ اتفاقهم يف التدرج بي
ومن المالحظ يف تصنيف الباحثي لمستويات الفهم القر ي
ّ
ر
المباش الذي ال
بالحرف
فه تبدأ
المستويات من البسيط إىل المعقد ومن السهل إىل الصعب ،ي
ي
بالتطبيق أو التقويم أو اإلبداع .وقد ّ
ر
وجهت مقاطعة
وتنته
خالف عليه يف الدراسات جميعها،
ي
ي
ي
ي
ر
ر
الب أصدرتها بعنوان Teaching Reading and
كويتالند التعليمية يف استاليا يف الوثيقة ي
 Viewingإىل ر
التكت يف تعليم القراءة عىل تطوير مستوى الطالقة عند الطالب ،وتوسيع مداركهم
االستنتاج
الحرف إىل المستويي
ومعارفهم ،وتوسيع مستويات الفهم لديهم باالنتقال من المستوى
ي
ي
والناقد ).(Qunsland Governent, 2010
ر
ائ يف تنمية ختات الطلبة ،وترقية مفاهيمهم،
ورغم اتفاق التبويي عىل أهمية الفهم القر ي
وصقل أذواقهم ،وإعدادهم لمواجهة مشكالت الحياة واإلبداع فيها ،يعكس الواقع ر
التبوي ر ً
تعتا يف
تنمية مهاراتهم؛ فالطلبة يواجهون تحديات يف إتقان مهارات القراءة بصفة عامة ومهارات الفهم
ّ
السطح
ائ بصفة خاصة .وتتجىل بعض مظاهر الضعف يف اختصار فهم المقروء يف الجانب
ي
القر ي
ر
والضنحائ .)2006 ،وحددت دراسة عبابنة ()2015
غت المتعمق للتاكيب اللغوية (العيسوي
ي
االستنتاج ،منها :ضعف القدرة عىل تحديد العنوان
بعض مظاهر ضعف الطلبة يف مهارات الفهم
ي
المناسب للموضوع ،وبيان تفاصيل الموضوع ،واستنتاج الفكرة الرئيسة للفقرة ،واستنتاج هدف
الكاتب من كتابة النص المقروء .وجاء يف نتائج دراسة أحمد ومجيد ( )2013حصول  %60من
ائ.
التالميذ عىل أقل من نصف الدرجة الكلية الختبار الفهم القر ي
ر
األساس شأنهم شأن الطلبة يف الصفوف األخرى؛ فهذا الضعف يف
العاش
وطلبة الصف
ي
اكم من الصفوف السابقة؛ إذ شاركت السلطنة يف الدراسة الدولية لقياس
مهارات الفهم القر ي
ائ تر ي
األساس يف دورة  2011ودورة  ،2016وكانت النتائج يف
مهارات القراءة  PIRLSلطلبة الصف الرابع
ي
وه المرتبة  44ضمن  45دولة
المشاركة األوىل غت مرضية؛ إذ جاءت السلطنة يف مرتبة متأخرة ،ي
مشاركة(وزارة ر
التبية والتعليم ،)2011 ،أما ف المشاركة الثانية ّ
تحسن أداء التالميذ بصفة عامة ،مع
ي
تفوق اإلناث عىل الذكور ف جميع المقاييس المعيارية لألداء (وزارة ر
ّ
التبية والتعليم2016 ،أ).
ي
وسعت وزارة ر
َ
التبية والتعليم إىل بذل جهود لمعالجة قضية تعليم القراءة ومشكالتها وضعف الطلبة
فيها .من ذلك تطوير المناهج ووثائق التقويم ،وإجراء الدراسات وإقامة الندوات .ومن الدراسات
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باإلضافة إىل ذلك ،أظهرت نتائج تلك الدراسة أن إتقان التالميذ لجميع كفايات فهم
األساس .والسبب قد يعود إىل
المقروء دون المستوى المطلوب يف نهاية الحلقة األوىل من التعليم
ي
ّ
قلة معرفة المعلمات بأساليب تنمية كفايات فهم المقروء ،وضعف مقدرتهن عىل تكييف طرق
وإستاتيجياته لتلبية حاجات التالميذ مما يستوجب ضورة التدريب (وزارة ر
ر
التبية
التدريس
والتعليم .)2005 ،وتوصلت دراسة ميدانية أجرتها اللجنة المركزية لتطوير األداء اللغوي بوزارة
ر
التبية والتعليم حول مدى امتالك معلم اللغة العربية يف سلطنة عمان للكفايات األساسية إىل أن
ً
معلما ومعلمة يواجهون صعوبة يف تحديد
النسبة األكت من عينة الدراسة البالغ حجمها ()495
األسلوب الذي اتبعه الكاتب ف تسلسل األحداث وتتابع المشاهد وتطورها ف النص القرائ ،ونادراً
ي
ي
ي
ما يمتلكون القدرة عىل توظيف المقروء يف حل مشكالت مشابهة .وتشت التقارير الفنية الصادرة
ر
ر
ر
الب اعتمدت عليها الدراسة الميدانية يف تفست نتائجها إىل اعتماد
من دائرة اإلشاف التبوي بالوزارة ي
غالبية المعلمي عىل طرق التدريس التقليدية ،وعدم االهتمام بتنمية تفكت طالبهم ،واالكتفاء
بالشح والتحليل الوصق للمعلومات (وزارة ر
ر
التبية والتعليم.)2015 ،
ي
أئ شحان ()2014
وربطت دراسة الدخيل ( ،)2006ودراسة عبابنة ( ،)2015ودراسة ي
ائ بأداء المعلم وممارساته التدريسية؛ وذلك باعتماد المعلمي
ضعف الطلبة يف مهارات الفهم القر ي
ر
وه مهارات
عىل طرق التدريس التقليدية ،والتكت يف تدريس القراءة عىل المهارات السطحية ،ي
ّ
الجزئ ،دون االهتمام بدرجة كافية بمهارات الفهم العليا
التذكر والتعرف والفهم العام والفهم
ي
المرتبطة بالتفكت ،مثل :االستنتاج والتميت والموازنة ونقد المعلومات وتفستها وبيان مصدرها،
والتدقيق يف فحص الوقائع ،والتقويم وإصدار األحكام وحل المشكالت.
وأوصت دراسات كثتة برصورة تدريب المعلمي عىل استخدام إ ر
ستاتيجيات جديدة يف
ر
الب ركزت عىل عقد ورش
تنمية مهارات الفهم
القر ي
ائ ،منها :دراسة صومان وعبدالحق ( )2014ي
ّ
ر
معلم اللغة العربية ومعلماتها عىل تطبيق إستاتيجية ما وراء المعرفة ،لرفع كفاءتهم
عمل لتدريب
ي
ّ
ر
الب وجهت لتدريب المعلمي عىل تطبيق
خاصة يف تدريس القراءة ،ودراسة ي
أئ شحان ( )2014ي
ّ
ّ
ر
ر
الب أوصت بتضمي برامج الدورات التدريبية
إستاتيجية التعليم الت ي
بادىل ،ودراسة نهابة ( )2013ي
ر
أثناء الخدمة عىل تطبيق إ ر
الذائ يف تدريس القراءة بصفة خاصة ،وفروع اللغة
ستاتيجية التساؤل
ي
ر
لمدرس
الب أوصت بإقامة دورات تدريبية
العربية بصفة عامة ،ودراسة
ي
التميم وجميل ( )2015ي
ي
ّ
اللغة العربية ومدرساتها يف مادة المطالعة للمرحلة اإلعدادية عىل استعمال النماذج الفعالة يف
التدريس ومنها أنموذج "بارمان".
171

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )2يوليو 2021

الب ّ
ر
ر
توصلت يف
ائ يف الحلقة األوىل من التعليم
الب أجرتها الوزارة دراسة الضعف القر ي
األساس ّ ،ي
ي
ي
ّ
ائ لدى الطلبة ،منها :أسباب متعلقة بالمعلم تمثلت يف ضعف
نتائجها إىل أسباب الضعف القر ي
وف محور مستويات تالميذ الحلقة األوىل من التعليم
معرفته بأساليب تدريس مهارات القراءة .ي
األساس يف بعض مهارات فهم المقروء حازت كفاية قدرة التالميذ عىل التميت بي الحقيقة والخيال
ي
أعىل متوسط ،بينما حازت كفاية تعرف معب المفردة أدئ متوسط (وزارة ر
التبية والتعليم. )2005 ،

