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مدى وعي معلمي اللغة العربية في الصفوف األولى لمفهوم 
ومبادئ تعلّمها وتعليمها، ومدى ممارستهم لها في مواقف  القراءة

التعليم 
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: خمفية الدراسة وأىميتيا
أدت الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية التي بمغت أكجيا في العقد األكؿ مف القرف 
الحادم كالعشريف إلى زيادة الكعي بأىمية القراءة، كبأساليب تعّمميا كتعميميا بما 

يتكاءـ كركح العصر، كبما يتفؽ كدكرىا في مساعدة اإلنساف المعاصر عمى مالحقة 
العمـك كالمعارؼ الجديدة، كالتكاصؿ معيا بكعي، كبعقؿ مفتكح ذلؾ ألف القراءة كانت 

. كما زالت، كستبقى أداة التعمـ كمفتاح الدخكؿ إلى عالـ المعرفة

كلعّؿ مف نافمة القكؿ اإلشارة ىنا إلى أف المغة ىي أىـ ما يميز المجتمعات 
اإلنسانية عف سكاىا؛ فيي أداة التكاصؿ بيف األفراد، كداعمة الترابط االجتماعي، كأداة 

كغني عف البياف اإلشارة إلى أىمية منياج تعميـ المغة العربية في . التفكير األساسية
المدرسة، كالكزف المعطى لو، أك الحديث عف مبررات ذلؾ، فاستثمار تعميـ المغة في 

. المنياج المدرسي يعكد عمى تحصيؿ الطالب في شتى مياديف المعرفة

كالقراءة في طبيعتيا عمميات ذىنية أدائية معقدة، كتشّكؿ مع الميارات المغكية 
 أنظمة المغة كأىميا عمى زاألخرل االستماع كالتحدث كالكتابة نظاما لغكيا يعّد أبر

اإلطالؽ، كعميو يعتمد الفرد في اكتساب المغة، كاستخداميا في مكاقؼ الدرس كالحياة 
(Ruddell,1992) .

 ماىية القراءة، ككيفية حدكثيا ؿلقد اختمفت اآلراء كتباينت كجيات النظر حك
لدل الفرد القارئ، كما إذا كانت عممية، أـ ناتجا أـ كالىما معا، كال شؾ أف 

االختالؼ في ماىية القراءة ككيفية حدكثيا انعكس بشكؿ أك بآخر عمى كّؿ مف 
الطالب كالمعمـ ككاضع المنياج، باعتبار أف ىذه الميارة المغكية أىـ الميارات الحياتية 

. (2003نصر، )في ىذا العصر الذم يكصؼ بعصر المعمكماتية كعصر االتصاؿ 

كىناؾ ما يشير إلى أف خبراء مناىج تعميـ القراءة كطرائؽ تدريسيا في العديد مف 
دكؿ العالـ يكاجيكف تحديات كبيرة، كصعكبات شديدة في سعييـ لمكصكؿ إلى تقنيات 
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كسابيا لألطفاؿ، ذلؾ أف القراءة في طبيعتيا مكمداخؿ أكثر تطكرا ؼ  تعميـ القراءة، كا 
منظكمة مف الميارات الفرعية المتداخمة التي يصعب تعميميا كتعّمميا بمعزؿ عف 

كيزداد األمر صعكبة عندما تتطمب مكاقؼ التعميـ أف يعمؿ . الميارات المغكية األخرل
معمـ المغة في بيئات لغكية متنكعة تجعؿ الديناميات االجتماعية مع التنكعات القرائية 
في الحصة الكاحدة بيئة فريدة كمميزة، كمعمـ القراءة ىك المسئكؿ المباشر عف إدارة 
ىذه التنكعات، مما يجعؿ اتخاذ القرارات التدريسية في ىذا الشأف غاية في الصعكبة 

(Michael& Susan & Bonnie, 1999; Roe,1992) .