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
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ّ
ّ
ويشت العدوان وداود ( ،2016ص )34 .إىل أن "أفضل طريقة يك يتعلم المعلمون كيفية
ّ
ه أن يتعلموا بالطريقة البنائية" ،نظرا ألهمية التدريب يف إكساب
التدريس بالطريقة البنائية ي
المعلمي المهارات التدريسية وتطوير أدائهم وتنمية مهارات التعلم لدى طلبتهم .واعتمدت الدراسة
الحالية المدخل البنائ باالستفادة من التطبيقات ر
التبوية لمبادئ النظرية البنائية بهدف تطوير
ي
ائ ،وتنمية مهارات الفهم لدى طلبتهم يف
ممارسات
معلم اللغة العربية التدريسية للفهم القر ي
ي
ر
األساس.
الصف العاش
ي
ّ
ر
الب يمتلكها
ومن أهم مبادئ النظرية البنائية االنطالق يف التعلم من المعارف السابقة ي
ّ
المتعلمون ،وتقديم أنشطة ونصوص مرتبطة بحياتهم ،وتغيت بنيتهم المعرفية ر
وإشاكهم يف عملية
ّ
ّ
التعلم ).(Bhattacharjee, 2015
وغتت النظرية البنائية أدوار كل من المعلم والمتعلم؛
ّ
ّ
فالمعلمون ّ
ويتوصلون إليها بأنفسهم
ميشون للتعلم ،والمتعلمون مستكشفون يبحثون عن المعرفة
ّ
ّ
ّ
ومشجع عىل التفكت
ومتقبل لذاتية المتعلمي،
) ،(Kara, 2018والمعلم منظم لبيئة التعلم،
ر
إلستاتيجيات التدريس البنائية كاالستقصاء ،وحل المشكالت ،وخرائط
العلم ،ومستخدم
ي
ّ
ّ
ّ
.
المفاهيم والمتعلم باحث عن معب لختاته مع مهام التعلم ،ومكون لمعرفته الجديدة ،ومشارك
ّ
يف مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه (السعيدي .)2012 ،وترفض البنائية فكرة أن يكون التعلم مجرد
ّ
المتعلم؛ فالمتعلمون ّ
ر
يفشون
الب يمتلكها
نقل للمعلومات ،بل عملية بناء ،وإعادة بناء للمعارف ي
المعلومات الجديدة عىل أساس معرفتهم السابقة بها ،ويتفاعلون مع النص المقروء يف سبيل تكوين
ّ
البنائ يستند عىل االعتقاد بأن التعلم يحدث بتشارك المتعلمي
معائ وختات جديدة .والتدريس
ي
ي
البنائ التفكت النقدي ،ويخلق
ونشاطهم يف عملية بناء المعب والمعرفة .كذلك يعزز التدريس
ي
ر
الب أحدثتها مبادئ النظرية
الدوافع المستقلة للمتعلمي (إبراهيم .)2014 ،ومن بي التغيتات ي
البنائية ف الممارسات التدريسية ر
احتام ختات المتعلمي السابقة واألخذ بوجهات نظرهم يف بناء
ي
المعرفة ،ومحاولة تقليل الفجوات الواسعة بي المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة (Larochelle
).et al., 2006
ائ عند تدريس القراءة بالطريقة البنائية يف العناض
ويظهر دور المعلم يف تنمية الفهم القر ي
ّ
ّ
الثالثة السابقة؛ إذ بإمكان المعلم التأثت يف معارف المتعلم السابقة من خالل التوجيه نحو قراءات
اس قبل تدريس كل
اع ميولهم ونموهم
العقىل بما يتناسب مع موضوعات المقرر الدر ي
ي
معينة تر ي
ائ ،فإن للمعلم الحرية المطلقة يف اختيار نصوص خارجية
موضوع .أما بالنسبة لعنرص النص القر ي
رتتي فكرة النص المقرر يف المنهج ،يف حالة جموده ،وعدم توافر سمات الجذب والتشويق فيه
ا
ّ
ً
شكًل ومضمونا .وبالنظر إىل دور المعلم يف تحقيق الفهم من خالل عنرص السياق ،تظهر لديه
ر
اإلستاتيجيات المناسبة لتدريس النص ،وتهيئة البيئة
مساحة اإلبداع يف التدريس من خالل اختيار
ّ
الصفية ،وتسخت اإلمكانات والوسائل المعينة لضمان دافعية المتعلم وتفاعله مع النص ،وإثارته
172

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (2) July 2021

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد ( )45العدد ( )2يوليو2021
International Journal for Research in Education

إن المعلم العمائ بحاجة إىل أن ّ
ً
مؤثرا
يطور من أدائه وممارساته يف التدريس يك يكون
ي
ّ
ً
العمائ
وك يغت من الصورة النمطية يف أذهان بعض أفراد المجتمع
ي
وملهما يف العملية التعليمية ،ي
ر
ر
الب يستحقها ،وهذا ما أشارت إليه دراسة أمبوسعيدي
الب وضعته يف بعض الجوانب يف مكانة دون ي
ي
الب هدفت إىل ّ
ر
العمائ لدى فئات من المجتمع ،وعزت
تعرف صورة المعلم
ي
وآخرين ( )2018ي
الب ّأدت إىل ّ
ر
العمائ إىل ممارسات
تكون نظرة سلبية لدى البعض عن المعلم
ي
الدراسة األسباب ي
ّ
وتحول دوره
المعلم يف التدريس ،مثل قيامه بكتابة الدرس بالكامل يف السبورة المدرسية دون رشح،
ّ
وتمسك بعضهم بالتدريس التقليدي ،وتجاهل التغتات
مرب ومعلم إىل ناقل للمعرفة فقط،
من ٍ
ّ
الحاصلة يف طريقة تفكت الطلبة وطرق تعلمهم.
ائ
إن الممارسات التدريسية
لمعلم اللغة العربية يف تدريس القراءة ومهارات الفهم القر ي
ي
ّ
التبية والتعليم رّ
ليست بالمستوى المأمول ف عرص يضج بالتطور ف مجال ر
وشب مجاالت المعرفة
ي
ي
ّ
ّ
ّ
ر
الذي يتطلب من المعلم مواكبة نتائج البحوث العلمية التطبيقية ،والتود بأحدث طرائق التدريس
ّ
الكفيلة بضمان تعلم فاعل للطالب ،وتحقيق استقالليته يف مهارات القراءة عىل المدى البعيد؛ فقد
ّ
معلم اللغة العربية يمثلون السبب الرئيس يف ضعف قدرة
أشارت دراسة المنذري ( )2013إىل أن
ي
أساس؛ وذلك بسبب عدم معرفتهم بأساليب
طلبتهم عىل ربط األفكار يف أي نص أو اكتساب فهم
ي
ائ –
التدريس المناسبة .وجاء يف دراسة البحري ( )2016أن السبب الرئيس لمشاكل الضعف القر ي
معلم اللغة العربية بالبحث عن أساليب التدريس الحديثة،
ائ -هو عدم اهتمام
من بينها الفهم القر ي
ي
ّ
معلم
خاصة تدريس مهارات القراءة .وذكر النصار ( )2016يف نتائج دراسته وجود ضعف يف تمكن
ي
اللغة العربية من مهارات قراءة النصوص اللغوية.
اإلشاف ر
وجاء ف تقارير الزيارات التخصصية والتشاركية الصادرة من دائرة ر
التبوي بوزارة
ي
ر
التبية والتعليم للعامي الدراسيي السابقي 2015 /2014م ،و 2016 /2015م أن ضعف مهارات
ّ
القراءة بصفة عامة لدى الطلبة ،ومهارات فهم المقروء يف المستويات العليا مرده إىل اعتماد
المعلمي عىل أسلوب الحوار والمناقشة ف تدريس القراءة ،وعدم التنوي ع ف توظيف ر
إستاتيجيات
ي
ي
حديثة يف التدريس ،وقلة االهتمام بوضع الخطط العالجية لتنمية مهارات الطالب يف القراءة (وزارة
ر
التبية والتعليم2016 ،ب).
ر
ائ؛
وحرص الباحثون عىل إجراء استطالع رأي يف الحقل التبوي حول مشكلة الفهم القر ي
وذلك باستطالع آراء ر
عش معلمات أوليات للغة العربية يف محافظة جنوب الباطنة ،وطرحت عليهن
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ّ
ً
ً
ر
الب يتطلبها القرن
ذهنيا ونفسيا .ويسهم المدخل البن ي
ائ يف التدريس يف تطوير مهارات التعلم ي
ر
الجماع
العلم والنقدي وحل المشكالت واإلبداع والعمل
والعشين ،بما يف ذلك التفكت
الحادي
ي
ي
ومهارات االتصال ).(Lee, 2016

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
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ً
ر
تعائ الطالبات فيها ضعفا ،وأسباب هذا الضعف،
الب ي
ثالثة أسئلة حول أبرز مهارات الفهم القر ي
ائ ي
ً
ر
ر
تعائ الطالبات ضعفا فيها:
الب ي
ومقتحات التطوير .وجاءت نتيجة االستطالع حول أبرز المهارات ي
والمعائ الضمنية يف النص ،والتميت بي الحقائق واآلراء
مهارة استنتاج عالقات السبب والنتيجة،
ي
ّ
الواردة ف النص ،وبيان أصالة الفكرة ومنطقيتها ،وتحديد أدق ر
التاكيب يف توضيح المعب ،وتحليل
ي
ر
بنية النص ،وتحديد أسلوب الكاتب وغرضه ،واقتاح الحلول للمشكلة ،وإبداء الرأي.
وجاءت نتيجة االستطالع حول أسباب الضعف أنها متعلقة بسببي رئيسي ،هما :المنهج
ائ بفاعلية،
والمعلم .أما بالنسبة للمنهج فبعض موضوعاته ال تساعد عىل تناول مهارات الفهم القر ي
تغط جميع مهارات الفهم ومستوياته .وأما بالنسبة للمعلم ،فهو ال يمتلك معرفة كافية
وأنشطته ال
ي
ُّ
ائ ومستوياته ،ولم يدرب عليها يف مؤسسات اإلعداد وال يف أثناء الخدمة ،كذلك
بمهارات الفهم القر ي
ر
ر
ُ ّ
ر
الب
لم يدرب عىل إستاتيجيات حديثة يف تدريس القراءة .أما فيما يتعلق بالمقتحات التطويرية ي
فه :تكثيف الحلقات النقاشية بي
ائ لدى الطالبات ،ي
تساعد عىل تنمية مهارات الفهم القر ي
ائ،
ائ ،وتنفيذ دروس تطبيقية عىل مهارات الفهم القر ي
المعلمات حول مستويات الفهم القر ي
ر
الكتائ مع التنوي ع يف
ائ ضمن األهداف السلوكية يف دفت اإلعداد
ي
وتضمني مهارات الفهم القر ي
ر
إ ر
ر
ستاتيجيات التدريس ،وتفعيل دور المشف التبوي يف متابعة المعلمي ومالحظة مدى تمكنهم
ّ
ائ لدى الطلبة ،وتزويد المعلمي بنماذج لنصوص قرائية ُحللت وفق
من تنمية مهارات الفهم القر ي
ر
ائ بأنشطة وإستاتيجيات مختلفة ،وتدريبهم عليها.
مهارات الفهم القر ي
وتهدف الدراسة إىل تحقيق األمور اآلتية:
ائ
يب لتطوير الممارسات التدريسية
لمعلم اللغة العربية يف تنمية الفهم القر ي
 .1بناء برنامج تدر ي
ي
لدى طلبتهم.
لمعلم اللغة العربية
التدريب يف تطوير الممارسات التدريسية
 .2تحديد فاعلية التنامج
ي
ي
ومعلماتها.
ر
العاش
ائ لدى طلبة الصف
يب يف تنمية مهارات الفهم القر ي
 .3تحديد فاعلية التنامج التدر ي
األساس.
ي
ّ
وتتمثل أهمية هذه الدراسة يف األمرين اآلتيي:
التبوي بمزيد من المعلومات حول موضوعات الفهم القرائ وإ ر
أ .إغناء األدب ر
ستاتيجيات تنميته؛
ي
ضوءا يستنت به الباحثون والمعلمون ر
ً
ولتداد العناية بتدريسها عىل أسس علمية،
لتعط
ي
ر
ونظريات تربوية حديثة تحقق طموحات التطوير التبوي .والنظرية البنائية نموذج لذلك يف
الدراسة الحالية.

174

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (2) July 2021

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد ( )45العدد ( )2يوليو2021
International Journal for Research in Education

ّ
وتضمنت الدراسة المصطلحي اآلتيي:
ّ
عرفها ّ
الب ّ
ر
والنصار ( ،2002ص )4بأنها "السلوكيات واألفعال
الصغت
 .1الممارسات التدريسية ،ي
ر
الب يستخدمها المعلمون داخل الصف لتقديم المادة التعليمية بغرض إحداث التعلم
والطرق ي
ُ
ر ّ
ً
ّ
الب يتبعها معلمو اللغة العربية ومعلماتها لتطوير
لدى التالميذ" .وتعرف إجرائيا بأنها :األساليب ي
ر
األساس يف حصة القراءة،
العاش
ائ لدى طلبة الصف
أدائهم يف معالجة مهارات الفهم القر ي
ي
ّ
وتنميتها لدى طلبتهم لتؤدي إىل حدوث تعلم يمكن مالحظته وقياسه.
الب ّ
ر
الزيب ( ،2010ص )484بأنها" :ربط معلومات النص بختات
عرفها
 .2مهارات الفهم القر ي
ي
ائ ،ي
القارئ الستنتاج الفكرة العامة ،والتميت بي األفكار الفرعية واألفكار األساسية ،وإدراك ما بي
السطور من أفكار ضمنية ،وتفست المفردات المجازية ،واستنتاج أغراض الكاتب ودوافعه".
وتعرف إجر ً
ّ
ائيا بأنها :مجموعة من العمليات األدائية والذهنية تتسم بالشعة والدقة واإلتقان
ر
المعائ الضمنية من
األساس يف سلطنة عمان بهدف استخالص
العاش
يقوم بها طلبة الصف
ي
ي
ر
االستنتاج ،والفهم
المباش ،والفهم
وه :الفهم
ي
المادة المقروءة يف إطار خمسة مستويات ،ي
ر
اإلبداع.
التذوف ،والفهم
النقدي ،والفهم
ي
ي
ّ
ر
ر
يب يف
تأئ هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ي
وف ضوء ما تقدم؛ ي
ي
اآلئ :ما فاعلية برنامج تدر ي
ر
األساس
العاش
الصف
طلبة
لدى
ائ
ر
الق
الفهم
ات
ر
مها
لتنمية
العربية
اللغة
معلم
ممارسات
تطوير
ي
ي
ي
بسلطنة عمان؟
وتسىع الدراسة إىل التحقق من الفرضيات اآلتية:
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف
ائ لدى طلبتهم يف التطبيق
ممارسات
معلم اللغة العربية التدريسية لتنمية مهارات الفهم القر ي
ي
البعدي.
 .2ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف تنمية
معلم اللغة العربية الذكور واإلناث يف التطبيق البعدي.
ائ لدى
مهارات الفهم القر ي
ي
 .3ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف تنمية
ر
األساس.
العاش
ائ يف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف
مهارات الفهم القر ي
ي
 .4ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف تنمية
ر
ساس الذكور واإلناث.
العاش األ
ائ يف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف
مهارات الفهم القر ي
ي
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ب .تزويد واضىع المناهج ر
ومش يف اللغة العربية ومعلميها األوائل بقائمة محكمة علميا بمهارات
ي
الفهم القرائ ،وبمحتوى التنامج التدريب ومكوناته ،واالستفادة من النماذج واإل ر
ستاتيجيات
ي
ي
التدريب.
البنائية الواردة يف دليل التنامج
ي

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
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منهجية البحث وإجراءاته
ّ
التجريب ،ويتمثل يف تنفيذ إجراءات التنامج ،وقياس
اعتمدت الدراسة المنهج شبه
ي
لمعلم اللغة العربية (عينة الدراسة) ،وما يلزم ذلك من
فاعليته يف تطوير الممارسات التدريسية
ي
ضبط العينة والقياسات القبلية والبعدية وإجراءات التطبيق وتحليل النتائج .وقد تألف التصميم
ر
اآلئ:
ثمائ مجموعات تجريبية وضابطة ،عىل النحو ي
التجريب من ي
ي
أ .مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من المعلمي الذكور ،وعددهم (.)20
ب .مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من المعلمات اإلناث ،وعددهن (.)20
ج .مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من الطالب الذكور ،وعددهم (.)200
د.

مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من الطالبات اإلناث ،وعددهن (.)200

ّ
معلم اللغة العربية ومعلماتها وطلبتهم يف الصف
وتكون مجتمع الدراسة من جميع
ي
ر
اس 2019 /2018م ،والبالغ عددهم 91
العاش
األساس يف محافظة جنوب الباطنة يف العام الدر ي
ي
لما ومعلمة ،أما عينة الدراسة؛ فقد ّ
ً
مع ً
معلما ومعلمة اختتوا بطريقة عشوائية،
تكونت من 40
ّ
ّ
وتضم  20من الذكور و 20من اإلناث ،وزعوا مناصفة يف مجموعتي ضابطة وتجريبية ،ومثل ممن
ّ
ّ
يدرسونهم عينة الطلبة ،وبلغ عددهم  200طالب و 200طالبة موزعة مناصفة يف مجموعتي
تجريبية وضابطة.
ر
الب بلغ عددها 30
واستند التنامج
التدريب عىل قائمة محكمة بمهارات الفهم القر ي
ائ ي
ي
ّ
ر
ر
واإلبداع،
والتذوف
واالستنتاج والنقدي
وه :المباش
ي
ي
ي
مهارة ،موزعة يف خمسة مستويات؛ ي
ائ .وتقوم فلسفة التنامج عىل تنظيم
ويتضمن كل مستوى مجموعة مهارات فرعية للفهم القر ي
ائ وتصنيفاتها ،والتطبيق عليها بنصوص قرائية قصتة من خارج
معرفة المعلمي بمهارات الفهم القر ي
ر
ائ ،وإصدار
المنهج ،ثم التحليل الناقد لتناول المنهج
المدرس للصف العاش لمهارات الفهم القر ي
ي
الحكم عىل درجة تضمينها يف المنهج ،وبعد ذلك يقوم المتدربون بوضع أسئلة تحليلية للنصوص
ً
ائ يف المستويات الخمسة ،والتدرب
القرائية الواردة يف المنهج استنادا إىل قائمة مهارات الفهم القر ي
ً
أيضا.
عىل وضع اختبارات قصتة تتضمن المهارات
ُ
ستاتيجيات تدريسية منبثقة من التطبيقات ر
ود ّرب أفراد العينة عىل مجموعة إ ر
التبوية
ر
الب جعلت
للنظرية البنائية تساعدهم يف تدريس القراءة بنهج جديد بعيدا عن الطرق االعتيادية ي
ً
محصورا يف قالب محدد؛ إذ كان المعلمون يستون وفق خطوات نمطية تبدأ بطرح
تدريس القراءة
سؤال عام يف مرحلة التهيئة للدرس ،ثم القراءة الصامتة ومناقشة الفكرة العامة للنص ،تليها القراءة
الجهرية متبوعة بمناقشة المعلومات الواردة يف النص مع بعض المعالجات المعجمية واألسلوبية.
ّ
التدريب تطبيقات
ائ؛ لذا قدم التنامج
وكانت تلك النمطية ال تساعدهم يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
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التدريب عىل األمور اآلتية:
واستند التنامج
ي
ر
ومقتحات عالجه.
ائ :أسبابه
 .1نتائج استطالع الرأي الذي أجري حول مشكلة الفهم القر ي
ائ بعد تحكيمها وإخراجها يف صورتها النهائية.
 .2قائمة مهارات الفهم القر ي
 .3مبادئ النظرية البنائية ،وما توصلت إليه الدراسات السابقة حول فاعلية بعض اإل ر
ستاتيجيات
ائ.
التدريسية القائمة عىل النظرية البنائية يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ر
التدريب يف ضوئها ،متبوعة
واإلستاتيجيات البنائية لبناء التنامج
وقد اختتت مجموعة من النماذج
ي
ر
ر
ائ من
بالتطبيق بأنشطة بنائية ،وشح خطوات كل نموذج أو إستاتيجية من خالل تحضت درس قر ي
ر
يىل نبذة عنها:
العاش
منهج الصف
األساس ،وفيما ي
ي
ّ
ّ
أ .نموذج التعلم التولي دي ( :)Generative Learning Modelيمث ل ه ذا النموذج رؤي ة
ّ
ويتكون من أرب ع مراحل تعليمية ،وه :التمهيد ،ر
ّ
والتكت،
االجتماع،
البنائ
فيجوتسك للتعلم
ي
ي
ي
ي
والتحدي ،والتطبيق.
ً
ً
تعليمي ا يوظف ه المعلم يف
نموذج ا
ب .نموذج دورة التعلم الس ب اعي ة ( :)Seven E 'sال ذي يع د
الموقف الص يق من خالل س بع مراحل إجرائية ،تس اعد التالميذ عىل بناء معرفتهم بأنفس هم
ه :اإلثارة (التنش يط) ،واالس تكش اف،
وتنمية مهاراتهم ومفاهيمهم العلمية ،والمراحل الس بع ي
يىل) ،والتمديد ،والتبادل (التغيت) ،واالمتحان
والتفس ت (التوض يح) ،والتوس ع (التفكت التفص ي
(الفحص).
التعاوئ :تعد هذه اإلس رتاتيجية من اإلس رتاتيجيات
ج .إس رتاتيجية جيكس و ( )Jigsawللتعلم
ي
التعاونية (المعلومات المجزأة أو المتقطعة)؛ يتم من خاللها إش باع حاجات الطلبة ورغباتهم
يف التعلم؛ لم ا توفره لهم من تحفت وتح ٍد ألفك ارهم أثن اء قي امهم بمه ام األنش ط ة التع اوني ة،
ر
وه :مرحلة المجموعات
وتنمية مهاراتهم القيادية .يمر تطبيق اإلس تاتيجية بثالث مراحل ،ي
األصلية ،ومرحلة مجموعات الختاء ،والمرحلة الختامية الكلية.
ر
يبب المتعلم يف هذه اإلس رتاتيجية لنفس ه
د .إس تاتيجية حل المش كلة ( :)Problem Solvingي
ً
فهما ذا معب من خالل مناقشة مشكالت مرتبطة بالواقع ،تحفزه عىل التعلم والعمل والتفكت
مع زمالئه يف إيجاد الحلول المناسبة يف مجموعات صغتة.
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لتنمية مهارات الفهم القرائ ف سياق إ ر
ستاتيجيات تدريس وتعلم جديدة ،وتم تطبيق كل نموذج أو
ي ي
ر
ر
ر
"لغب الجميلة،
األساس كتاب
ائ من منهج الصف العاش
إستاتيجية من خالل تحضت درس قر ي
ي
ي
ائ.
مع تنفيذ أنشطة تطبيقية تفاعلية لكل مستوى من مستويات الفهم القر ي