كتعّد االتجاىات المتكافرة لدل معممي المغة العربية في الصفكؼ األربعة 
األكلى مف المرحمة األساسية نحك طبيعة القراءة، ككيفية امتالؾ مياراتيا الفرعية، 

كعالقة القراءة بالميارات المغكية األخرل، ككظائؼ القراءة كدكرىا في الحياة 
 بيف العكامؿ المؤثرة في اختيار استراتيجيات تعميـ القراءة األكثر فالمعاصرة ـ

فأصحاب النظرة البنائية يركف أف التعميـ الفّعاؿ . مالءمة في تنفيذ دركس القراءة
 فرصة ربط التعمـ الجديد بما لدييـ مف خبرات سابقة، ةلمقراءة ىك الذم يتيح لمطمب

كما أف أصحاب ىذا . كاف ىذه الخبرات تؤدم دكرا ميما في تيسير عمميات الفيـ
االتجاه يؤكدكف دكر التفاعالت االجتماعية المصاحبة لعمميات التعمـ القرائي، 

، كلذا يفضمكف Product عمى حساب الناتج Processكيكلكف أىمية لمعممية 
التعمـ التعاكني، كالعصؼ الذىني، كالمسرحة، كالتعمـ " استخداـ استراتيجيات مثؿ 

. (Tobin , 1993؛ 2009عبيد، )" التبادلي، كلعب الدكر كما شابو ذلؾ

كفي ىذا السياؽ يرل أصحاب المنحى التكاممي أىمية األخذ باالعتبار في 
مكاقؼ تدريس نصكص القراءة الترابط الطبيعي بيف ميارتي القراءة كالكتابة، فضال 

عف طبيعة العالقة القائمة بيف ىذه الميارة كميارات المغة األخرل، األمر الذم 
يتطمب مف معممي القراءة تكميؼ الطمبة عبر دركس القراءة إنجاز ميمات كتابية 
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كشفيية قائمة عمى االستيعاب القرائي المتحقؽ لدل الطمبة مف قراءة النصكص 
كتحميميا، فضال عف تنفيذ ميمات قرائية في محتكيات المناىج المدرسية األخرل 

. (Barchers, 1994؛ 2003عبد الحميـ، )
كلعّؿ القضية الكبرل في ميداف تعميـ القراءة بنكعييا الصامتة كالجيرية في 
الصفكؼ األربعة األكلى تكمف في ضعؼ، ال بؿ عجز معظـ معممي المغة عف 
األخذ باتجاه التنكيع في استراتيجيات تدريس القراءة، كما يصاحب كّؿ استراتيجية 

مف أسئمة كتدريبات أدائية، كمعالجات تحميمية كبنائية متنكعة تتيح لمطمبة تعمـ 
المؤشرات السمككية لمميارة بشكؿ منظـ كفاعؿ، بحيث تتكفر السياقات االجتماعية 

فضال عف أف تعميـ القراءة ما زاؿ ميمة مسندة إلى معمـ . كالمكاقؼ الحية الطبيعية
المغة فقط، عمما أف إكساب ىذه الميارة كاستخداميا في مكاقؼ التعميـ المختمفة ىي 

 جميع معممي المكاد الدراسية، كمف خالؿ تدريس المحتكيات التعميمية ةمسؤكلي
. Sadler,2003)؛  1997الناقة،)األخرل 

 Integrative Approachكعمى الرغـ مف أىمية األخذ بالمنحى التكاممي 
في تفعيؿ دكر الطمبة، كدكر معمـ القراءة في مكاقؼ التعميـ المغكم غير أف معظـ 
معممي المرحمة األساسية يعانكف ضعفا في تكظيؼ عمميات الربط كالتداخؿ بيف 

الميارات المغكية األربع في مكاقؼ التدريس مف ناحية، كفي استثمار ما لدل 
الطمبة مف خبرات مكتسبة في ميارة معينة لخدمة تعمـ بقية الميارات ذات العالقة، 

 تما أدل إلى تشكؿ اتجاىات سمبية نحك استخداـ ىذا المنحى كنحك االستراتيجيا
. (Reuzel & Cotter, 1992؛ 2003نصر،)كالمعالجات القرائية ذات الصمة 

كقد يككف الكعي القرائي لدل المعمميف كالطمبة مف بيف العكامؿ المؤثرة في 
تحقيؽ النتاجات المستيدفة مف تعميـ القراءة، فمـ تعد القراءة عممية بسيطة تقتصر 

عمى فؾ الرمكز، كالتمفظ بالكحدات المغكية المكتكبة، بؿ تطكر مفيكميا نتيجة 
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البحكث كالدراسات العديدة في ىذا المجاؿ، فأصبح ينظر إلييا عمى أنيا عممية 
ذىنية أدائية مركبة مف عدد مف العمميات المتداخمة، كلـ يعد استيعاب المضاميف 