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
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أداتا الدراسة
ا
ائ .تم االطالع
أوًل :بطاقة مالحظة ممارسات
معلم اللغة العربية التدريسية للفهم القر ي
ي
ر
ائ (مستوياته ومهاراته)؛ للخروج
عىل األدب التبوي والدراسات السابقة ذات الصلة بالفهم القر ي
ر
األساس ،ومنها :عبدالباري
العاش
بقائمة مهارات للفهم تناسب المرحلة العمرية لطلبة الصف
ي
ّ
()2010؛ وعبدهللا ()2015؛ وزاير وهاشم (ُ .)2016عرضت القائمة المكونة من  45مهارة عىل
مجموعة من المحكمي يف مجال مناهج اللغة العربية وعلم النفس؛ لتحديد المهارات الالزمة لطلبة
ّ
ر
ر
العاش
األساس .وقد أجمع المحكمون عىل مناسبة معظم المهارات لطلبة الصف
العاش
الصف
ي
ر
ائ،
األساس ،واستبعاد  15مهارة منها؛ وذلك لمناسبة بعضها لفهم النص
األدئ أكت من النص القر ي
ي
ي
وبعضها اآلخر جاء بمستوى أعىل من قدرات الطلبة يف هذا الصف ،واستقرت القائمة عىل  30مهارة
ر
ر
واإلبداع.
وه:
والتذوف
واالستنتاج والنقدي
المباش
موزعة يف خمس مستويات للفهم القر ي
ي
ي
ي
ائ ،ي
ُ ّ
ائ من القائمة النهائية إىل بطاقة مالحظة ،وكتبت بصيغة إجرائية تناسب
وحولت مهارات الفهم القر ي
الصق.
ممارسات المعلم التدريسية يف الموقف
ي
صدق بطاقة المالحظة .عرضت بطاقة المالحظة عىل مجموعة من المحكمي يف
ُ
واإلشاف ر
ر
الكم
التبوي ،وأجريت بعض التعديالت عليها .واعتمد التقدير
المناهج وعلم النفس
ي
ّ
ر
ُ
اآلئ :بدرجة ممتازة (،)4
لوصف الممارسة؛ إذ حددت خمسة مستويات ألداء المعلم عىل النحو ي
بدرجة جيدة ( ،)3بدرجة متوسطة ( ،)2بدرجة مقبولة ( ،)1بدرجة منعدمة ( .)0وتوصف
ائ ب (منعدمة) يف حالة عدم ظهور المهارة أثناء المالحظة
ممارسات المعلم لمهارات الفهم القر ي
الصفية ،سواء كان عدم ظهور المهارة يعود لضعف المعلم فيها ،أو لطبيعة النص الذي ال يسمح
بظهور بعض المهارات؛ مثل المهارات المرتبطة بوصف الشخصيات وتحديد عنرصي الزمان
ر
ر
يىل تفصيل
القصص ويتعذر تنميتها يف النص
ه مناسبة للنص
ي
المعلومائ .وفيما ي
والمكان ي
الب ي
ي
للمهارات:
ر
وه:
أ -مهارات مستوى الفهم المباش ،وعددها ( ،)4ي
ّ
 .1يناقش المعلم معالم النص من حيث نوعه وعناضه.
ّ
يقدم ً
ً
معجميا.
فرصا للطلبة لتنمية حصيلتهم اللغوية من خالل مناقشة بعض المفردات
.2
ّ
 .3يوجه الطلبة نحو تحديد الكلمات المفتاحية يف النص.
 .4يناقش تتابع األفكار الواردة يف النص.
وه:
ب -مهارات مستوى الفهم
ي
االستنتاج ،وعددها ( ،)5ي
.1
.2

يثت تفكت الطلبة نحو استنتاج العالقات بي الجمل.
ّ
يكلف الطلبة باستنتاج غرض الكاتب من كتابة موضوع النص.
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المعائ السياقية لبعض الكلمات الواردة يف النص.
يناقش الطلبة يف
ي
ّ
يحث الطلبة عىل تحديد التفاصيل الداعمة لألفكار الرئيسة الواردة يف النص.
ّ
ر
ر
الب ترتبت عليه.
الب أدت إىل موقف ما ،ومعرفة النتائج ي
يوجه الطلبة إىل معرفة األسباب ي

وه:
ج -مهارات مستوى الفهم النقدي ،وعددها ( ،)7ي
.1

يهتم بالتميت بي األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية الواردة يف النص.
ّ
يدرب الطلبة عىل التميت بي الحقائق واآلراء الواردة يف النص.

.3

يحفز الطلبة نحو اس تنتاج التش ابه بي مض مون النص أو جزء منه ،ومض مون آية كريمة ،أو
حديث رشيف ،أو بيت شعري.
خص حول حدث ما ،أو قض ية ما يف النص مع التعليل
يش ّجع الطلبة عىل تكوين رأي ش
ي
عند االقتضاء.
يطلب من الطلبة إصدار حكم عىل مضمون النص ،وعىل مدى مناسبته لعرصهم.
ً
ّ
ر
استنتاجا من النص.
الب طرحها
يوجه الطلبة نحو تحديد اتجاه الكاتب نحو القضية ي
يناقش الطلبة يف داللة ارتباط صفات معينة بشخصيات النص.

.2

.4
.5
.6
.7

ر
وه:
د -مهارات مستوى الفهم
ي
التذوف ،وعددها ( ،)5ي
.1
.2
.3
.4
.5

يتيح الفرصة للطلبة لمناقشة بعض جوانب اإلجادة يف النص.
يناقش الطلبة يف سمات أسلوب الكاتب.
ّ
يشجع الطلبة عىل التعبت عن شعورهم حول حدث ما أو فكرة ما يف النص.
يناقش الطلبة يف المشاعر الواردة يف النص.
ّ
يعمق فهم الطلبة للدالالت اإليحائية لبعض التعبتات الواردة يف النص.

ه:
ه  -مهارات مستوى الفهم
ي
اإلبداع ،وعددها ( ،)9و ي
ّ
ر
 .1يثت تفكت الطلبة لتقديم مقتحات جديدة متعلقة بمضمون النص.
ّ
يوجه الطلبة نحو تقديم حلول مبتكرة لبعض المشكالت المرتبطة بموضوع النص.
.2
 .3يثت تنبؤات الطلبة بأحداث النص بناء عىل فرضيات معينة.
ّ
يشجع الطلبة عىل توليد أفكار جديدة مرتبطة بموضوع النص.
.4
ّ
 .5يكلف الطلبة بتلخيص النص باالعتماد عىل الفكر الرئيسة.
ّ
إبداع :مش حية كان ،أو قص ة ،أو خريطة
يدرب الطلبة عىل التعبت عن فكرة النص بإنتاج
.6
ي
ذهنية ،أو رسالة.
 .7يطلب من الطلبة تدعيم النص بشواهد لم يذكرها الكاتب.
ّ
ّ
التوصل إىل تعميمات من المقروء يمكن تطبيقها يف مواقف حياتية أخرى.
يوجه إىل
.8
ُ
ّ
ر
 .9يش جع الطلب ة عىل إنت اج جم ل ج دي دة توظف فيه ا بعض األلف ا أو التاكي ب الواردة يف
النص.
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ثبات بطاقة المالحظةُ .حسب ثبات البطاقة عن طريق أسلوب اتفاق المالحظي؛ إذ قام
ر
ر
ر
ر
م
أحد الباحثي بالمالحظة بالتعاون مع مشف ومشفة يف اإلشاف التبوي لمالحظة  7من معل ي
اللغة العربية ،ومالحظة  7من معلمات اللغة العربية ممن ّ
ر
األساس .بلغ
العاش
يدرسون الصف
ي
معامل ثبات المالحظة عند المعلمي  %90,47وبلغ معامل ثبات المالحظة عند المعلمات
 ،%76,66وهما معامال ثبات ّ
العلم.
جيدان ألغراض البحث
ي
ً
ائ يف المستويات الخمسة
ائ .يهدف االختبار إىل قياس  30مهارة للفهم القر ي
ثانيا :اختبار الفهم القر ي
ر
العاش األساسّ .
ر
ر
تكون
واإلبداع) لدى طلبة الصف
والتذوف ،والناقد،
واالستنتاج،
(المباش،
ي
ي
ي
ي
محتوى االختبار من نصي قرائيي مرتبطي بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه الطلبة ،وتتناسب مع
ا
ّ
المدرس مثل الخطبة والمقال.
وتضمن كل نص  30سؤاًل،
جنس الموضوعات الواردة يف الكتاب
ي
ا
ا
ّ
ً
ً
مقاليا.
موضوعيا ،و 15سؤاًل
توزعت بي  15سؤاًل
ّ
ر
الب وضعت
صدق االختبار .أجمع المحكمون عىل أن أسئلة االختبار تقيس المهارات ي
ً
ر
األساس ،وأن موضوعات االختبار مناسبة أيضا،
العاش
لقياسها ،وأنها تناسب مستوى طلبة الصف
ي
المدرس (مقال وخطبة).
ومتفقة مع أجناس النصوص الواردة يف المنهج
ي
ثبات االختبار .استخدم معامل ألفا كرونباخ ) )Cronbach's alphaلحساب معامل
ائ ،والجدول  1يوضح معامل ألفا لحساب ثبات مفردات اختبار الفهم
ثبات اختبار الفهم القر ي
ائ يف النصي القرائيي بقسميها؛ أسئلة االختيار من متعدد ،واألسئلة المقالية.
القر ي
جدول 1

ائ
معامالت ألفا كرونباخ الختبار الفهم القر ي
معامل ألفا للنص األول

االختيار من متعدد

0,64

الثائ
معامل ألفا للنص ي
0,68

نوع السؤال
المقاىل
ي

0,85

0,83

يظهر من الجدول  1أن قيم ثبات األسئلة المقالية ّ
جيدة ،ويمكن الوثوق بها عند تطبيقها،
أما بالنسبة لقيم ثبات أسئلة االختيار من متعدد فإنها جاءت بمستوى مقبول.
ّ
وتعرف درجة وضوح تعليماته للطلبة،
ائ،
ضبط االختبار .لضبط اختبار الفهم القر ي
وتحديد الزمن الالزم لإلجابة عنه ،اختتت مدرستان من مدارس محافظة جنوب الباطنة بها الصف
ر
ر
األساس؛ األوىل مدرسة ذكور ،وبلغ عدد
العاش
االستطالع عىل صف من صفوف
العاش للتطبيق
ي
ي
ً
طالبا .واألخرى مدرسة إناث ،وبلغ عدد الطالبات  30طالبة .ولتحليل فقرات اختبار
الطالب 20
ُ
ً
ّ
ائ ،فرغت بيانات إجابات أفراد العينة االستطالعية ،البالغ عددهم  50طالبا وطالبة يف
الفهم القر ي
برنامج  ،SPSSوتم التحقق من معامالت التميت ،ومعامالت الصعوبة ،لألسئلة الموضوعية
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نتائج الدراسة ومناقشتها
ّ
التدريب يف تطوير
نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال العام الذي نص عىل :ما فاعلية التنامج
ي
ر
العاش
ائ لدى طلبتهم يف الصف
معلم اللغة العربية التدريسية لتنمية مهارات الفهم القر ي
ممارسات ُ ي
األساس؟ أجيب عن هذا السؤال من خالل اختبار أرب ع فرضيات مرتبطة به ،وكانت النتائج عىل
ي
النحو ر
اآلئ:
ي
نتائج الفرضية األوىل" .ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي
ائ لدى
التجريبية والضابطة يف ممارسات
معلم اللغة العربية التدريسية لتنمية مهارات الفهم القر ي
ي
طلبتهم يف التطبيق البعدي" .للتحقق من الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
ر
(المباش،
ائ
المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة يف التطبيق البعدي لمهارات الفهم القر ي
ر
اإلبداع) ،ولمعرفة داللة الفروق بي المتوسطات تم استخدام اختبار
التذوف،
االستنتاج ،النقدي،
ي
ي
ي
"ت" للعينات المستقلة ،ويوضح جدول  2هذه النتائج.
جدول 2
متوسط المجموعتي التجريبية والضابطة
نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لداللة الفروق بي
ي

معلم اللغة العربية
ائ يف التطبيق البعدي لدى
يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
مهارات الفهم
ائ
القر ي
ر
المباش
االستنتاج
ي
النقدي
ر
التذوف
ي
اإلبداع
ي
جميع المهارات

التجريبية (ن =)20

الضابطة (ن = )20

المتوسط
الحسائ
ي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسائ
ي

االنحراف
المعياري

3,06
2,67
2,44
2,22
2,66
2,59

0,88
0,70
0,89
0,91
0,49
0,56

1,23
1,07
0,51
0,58
0,24
0,63

0,51
0,28
0,23
0,37
0,23
0,16

القيمة
درجات
قيمة (ت)
االحتمالية
الحرية

حجم
األثر

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,63
0,70
0,69
0,60
0,91
0,86

38
38
38
38
38
38

8,12
9,51
9,26
7,49
19,94
15,11

متوسط درجات
يتضح من خالل جدول  2وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
ر
االستنتاج،
(المباش،
ائ
المجموعتي التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لمهارات الفهم القر ي
ي
ر
وف الدرجة الكلية وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،ولمعرفة حجم
التذوف،
النقدي،
اإلبداع) ي
ي
ي
األثر تم استخدام معادلة معامل أيتا  ،)Cohen, 2013( )t2 + df( ÷ )t2( = η2الذي بلغ للدرجة
يب ساهم يف رفع مستوى الممارسات
الكلية للمقياس ( )0,86مما يدل ذلك عىل أن التنامج التدر ي
ائ لدى طلبتهم.
التدريسية
لمعلم اللغة العربية يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
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وف ضوء ذلك أجريت تعديالت عىل بعض
والمقالية ،وفعالية البدائل لألسئلة الموضوعية .ي
إجماىل درجات االختبار  90درجة؛ لكل نص  45درجة ،حيث حددت درجة واحدة
األسئلة ،وبلغ
ي
ّ
ُ
مقاىل .وحدد زمن االختبار بحصتي متتاليتي.
موضوع ،ودرجتان لكل سؤال
سؤاىل
لكل
ي
ي
ي

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي
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ويعود ذلك إىل تأثت التدريب المنظم والمخطط له يف تحقيق األهداف المرجوة منه؛ إذ
ائ ،والتميت بي كل مستوى من
ركز التنامج عىل تنظيم معرفة المعلمي بمهارات الفهم القر ي
مستوياته ،وما يشمله من مهارات فرعية ،وتم تأصيل تلك المعرفة بربط التدريب بواقع منهج اللغة
ر
ائ ،ومستوى األسئلة التحليلية
العربية للصف العاش ،والقراءة النقدية لكيفية تحليل النص القر ي
البنائ يف التدريب والتدريس ،واستفادة
المرتبطة به .وقد تعزى النتيجة كذلك إىل فاعلية المدخل
ي
المعلمي من التطبيقات ر
التبوية لمبادئ النظرية البنائية ،كما ساهم وجود المعلمي يف مجموعات
ا
ً
تعاونية ف ر
أسبوعا كامًل يف تبادل الختات التدريسية وتكوين اتجاهات
فتة التدريب الذي استمر
ي
إيجابية نحو التطبيق .وف هذا السياق؛ ّ
دعمت نتائج دراسة لم ( )Lum,2003فكرة أن المعلمي
ي
البنائ؛ بسبب العالقات الجيدة فيما بينهم،
قد يؤثرون يف تسهيل اعتماد زمالئهم لنموذج التدريس
ي
وتبادل وجهات النظر حول الممارسات التدريسية ،وقدرتهم عىل إثارة التحدي والتأثت وتحفت
الزمالء نحو التغيت.
وأثبتت دراسات عدة يف نتائجها فاعلية التدريب يف تطوير أداء المعلمي وانتقال أثره؛ من
ر
التدريب يف تنمية مهارات الفهم
الب أظهرت نتائجها فاعلية التنامج
ي
ذلك دراسة األحول ( )2019ي
ر
الب أشارت نتائجها إىل فاعلية التنامج
القر ي
ائ لدى المعلمي عينة الدراسة ،ودراسة الطيب ( )2016ي
ائ لدى أفراد العينة،
التدريب يف تنمية مهارات صياغة المفردات االختبارية يف مستويات الفهم القر ي
ي
ودراسة النصار ( )2016ر
القبىل
القياسي
ف
إحصائية
داللة
ذات
فروق
وجود
عن
كشفت
الب
ي
ي
ي
ر
الب
والبعدي بعد مالحظة أداء
معلم اللغة العربية لصالح التطبيق البعدي يف المجموعة التجريبية ي
ي
خضعت للتدريب.
نتائج الفرضية الثانية" .ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي
معلم اللغة العربية الذكور واإلناث يف
ائ لدى
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات ُالفهم القر ي
ي
التطبيق البعدي" .للتحقق من الفرضية أجري تحليل التباين الثنائ بعد أن تم التحقق من ر
افتاضات
ي
إجرائه ،ويوضح جدول  3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يف التطبيق البعدي لمهارات
ائ يف المجموعتي التجريبية والضابطة وفقا لمتغت الجنس.
الفهم القر ي
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المجموعتي التجريبية والضابطة يف
ائ وفقا لمتغت الجنس
التطبيق البعدي لمهارات الفهم القر ي
المجموعة
التجريبية
الضابطة

الجنس
ذكور
أناث
ذكور
أناث

الحسائ
المتوسط
ي
2,35
2,83
0,58
0,68

حجم العينة
10
10
10
10
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جدول 4

الثنائ للفروق بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم
نتائج تحليل التباين
ي
معلم اللغة العربية الذكور واإلناث يف التطبيق البعدي
ائ لدى
القر ي
ي
مصدر التباين
المجموعة (أ)
الجنس (ب)
(أ) × (ب)
الخطأ