في صكرتيا السطحية ىي الناتج الذم تسعى إليو المناىج المعاصرة مف تعميـ 
القراءة، بؿ أصبح ينظر إلى القراءة الجيرية أك الصامتة عمى أنيا عمميات تفكيرية 
بكؿ ما تعنيو الكممة مف معنى، كاف ميمة القارئ األساسية بناء المعنى مف النص 
المقركء، كالتفاكض مع الكاتب، كتقييـ ما في النص مف مضاميف، كفي ذلؾ ما 

يسيـ في تطكير البنية الذىنية لدل القارئ عبر فرص التدريب المتاحة التي تنمي 
لديو التفكير الناقد، كالتحميمي كالبنائي، كفي ذلؾ ما يشير إلى أف التربية القرائية 

. (Chen,2009)ىي الطريؽ الرئيس إلى التربية الذىنية 

 كلعّؿ مف بيف العكامؿ المؤثرة أيضا في تحديد كفاءة التعميـ القرائي كعي 
معمـ الصفكؼ األكلية بالنماذج التي تفسر كيفية حدكث االستيعاب عبر القراءة 

باعتبار أنو الناتج األبرز بيف النتاجات القرائية، فيناؾ مف يتبنى النماذج التي تؤكد 
أف النص ىك مصدر األفكار كالمعمكمات كالمعاني، فيما يرل آخركف أف المعنى 
في ذىف القارئ، كاف النص المكتكب ما ىك إال كسيمة لمساعدتو عمى تصنيع 

أك إعادة بنائيا بصكر جديدة تعكس كعي القارئ، كرؤيتو لمقضايا / األفكار ك
فيما يرل آخركف أف القراءة عممية اجتماعية . كالمكضكعات التي يتناكليا الكاتب

تكاصمية تقـك عمى التفاعؿ بيف القارئ كما لديو مف خبرات، كميكؿ قرائية، كبيف 
 صالكاتب كما يمتمؾ مف خصائص كاتجاىات حياؿ القضايا التي يتناكليا عبر الف

. (Konopa,199;Ruddell&Singer,1999؛1990نصر، )

كعمى الرغـ مف أىمية المعرفة بالنماذج النظرية التي تبيف كيؼ يستكعب 
القارئ مضاميف ما يقرأ، غير أف ىناؾ ما يشير إلى جيؿ معظـ معممي المغات 
الحية بيذه النماذج، كمككناتيا كأطرىا الفمسفية ككيؼ يمكف االستفادة منيا في 
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مكاقؼ تعميـ القراءة؛ لتقديـ أشكاؿ العكف الفني لمطمبة لبمكغ مستكيات متقدمة 
لالستيعاب القرائي، مما جعؿ معظـ المعمميف يعتمدكف المحتكيات التعميمية 

الرسمية في مناىج تعميـ ىذه المغات، كقمما يتجاكزكف المعالجات القرائية المقترحة 
في الكتب التعميمية لميارات المغة، األمر الذم جعؿ تعميـ القراءة يعتمد المناحي 

التقميدية بعيدا عف اإلبداع كاالىتماـ بالعمميات الذىنية الخاصة بالقراءة    
. (Willis,2009؛ 2003؛ نصر،2008النصار، )

فياـ اآلخريف الرسائؿ  ذا كاف الغرض الرئيس مف القراءة الجيرية ىك الفيـ كا  كا 
عبر األداء الحركي التعبيرم المصاحب لمتنغيـ، فإف الغرض مف القراءة الصامتة 

كلكي يتمكف الطمبة في الصفكؼ األربعة .  فيـ المقركء بصكرة ذاتية مستقمةكق
األكلى مف تحقيؽ ىذيف الغرضيف الرئيسيف فال بد مف ممارسة كّؿ مف ىذيف 

 حّية كطبيعية، كالبد مف مراعاة أف اكتساب جممة ؼالنكعيف مف القراءة عبر مكاؽ
الميارات المستيدفة سكاء ما تعمؽ منيا بالجانب الميكانيكي أك بجانب الفيـ 
لى معاكدة كمتابعة دقيقة،  كاالستيعاب يحتاج إلى تدريب مباشر كمقصكد، كا 

كتكفير فرص انتقاؿ أثر التعمـ، كتمكيف الطمبة مف التفاعؿ مع األفكار كاألحداث 
كالشخكص التي يشتمؿ عمييا النص، باستخداـ نشاطات كميمات لغكية كقرائية 
تتيح ليـ الشعكر بالتعمـ كاإلنجاز، كىذا ما ال يتحقؽ إال إذا تكفرت لدل معممي 