مجموع المربعات
38,35
0,83
0,36
5,20

متوسطات المربعات
38,35
0,83
0,36
0,14

ف ()36 ،1
265,45
5,75
2,46

االحتمال
<0,001
0,020
0,126

حجم االثر
0,86
0,14
-

يتبي من خالل جدول  4عدم وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى أقل من أو يساوي
معلم
ائ لدى
( )0,05=αللتفاعل بي نوع المجموعة ومتغت الجنس يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
اللغة العربية .كما أظهرت النتائج وجود فروق بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم
ائ وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،وأشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق يف مهارات الفهم
القر ي
ائ بي الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث .وقد يعود السبب يف تطور ممارسات المعلمات
القر ي
ر
ائ بدرجة أعىل من المعلمي إىل طبيعة األنب يف إظهار اهتمام أكت
التدريسية يف تنمية الفهم القر ي
وبالتاىل بذل جهد مضاعف يف إثبات النجاح والفاعلية لكل ما تقوم به .كذلك
بكل ما هو جديد،
ي
البنائ عىل تشجيع المعلمات عىل
يساعد تجاوب الطالبات مع متطلبات التدريس وفق المدخل
ي
تنوي ع الممارسات التدريسية وإعداد أنشطة تعلم تنجز داخل الصف أو خارجه؛ فدافعية الطالبات
ر
ائ.
يزيد من مستوى انضباط المعلمات يف تطبيق اإلستاتيجيات الجديدة لتنمية مهارات الفهم القر ي
ر
الب أشارت يف نتائجها إىل وجود
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة البلوي ( )2011ي
االجتماع لصالح
فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق مهارات التدريس تعزى لمتغت النوع
ي
اإلناث ،ونتيجة دراسة رواقة وآخرون ( ،)2005ونتيجة دراسة حامد ( .)2003وتختلف عن نتيجة
ّ
ً
ر
ريس
دراسة الحباشنة ( )2013ي
الب توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى األداء التد ي
االجتماع لصالح الذكور ،بينما توصلت دراسة بيان ( )2010حول فاعلية برنامج
تعزى لمتغت النوع
ي
تدريب ر
التدريس للمعلمي أثناء الخدمة يف ضوء معايت الجودة الشاملة إىل
مقتح لتحسي األداء
ي
ي
االجتماع بي أداء الذكور واإلناث
النوع
لمتغت
تعزى
إحصائية
داللة
ذات
جوهرية
فروق
وجود
عدم
ي
التدريس.
(أفراد العينة) حسب بطاقة تقويم األداء
ي
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الثنائ للفروق بي المجموعتي التجريبية
التاىل نتائج تحليل التباين
ويوضح جدول 4
ي
ي
معلم اللغة العربية الذكور واإلناث يف التطبيق
ائ لدى
والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
البعدي.
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نتائج الفرضية الثالثة" .ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي
ر
العاش
ائ يف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
األساس" .للتحقق من الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
ي
ائ ،ولمعرفة
أفراد المجموعتي التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات الفهم القر ي
داللة الفروق بي المتوسطات تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة ،ويوضح جدول  5هذه
النتائج.
جدول 5

متوسط المجموعتي التجريبية والضابطة
نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لداللة الفروق بي
ي
ف تنمية مهارات الفهم القرائ ف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف ر
األساس
العاش
ي ي
ي
ي
التجريبية (ن =)200
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسائ
ي
0,29
0,85

الضابطة (ن = )200
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسائ
ي
0,30
0,71

درجات
الحرية

قيمة (ت)

القيمة
االحتمالية

حجم
األثر

398

4,83

<0,001

0,06

يتضح من خالل الجدول  5وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0,05بي المجموعتي
ر
العاش
ائ يف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،كما يشت حجم األثر إىل أن ( )6%من التباين يف مهارات الفهم
ائ يعزى إىل المعالجة التجريبية .وهذه النتيجة تعزز تأثت التدريس الفاعل باستخدام
القر ي
إ ر
ستاتيجيات بنائية تساعد الطالب عىل التمكن من المهارات المحددة؛ إذ تحقق هذه
اإل ر
تعليم نشط يتمركز حول المتعلم ،وتساعده عىل بناء تعلم
ستاتيجيات أهداف التعلم يف جو
ي
الب ّ
ر
وجماع يف
يكونها يف سياق فردي
ي
ذي معب من خالل ربط ختاته السابقة بالختة الجديدة ي
ّ
وتحفز لديه مستوى عال من التفكت من خالل عمليات التفست والتحليل ر
والتكت
لصق،
الموقف ا ي
ّ
ّ
ائ واكتسابها تم يف بيئة
والتحدي وحل المشكالت .إضافة إىل ذلك ،فإن تعلم مهارات الفهم القر ي
ّ
ائ يف سياق
بنائية داعمة لتحقيق أهداف التعلم ،واستطاع المعلمون من دمج مهارات الفهم القر ي
ً
إيجابا يف تنمية مهارات الفهم لدى الطلبة.
الممارسات البنائية الفاعلة مما انعكس
تدريب
ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تعود إىل استفادة المعلمي من دليل التنامج ال
ي
ّ
ر
ر
ائ ،وتحليله وفق
المقدم لهم ،وتوظيفهم لإلستاتيجيات التدريسية المقتحة لتدريس النص القر ي
ائ بمستوياته الخمسة ،وإعداد أنشطة
النموذج المرفق يف التنامج يف ضوء قائمة مهارات الفهم القر ي
تعلم تحاك ما تم التدرب عليه ،ر
والتكت عىل نواتج التعلم المخطط لها .وقد أكدت نتائج عدة
ي
ر
اإليجائ لإلستاتيجيات التدريسية يف تنمية بعض المهارات لدى الطلبة وتطوير
دراسات األثر
ي
أدائهم؛ من ذلك نتيجة دراسة هتفاي ودرينكومار ( )Haribhai & Dhirenkumar, 2012يف
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خالد وعازم ( )Khalid & Azeem, 2012تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة يف
البنائ يف ممارساتهم التدريسية.
مهارات االتصال باللغة اإلنجلتية إىل اعتماد المعلمي التدريس
ي
ّ
ر
وتوصلت دراسة أولديب وأولديب ) )Oludipe & Oludipe, 2010إىل فاعلية إستاتيجيات
التحصيىل لطالب المرحلة الثانوية يف جنوب غرب نيجتيا؛
التدريس البنائية يف تحسي المستوى
ي
ّ
ر
الب درسوها
إذ تمكن الطالب يف المجموعة التجريبية من االحتفا بنسبة  %80من المفاهيم ي
بالطريقة البنائية مقارنة بالطالب يف المجموعة الضابطة الذين لم يتمكنوا من االحتفا بالمفاهيم
إال بنسبة  %10بسبب تلقيهم التدريس وفق الطريقة التقليدية.
ً
ائ
وتدعيما لمعرفة أثر تطوير الممارسات التدريسية للمعلمي يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ُ
لدى الطالب؛ أجري استطالع آلراء الطالب يف نهاية المالحظة الصفية البعدية لمعلميهم؛ إذ طلب
منهم التعبت عن أبرز جوانب التغيت يف مجريات حصة القراءة ،وذكروا أن حصة القراءة أصبحت
ً
ر
أكت متعة ونشاطا ،وفيها فسحة كبتة إلبداء اآلراء ونقدها من قبل األقران؛ ألن المعلمي
ً
التعاوئ وحل المشكالت ،ويكلفون الطلبة بأنشطة مثتة
يستخدمون طرقا جديدة ،أبرزها التعلم
ي
ً
ر
ر
الب استخدمها
للتفكت ومشكالت تحتاج إىل حلول .وأشاروا أيضا إىل تأثت تلك اإلستاتيجيات ي
ر ّ
الب قدمها لهم
المعلمون يف رفع مستوى معرفتهم بتصنيفات الفهم القر ي
ائ من خالل األنشطة ي
الكتائ من خالل التلخيص ورسم الخرائط ،وقدرتهم عىل التميت
المعلم ،وتطور مهاراتهم يف اإلنتاج
ي
بي الحقائق واآلراء واألسباب والنتائج ،والتوسع يف المعالجات المعجمية ،وتوليد أفكار أخرى لم
يذكرها الكاتب يف النص.
ر ّ
وظفت إ ر
ستاتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية
الب
وتشت نتائج الدراسات السابقة ي
ّ
تحسن مستوى الطالب يف مختلف المجاالت المرتبطة بمهارات التعلم والتحصيل
البنائية إىل
لقياس األثر فيها؛ إذ جاءت الفروق ذات الداللة اإلحصائية لصالح التطبيق البعدي ،من ذلك دراسة
ر
متوسط درجات
الب كشفت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
الزهر ي
ائ ( )2020ي
ي
تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار تعديل التصورات
ُ
البنائ ،ومع ما
بايب
ي
البديلة المرتبطة بالمفاهيم النحوية لصالح المجموعة التجريبية تعزى لنموذج ي
ّ
ً
ر
الب
توصلت إليه دراسة عرار ( )2019يف وجود فرق دال إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية ي
المبب يف ضوء النظرية البنائية.
التعليم
درست وفق التصميم
ي
ي
واستخدمت دراسة أداك ( )Adak, 2017نموذج التعلم السباعية " ،"E7وتوصلت إىل
ّ
تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة يف مستويات اإلدراك العليا ..واتفقت نتيجة
ر
تدريس يف ضوء
الب أثبتت فاعلية نموذج
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ناسوتيون ( )2016ي
ي
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نظرية التعلم البنائية يف ترقية مستوى دافعية الطلبة وتحصيلهم يف النحو .وتتفق هذه النتيجة مع
ر
الب توصلت إىل فاعلية التنامج
نتيجة دراسة المرصي ( ،)2017ومع نتيجة دراسة الطيب ( )2016ي
التدريب ف تنمية مهارات الفهم القرائ لدى طلبة المجموعة التجريبية الذين ر
تلق معلموهم تدريبا.
ي
ي ي
ر
الب أكدت تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة يف اختبار
ودراسة رستم ( )2016ي
ر
ر
الب ذكرت تفوق المجموعة
الفهم القر ي
ائ البعدي ،ودراسة ميست ( (Mistar et al., 2016ي
ر
واالستنتاج للقراءة.
التجريبية عىل المجموعة الضابطة يف كل من مستويات الفهم المباش
ي
ر
ائ
الب أظهرت نتائج اختبار الفهم القر ي
واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة الصيداوي ( )2015ي
ائ ،ونتيجة دراسة الحوامدة والبليهد
تفوق المجموعة التجريبية يف المستويات الخمسة للفهم القر ي
( )2016يف وجود فرق ذي داللة إحصائية بي المتوسطي الحسابيي ألداء عينة الدراسة عىل اختبار
التميم
فهم المقروء ككل يعزى إىل متغت المجموعة ولصالح المجموعة التجريبية ،ونتيجة دراسة
ي
ر
الب تفوقت فيها طالبات المجموعة التجريبية عىل طالبات المجموعة الضابطة
وجميل ( )2015ي
يف تنمية الفهم ،ودراسة جواح ()2014؛ ودراسة نهابة ()2013؛ ودراسة أحمد ومجيد ()2013؛
الب ّ
ر
توصلت يف ضوء نتائج االختبار البعدي إىل تحسن مستوى الفهم
ودراسة عبدالاله ( )2005ي
لدى المجموعة التجريبية.
نتائج الفرضية الرابعة" .ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05بي المجموعتي
ر
العاش
ائ يف التطبيق البعدي لدى طلبة الصف
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
الثنائ الختبار الفرضية بعد أن تم التحقق من
األساس الذكور واإلناث" .تم إجراء تحليل التباين
ي
ي
ر
افتاضات إجرائه ،ويوضح جدول  6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتي
ائ وفقا لمتغت الجنس.
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المجموعتي التجريبية والضابطة يف
ائ وفقا لمتغت الجنس
التطبيق البعدي يف تنمية مهارات الفهم القر ي
المجموعة
التجريبية
الضابطة