القراءة مزيدا مف المطالب كالميارات المينية الخاصة بعممية القراءة، كتعميميا في 
ضكء المفاىيـ المعاصرة كىي أف القراءة عممية تفاكضية بيف القارئ كما لديو مف 
دارة التعمـ، كبيف الكاتب كما لديو مف  ميارات في التعامؿ مع القرائف النصّية، كا 

خصائص فنية كاتجاىات نحك القراءة، مع األخذ باالعتبار األىداؼ المتكخاة مف 
  Baker, 1989) .2006العايد، )ممارسة القراءة 
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كفي ضكء المؤشرات الدالة عمى ضعؼ معممي المغة العربية في الصفكؼ 
األكلى في مجاؿ التدريب عمى ميارات القراءة، التي كشفت عنيا نتائج بعض 

 مجالي القراءة الجيرية كالصامتة مالدراسات العربية في الصفكؼ األربعة األكلى ؼ
فإف السؤاؿ الذم يطرح في . (2006؛ العايد، 2005؛ الشريؼ، 2005 مناصرة، )

إلى أم مدل يعي معممك ىذه الصفكؼ المفاىيـ الجديدة لمقراءة ؟، : ىذا السياؽ ىك
لى أم مدل يدرككف كيفية حدكث عممية القراءة، كما يصاحبيا مف عمميات  كا 

ذىنية كأدائية؟ كما ينتج عنيا مف أشكاؿ الفيـ كاالستيعاب؟ كما إذا كانت لدييـ 
القدرة عمى اختيار االستراتيجيات األكثر مناسبة، كاألخذ بالمداخؿ كاالتجاىات 
المعاصرة في تعميـ القراءة الصامتة كالجيرية لمستكل طمبة المرحمة األساسية 

بعامة كالصفكؼ األربعة األكلى بخاصة باعتبارىا الحمقة التي يتـ خالليا تشكيؿ 
كيأمؿ الباحثاف أف تجيب الكرقة الحالية عف بعض . الميارات األكلية لمقراءة

األسئمة التي تدكر في أذىاف كثير مف الميتميف كالقائميف عمى عمميات التعمـ 
كالتعميـ المغكم في األردف بشأف الكاقع الفعمي لتعميـ القراءة العربية، كما يعترض 
ذلؾ مف صعكبات، كيبقى في الذىف عشرات األسئمة ذات الصمة التي تتطمب 

. البحث كاإلجابة
مشكمة الدراسة وأسئمتيا 

 ةاستنادا ما كرد في مقدمة ىذه الدراسة مف أفكار كآراء حكؿ طبيع
أك تنميتيا لدل طمبة الصفكؼ / القراءة،كأىميتيا، كالعكامؿ المؤثرة في تشكيميا ك

األربعة األكلى مف المرحمة األساسية كأبرزىا معمـ المغة العربية، فإف مشكمة 
: الدراسة تتحدد في اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف

ما مدل كعي معممي الصفكؼ األربعة األكلى في األردف بطبيعة : 1 س
القراءة؟ 
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 معممي ىذه الصفكؼ لممبادئ األساسية لتعمـ القراءة ةما مدل ممارس: 2 س
كتعميميا؟  

: أىمية الدراسة

: تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في اآلتية 

قد تسيـ ىذه الدراسة في تعميؽ الكعي بكيفية حدكث ىذه العممية، . 1 
كبالعكامؿ المؤثرة في تفعيؿ دكر معممي المغة العربية في تعميـ نصكص القراءة، 

. كاختيار االستراتيجيات المالئمة لذلؾ

لفت انتباه المعمميف القائميف عمى عممية التعميـ بالميارات األدائية . 2
الفكنكلكجية كالحركية المصاحبة الالزمة لتمكيف الطمبة مف ممارسة القراءة الجيرية 

. المعّبرة

أك االستيعاب ناتجا ميما مف نكاتج أية عممية / تأكيد أىمية الفيـ ك. 3
. قرائية، كالمؤشر الرئيس لحدكث القراءة

لفت انتباه أعضاء مناىج المغة العربية كالقائميف عمى تعميـ القراءة . 4
بضركرة تزكيد معممي الصفكؼ األربعة األكلى بالمفاىيـ المعاصرة لمقراءة، 

كبالنظريات كالنماذج التي تفسر كيفية حدكث عممية القراءة، كالدعكة إلى المكازنة 
.  في التعميـ القرائي بيف الناتج كالعممية

محددات الدراسة 

: اقتصرت الدراسة الحالية عمى اآلتية

معمما كمعممة مف عدد مف المدارس  (35)عينة الدراسة عبارة عف - 
 . كالخاصة،  كبعض مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردفةالحككمي
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 . معمـ الصؼ في الصفكؼ األربعة األكلى، التخصص مدار البحث- 
معمما كمعممة مف المرحمة  (15)اقتصرت الزيارات الصفية عمى - 

 . ثالث زيارات صفيةعاألكلى بكاؽ

 كعي سأدكات الدراسة عبارة عف بطاقة مالحظة، كمقابمة كاختبار لقيا - 
المعمميف عينة الدراسة فيما يتعمؽ بطبيعة عممية القراءة، ككيفية تدريسيا لطمبة 

.  الصفكؼ األربعة األكلى مف المرحمة األساسية
 كال شؾ أف تعميـ نتائج ىذه الدراسة مرىكف بالعينة، كاألدكات التي ىي 

. مف إعداد الباحثيف
 التعريفات اإلجرائية

ىي كاحدة مف األدكات التي يتـ استخداميا ألغراض : القراءة الصامتة
استيعاب المقركء، كتتـ عبر حركة العيف عمى السطر دكف إحداث صكت 

 .مسمكع
ىي عممية ترجمة الرمكز المغكية الخطّية التي تـ : القراءة الجيرية

 .استيعابيا إلى أداء صكتي كحركي معبر
ىك عممية استخالص المعنى مف النص المقركء، كدمجو  : االستيعاب

. بالبنية المعرفية لمقارئ كتمّثمو ليصبح جزءا مف خبرات القارئ
كيقصد بو في الدراسة الحالية إلماـ معمـ المغة العربية : الوعي القرائي

بطبيعة القراءة ككيؼ تحدث لدل القارئ، كبالميارات الفرعية لمقراءة، كبطبيعة 
العالقة القائمة بينيا كبيف الميارات المغكية األخرل التي ينبغي تكافرىا لدل 
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معمـ القراءة ليتمكف مف مساعدة الطمبة عمى التفاعؿ مع النص، كبناء 
. المعنى في ضكء المدخالت المتكفرة

: الطريقة واإلجراءات

: عينة الدراسة 

معمما كمعممة مف تخصص معمـ الصؼ ممف  (35)تككنت عينة الدراسة مف 
: يدرسكف المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي اختيركا عشكائيا مف سبع مدارس 

إناثا مضى  (8)ذككرا ك (27 )منيـ . حككمية كخاصة كككالة الغكث في األردف
كقد خضعكا . عمى تدريسيـ لمناىج المغة العربية ما ال يقّؿ عف خمس سنكات

. جميعا لالختبار التحريرم

أّما عينة المعمميف الذيف تمت مالحظة أدائيـ في تعميـ نصكص القراءة فبمغ 
معمما كمعممة اختيركا عشكائيا مف بيف أفراد العينة، ممف يدرسكف  (15)عددىـ 

في حيف بمغ عدد المعمميف . المغة العربية  لمستكل طمبة الصؼ الرابع األساسي
. الذيف تمت مقابمتيـ بصكرة شفكية كمباشرة سبعة معمميف

 أدوات الدراسة

  اختبار الوعي القرائي-1 

 ييدؼ ىذا االختبار قياس كعي المعمميف عينة الدراسة، بالمبادئ، كالمفاىيـ 
المتعمقة بالقراءة، ككيفية استخداميا في مكاقؼ تعميـ القراءة العربية لطمبة الصؼ 

كيتككف االختبار في صكرتو النيائية مف عش فقرات مف نكع . الرابع األساسي
كلمتحقؽ مف صدؽ االختبار عرض عمى خمسة . االختيار مف متعدد، بأربعة بدائؿ

مف المتخصصيف في مناىج المغة العربية كأساليب تدريسيا ممف يعممكف في 
قسمي المناىج كالتدريس في جامعتي اليرمكؾ كعماف العربية لمدراسات 
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كحسب معامؿ ثباتو بطريقة كركنباخ ألفا بعد تطبيقو بصكرتو األكلية عمى .العميا
عشريف معمما مف معممي المغة العربية لمصؼ الرابع مف غير عينة الدراسة، كقد 

كىك معامؿ ثبات مرتفع كمناسب  (78.4)بمغ معامؿ ثبات االختبار بيذه الطريقة 
. (1الممحؽ )ألغراض ىذه الدراسة 

بطاقة المالحظة - 2

ممارسةصفية ذات صمة بتعميـ القراءة  (12)كىي عبارة عف استمارة شممت 
بنكعييا الجيرية كالصامتة أعدت لرصد السمكؾ التعميمي لممعمـ داخؿ غرفة 