الجنس
ذكور
أناث
ذكور
أناث

الحسائ
المتوسط
ي
0,72
0,99
0,76
0,86

حجم العينة
200
200
200
200

االنحراف المعياري
0,28
0,23
0,27
0,25

الثنائ للفروق بي المجموعتي التجريبية
التاىل نتائج تحليل التباين
ويوضح جدول 7
ي
ي
ر
األساس الذكور واإلناث يف
ائ لدى طلبة الصف العاش
والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
التطبيق البعدي.
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الثنائ للفروق بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم
نتائج تحليل التباين
ي
ر
األساس الذكور واإلناث يف التطبيق البعدي
ائ لدى طلبة الصف العاش
القر ي
ي
مصدر التباين
المجموعة (أ)
الجنس (ب)
التفاعل (أ) × (ب)
الخطأ

مجموع المربعات
2,06
9,22
0,13
25,83

متوسطات المربعات ف ()396 ،1
31,56
2,06
141,39
9,22
2,02
0,13
0,07

االحتمال
<0,001
<0,001
0,156

حجم االثر
0,07
0,26
-

يتبي من استقراء جدول  7عدم وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى أقل من أو يساوي
( )0,05=αللتفاعل بي نوع المجموعة ومتغت الجنس يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات الفهم
ر
األساس .كما أوضحت النتائج وجود فروق بي المجموعتي
العاش
ائ لدى طلبة الصف
القر ي
ي
ر
األساس الذكور
العاش
ائ لدى طلبة الصف
التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
واإلناث يف التطبيق البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،كما أشارت النتائج أيضا إىل وجود
ر
األساس الذكور واإلناث يف كلتا
العاش
ائ لدى طلبة الصف
فروق يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
المجموعتي التجريبية والضابطة وذلك لصالح اإلناث.
ّ
ائ لديهم إىل تكثيف
ويعود تفوق اإلناث عىل الذكور يف مستوى تنمية مهارات الفهم القر ي
المعلمات ألنشطة التطبيق عىل المهارات ،وعدم االكتفاء باألنشطة الواردة يف دليل التدريب ،وقد
لوحظ ذلك يف المالحظة البعدية؛ إذ قامت المعلمات بتصميم أنشطة إبداعية لكل مهارة من
ائ ،واحتفظت بها يف ملف اإلنجاز لكل طالبة .وإضافة إىل ذلك؛ فإن طبيعة
مهارات الفهم القر ي
ً
ائ لديهن بدرجة
الطالبات وحرصهن عىل التمت والمنافسة ساعد أيضا يف نمو مهارات الفهم القر ي
اس بي الذكور واإلناث؛ إذ يؤثر
أعىل من الذكور .وقد يعود السبب إىل اختالف درجة الطموح الدر ي
اس يف مستوى النجاح والتمت الذي يسىع الفرد لتحقيقه.
الطموح الدر ي
اس بي الذكور واإلناث؛ إذ يؤثر الطموح
وقد يعود السبب إىل اختالف درجة الطموح الدر ي
بلعرئ
اس يف مستوى النجاح والتمت الذي يسىع الفرد لتحقيقه ،وقد أشارت نتيجة دراسة
ي
الدر ي
اس لصالح اإلناث.
وبوفاتح ( )2016إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطموح الدر ي
ّ
وتوصلت دراسة ُعمانية للبادري والكندي ( )2019بحثت يف أسباب تفوق اإلناث عىل الذكور يف
ً
محافظة جنوب الباطنة إىل أن من أسباب التفوق أن اإلناث ر
ّ
والتقيد
أكت انضباطا يف حسن اإلصغاء
ّ
البنائ
والتقيد بالتعليمات مهمة يف نجاح التدريس
بالتعليمات .وبرأي الباحثي ،فإن مهارة اإلصغاء
ي
ر
ائ؛ إذ تتطلب اإلستاتيجيات تقديم تعليمات كثتة من قبل
وفاعليته يف تنمية مهار
ات الفهم القر ي
ّ
المعلم لتنفيذ أنشطة التعلم.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ة ص ومان وعبدالحق ( )2014يف وجود فروق ذات
ائ تعزى للنوع
داللة إحص ائية بي متوس طات درجات الطلبة (ذكور وإناث) يف اختبار الفهم القر ي
ر
االجتماع لص الح اإلناثّ .
مهارئ الربط
وبينت دراس ة محمد ( )2014تفوق اإلناث عىل الذكور يف
ي
ي
بي الس بب والنتيجة وتطوير ر
التوة اللغوية .بينما أظهرت نتائج دراس ة عبابنه ( )2015عدم وجود
فروق دالة إحص ً
ائيا تعزى ألثر متغتي الجنس ،كذلك أظهرت دراس ة األعور ( )2014عدم وجود
الثائ الثانوي (ذكور وإناث) يف
فروق ذات داللة إحص ائية بي متوس طات درجات طلبة الص ف ي
ّ
اع .وتوص ل ت دراس ة ك ل من
اختب ار مه ارات الفهم القر ي
ائ كك ل تعزى إىل متغت النوع االجتم ي
ّ
ائ لدى الذكور أعىل من
( )Hausheer et al., 2011إىل أن تحس ن درجات االس تيعاب القر ي
اإلناث.
توصيات الدراسة
 -1تأسيس طلبة كليات ر
البنائ،
التبية يف مؤسسات اإلعداد المختلفة عىل فلسفة التدريس
ي
إستاتيجياتها التدريسية ،وتقويمهم ف ر
وإكسابهم ر
التبية العملية يف ضوء مبادئ النظريات
ي
ر
التبوية الحديثة ومنها النظرية البنائية.
ائ وتنميتها لديهم
 -2عقد دورات تدريبية
لمعلم اللغة العربية لتمكينهم من مهارات الفهم القر ي
ي
ائ وتدريسه.
من خالل تحليل النص القر ي
 -3تطوير أدلة المعلمي ف تدريس اللغة العربية ف ضوء مبادئ النظرية البنائية ،ر
وشح الخطوات
ي
ي
اإلجرائية لإل ر
ستاتيجيات والنماذج مدعمة باألمثلة التطبيقية؛ لتعينهم يف تطوير ممارساتهم
التدريسية.
 -4االستفادة من بطاقة مالحظة تنمية المعلمي للفهم القرائ المعدة لغرض الدراسة ف ر
اإلشاف
ي
ي
ر
التبوي.
ائ؛ لتنميتها لديهم.
 -5تدريب الطلبة عىل نماذج أسئلة اختبار مهارات الفهم القر ي
ر
مقيحات الدراسة
ر
تقتح الدراسة يف ضوء نتائجها إجراء الدراسات اآلتية:
 -1أثر وحدة تعليمية ر
مقتحة مستندة إىل مبادئ النظرية البنائية يف اكساب الطلبة مهارات الفهم
ر
األساس.
لغب الجميلة للصف السابع
القر ي
ي
ائ يف دروس كتاب ي
البنائ لدى
تدريب قائم عىل مبادئ النظرية البنائية يف تطوير ممارسات التدريس
 -2فاعلية برنامج
ي
ي
معلم اللغة العربية.
ي
ّ
ائ يف مستويات التذوق والنقد
 -3درجة تمكن طلبة التعليم ما بعد
األساس من مهارات الفهم القر ي
ي
واإلبداع.
ر
لغب الجميلة للصف السادس
 -4درجة تضمي مهارات الفهم القر ي
ائ يف األنشطة اللغوية يف كتاب ي
األساس.
ي
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أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية  ،ر
ونش هذا
ي
البحث.
المراجع
البنائ يف تدريس اللغة العربية عىل
إبراهيم ،أحمد جمعة ) .)2014أثر استخدام نموذج التعلم
ي
ر
اإلبداع لدى طالب المرحلة المتوسطة .المجلة الدولية التبوية
التفكت وتنمية التفكت
ي
المتخصصة.66 -45 ،)2(3 ،
أبو شحان ،عايد عيد ( .)2014أثر ر
ائ
إستاتيجية التعليم
التبادىل يف تحسي مهارات االستيعاب القر ي
ي
ر
األساس .مجلة المنارة.200 -179 ،)2(20 ،
العاش
واإلبداع لدى طلبة الصف
الناقد
ي
ي
ر
أحمد ،ضياء عبدهللا ومجيد ،عمر صباح ( .)2013أثر إستاتيجية افحص ،اسأل ،اقرأ ،تأمل ،راجع
ائ .مجلة العلوم رالتبوية والنفسية ،العراق.164 -138 ،)98( ،
يف الفهم القر ي
األحول ،أحمد سعيد ( .)2019فاعلية برنامج ر
مقتح قائم عىل مبادئ نظرية تريز  TRIZالحلول
االبتكارية للمشكالت يف عالج بعض صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائ .مجلة الدراسات رالتبوية والنفسية.26-1 ،)1( 13 ،
ي
ائ يف
األعور ،حمت يحب ( .)2014مدى تمكن طلبة الصف
الثائ الثانوي من مهارات الفهم القر ي
ي
الجمهورية اليمنية .مجلة جامعة الناض.215 -148 ،)4( ،
ر
عىل
والرواج ،ناض،
والهاشم ،عبدهللا،
أمبوسعيدي ،عبدهللا ،والفهدي ،راشد،
ي
والبلوس ،ي
ي
ي
العمائ لدى فئات من المجتمع :دراسو وصفية تحليلية .مجلة
( .)2018صورة المعلم
ي
الدراسات رالتبوية والنفسية.299-282 ، )2(12 .
البادري ،سعود ،والكندي ،سيف ( .)2019أسباب تفوق اإلناث عىل الذكور من وجهة نظر المعنيي
ف الحقل ر
التبوي وأولياء أمور الطلبة .مجلة روافد.115 -71 ،)1(3 ،
ي
ر
.
ائ
البحري ،مريم محمد ( )2016فاعلية إستاتيجية التخيل الموجه يف تنمية مهارات الفهم القر ي
األساس (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة السلطان
عند طالبات الصف الثامن
ي
قابوس.
اس للتالميذ.
ي
بلعرئ ،مليكة ،وبو فاتح محمد ( .)2016العوامل المؤثرة يف مستوى الطموح الدر ي
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.54 -39 ،)26( ،
يب قائم عىل النظرية البنائية يف تطوير
البلوشية ،مريم بنت حسن ( .)2020فاعلية برنامج تدر ي

ائ لدى طلبة الصف
ممارسات
معلم اللغة العربية التدريسية لتنمية مهارات الفهم القر ي
ي
ر
البنائ (رسالة دكتوراة
التدريس
نحو
المعلمي
واتجاهات
عمان
بسلطنة
األساس
العاش
ي
ي

غت منشورة) .جامعة السلطان قابوس.
معلم الرياضيات لمهارات تدريس الرياضيات المطور
هائ عبدهللا ( .)2011مدى تطبيق
البلوي ،ي
ي
يف المرحلة االبتدائية يف محافظة الوجه يف المملكة العربية السعودية (رسالة ماجستت غت
منشورة) .جامعة مؤتة.
189

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )2يوليو 2021

تضارب المصالح

معلم اللغة العربية التدريسية
تدريب يف تطوير ممارسات
فاعلية برنامج
ي
ي

مريم البلوشي وآخرون

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )2يوليو 2021

بيان ،محمد سعدالدين ( .)2010فاعلية برنامج تدريب ر
التدريس للمعلمي
مقتح لتحسي األداء
ي
ي
أثناء الخدمة يف ضوء معايت الجودة الشاملة (رسالة دكتوراة غت منشورة) .جامعة دمشق.
ائ لدى
التميم ،أمتة محمود ،وجميل ،رشا حكمت ( .)2015أثر أنموذج بارمان يف تنمية الفهم القر ي
ي
األدئ يف مادة المطالعة .مجلة دياىل.85 -62 ،)66( ،
طالبات الصف الرابع
ي
جواح ،وفاء محمد ( .)2014فاعلية استخدام ر
التبادىل يف تنمية مهارات الفهم
إستاتيجية التدريس
ي
اإلبداع لدى طالبات المرحلة الثانوية (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة
ائ
القر ي
ي
الطائف.
معلم الرياضيات من وجهة نظر طلبتهم يف محافظة جني (رسالة
حامد ،سامر ( .)2003تقييم أداء
ي
ماجستت غت منشورة) .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطي.
ر
العاش
لمعلم الرياضيات للصف
التدريس
الحباشنة ،عدنان خلف ( .)2013مستوى األداء
ي
ي
األساس بمحافظة الكرك من وجهة نظر الطلبة (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة
ي
ر
الشق األوسط.
ّ
الحوامدة ،محمد ،والبليهد ،فيصل ( .)2016فاعلية ر
إست ّ
الموجهة يف تحسي بعض
اتيجية القراءة
ّ
االبتدائ .دراسات ،العلوم رالتبوية43 ،
مها رات فهم المقروء لدى طالب الصف السادس
ي
(.192 -175 ،)1
معلم اللغة
يب يف تنمية مفهوم تعليم القراءة لدى
الدخيل ،عواد دخيل ( .)2006أثر برنامج تدر ي
ي
العربية يف المرحلة االبتدائية (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة الملك سعود.
ر
لغب الخالدة يف ضوء مهارات الفهم
ي
الذيبائ ،ليىل جمعة ( .)2014تقويم نشاطات التعلم يف مقرر ي
ائ الالزمة لتلميذات الصف األول المتوسط (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة أم
ر
الق
ي
القرى.
إستاتيجية الجدول ر
رستم ،هديل فايز ( .)2016فاعلية برنامج تعليم قائم عىل ر
الذائ يف تنمية
ي
ي
ائ واتجاهات التالمذة نحوها (رسالة ماجستت غت منشورة).
بعض مهارات الفهم القر ي
جامعة ر
تشين.
ر
حديب
التدريس للمعلمي
عىل ( .)2005تقويم األداء
رواقة ،غازي ،ومحمود ،يوسف،
ي
والشبىل ،ي
ي
ي
التخرج من كليات ر
التبية للمعلمي والمعلمات يف سلطنة عمان .مجلة جامعة دمشق،
.158 -131 ،)22(12
ائ؟ دار الرضوان.
سام ( .)2016كيف نصل للفهم القر ي
عىل ،وهاشم ،عهود ي
زاير ،سعد ي
البنائ يف تعديل التصورات البديلة لبعض
بايب
ي
الزهر ي
ائ ،خديجة سعد ( .)2020فاعلية نموذج ي
االبتدائ .مجلة الجامعة اإلسالمية
المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف السادس
ي
للدراسات رالتبوية والنفسية.928-909 ،)2(28 ،
ر
ائ
الزيب ،محمد السيد ( .)2010برنامج مقتح يف نحو النص ومدى فاعليته يف ر تنمية الفهم القر ي
ي
ألنماط متنوعة من النصوص لدى الطالب المعلمي .مجلة كلية التبية-475 ،)74( ،
.513
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غت منشورة) .جامعة التموك.

معلم الدراسات االجتماعية لمبادئ النظرية البنائية يف
السعيدي ،حميد ( )2012درجة توظيف
ي
التدريس بسلطنة عمان (رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة السلطان قابوس.
سليمة ،لعطوي ( .)2013الفهم القرائ :ر
إستاتيجياته وصعوبات تعلمه .دراسات نفسية و تربوية،
ي

(.160 -147 ،)11
ّ
عىل محمد ،والنصار ،صالح عبدالعزيز ( .)2002ممارسات المعلمي التدريسية يف ضوء
الصغت ،ي
نظريات التعلم .مجلة القراءة والمعرفة.30 -1 ،(18) ،
صومان ،أحمد ،وعبدالحق ،زهرية ( .)2014أثر ر
إستاتيجية ما وراء المعرفة يف تحسي مهارات
ّ
ّ
ر
األساس يف مدينة عمان.
العاش
ائ يف اللغة العربية لدى طلبة الصف
االستيعاب القر ي
ي
مجلة القراءة والمعرفة.126 -59 ،)28( ،
الصيداوي ،خالد ياسي ( .)2015أثر استخدام ر
إستاتيجية تنال القمر عىل تنمية مهارات الفهم
األساس (رسالة ماجستت غت منشورة) .الجامعة
ائ لدى تلميذات الصف الرابع
القر ي
ي
اإلسالمية.
تدريب يف تنمية مهارات صياغة االختبارات التحصيلية
الطيب ،بدوي أحمد ( .)2016فاعلية برنامج
ي
.
لمعلم القراءة وتأثته عىل تالميذهم يف إطار االستعداد للدراسة الدولية ( )PIRLSمجلة
ي
القراءة والمعرفة.75-21 ،)173( ،
ر
ائ
عبابنة ،إيمان عبدالفتاح ( .)2015أثر إستاتيجية قبعات التفكت الست يف تنمية االستيعاب القر ي
بب كنانة .مجلة دراسات،
االستنتاج لدى طلبة الصف الرابع
بالمستوى
ي
األساس يف لواء ي
ي
العلوم رالتبوية.600 -587 ،)2(42 ،
عبدالباري ،ماهر شعبان ( .)2010سيكولوجية القراءة وتطبيقاتها رالتبوية .دار المستة ر
للنش
والتوزي ع والطباعة.
عبدالاله ،نايل يوسف ( .)2005فعالية بعض ر
إستاتيجيات عملية القراءة لتنمية مهارات الفهم
والوع اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي .مجلة الدراسات العلمية474- ،
اإلبداع
ي
ي
https://search.mandumah.com/Record/46451 .503
عبدهللا ،سامية محمد ( .)2015ر
إستاتيجيات الفهم :األسس -النماذج .دار كنوز المعرفة.
العدوان ،زيد ،وداود ،أحمد ( .)2016النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها يف التدريس .مركز
ديبونو لتعليم التفكت.
تعليم قائم عىل النظرية البنائية يف اكتساب المفاهيم وتنمية
عرار ،رقية أسعد ( .)2019أثر برنامج
ي

مهارات التفكت التأمىل ف مبحث رالتبية اإلسالمية لدى طالبات الصف ر
األساس
العاش
ي ي
ي
يف فلسطي (رسالة دكتوراة غت منشورة) .الجامعة األردنية.
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العيسوي ،جمال مصطق،
والظنحائ ،محمد عبيد( .)2006تنمية مستويات الفهم القر ي
ي
األساس بدولة اإلمارات العربية المتحدة .مجلة
تلميذات الصف السابع بمرحلة التعليم
ي
دراسات يف المناهج وطرق التدريس.185 -107 ،)114( ،
المالك ،حسن محمد ( .)2008تقويم النشاطات التعلمية والتقويمية المتضمنة يف كتب القراءة
ي
ائ الالزمة للتالميذ (رسالة ماجستت غت
ر
الق
الفهم
ات
ر
مها
ضوء
ف
المتوسطة
بالمرحلة
ي
ي
منشورة) .جامعة أم القرى.
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ائ لدى
وئ لتنمية
مهارئ الشعة والفهم القر ي
ي
المرصي ،هالة إسماعيل ( .)2017فعالية برنامج إلكت ي
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