الصؼ عبر مكاقؼ تنفيذ دركس القراءة العربية المستيدفة، كذلؾ لمعرفة مدل 
استخدامو لممفاىيـ كالمبادئ كاإلجراءات الخاصة بتدريس القراءة الصامتة، 

كقد أجريت لمبطاقة معامالت . كالحيرية لمستكل طمبة الصؼ الرابع األساسي
. (2الممحؽ )الصدؽ كالثبات الالزمة 

: المقابمة- 3

 كىي عبارة عف عدد مف األسئمة التي صممت حكؿ بعض المفاىيـ 
كالعمميات ذات الصمة بالقراءة، كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ، ككيؼ يمكف التعامؿ 
معيا في مكاقؼ تعميـ القراءة، تكشؼ عف معرفة المعمميف عينة الدراسة ببعض 

.  (3الممحؽ )ىذه المفاىيـ، ككيفية تكظيفيا في دركس تعميـ القراءة 
إجراءات تنفيذ الدراسة 

: طبقت الدراسة كفؽ اإلجراءات اآلتية 

مراجعة األدب التربكم الخاص بتعميـ القراءة في الصفكؼ األكلى، بما في . 1
ذلؾ عدد مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية ذات الصمة، كذلؾ لتعميؽ 

 .الكعي بالمشكمة مدار التناكؿ، كاإلفادة مف ذلؾ في بناء األدكات
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تحديد المدارس في منطقة شماؿ عماف، كاختيار سبع منيا، كاالختيار . 2 
ثـ اختيار مجمكعة مف معممي الصؼ الرابع لمشاىدة . العشكائي لعينة المعمميف

ممارسات التعميـ المستخدمة في تنفيذ دركس القراءة، كقد ركعي في ذلؾ، عكامؿ 
. المؤىؿ كالخبرة في تدريس القراءة

 في جمسة كاحدة في مدرستيف مف مدار مطبؽ اختبار الكعي القرائي التحرير. 3
. العينة، كقد ركعي في ذلؾ التكافؤ في ظركؼ التطبيؽ

كضعت خطة لمزيارات الصفية، بكاقع ثالث زيارات ركعي في ذلؾ التقيد . 4
. ببنكد البطاقة

تـ رصد النتائج المتحصمة مف تطبيؽ اختبار الكعي القرائي، كالدرجة الكمية . 5
. المتحققة لممعمـ الذم تمت زيارتو كذلؾ بأخذ المتكسط الحسابي لمتقديرات الثالثة

تمت اإلجابة عف السؤاليف المعتمديف في الدراسة بمعالجة البيانات . 6
. المتحصمة، كاستخراج النتائج ثـ مناقشتيا

اإلطار النظري والدراسات ذات الصمة  

 يعرض الباحثاف في ىذا الباب أىـ جكانب األدب النظرم المتصؿ بالقراءة 
. الصامتة كالجيرية، فضال عف الدراسات ذات الصمة

واستراتيجياتيا  (االستيعاب القرائي)القراءة الصامتة . 1

 عرؼ االستيعاب بأنو عممية عقمية ترمي إلى استخالص المعنى مف المصدر 
كيعد االستيعاب . المكتكب أك المسمكع أك المشاىد، كدمجو في البنية المعرفية لممتمقي

 كاالستماع مف عمميات التفكير الكبرل، كتتمثؿ أدكاتو في القراءة الصامتة،
ذا طبؽ ذلؾ عمى القراءة فإنو يعني أف القارئ الجيد ينشط مخططاتو . كالمشاىدة كا 

الذىنية الخاصة بالمكضكع، كيبني بيا فرضياتو أك تكقعاتو حكؿ مضمكف 
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كىك في سبيؿ ذلؾ . المحتكل، ثـ يقرأ إلثبات ىذه التكقعات أك نفييا أك تعديميا
يستخدـ قدرتو عمى تعّرؼ الحركؼ كالكممات، كمعرفة دالالت األلفاظ، كقكاعد 

تركيب الجممة، كالمعارؼ المغكية األخرل، كخصائص الجنس األدبي كأنماطو، إلى 
كذلؾ خالفا لما كاف يتصكره أصحاب النظرية . جانب معمكماتو كثقافتو العامة

التكليدية التحكيمية الذيف كصفكا االستيعاب بأنو بناء المعنى مف أبسط األشكاؿ 
. (Betty & Adams, 2009)المغكية كىك الجممة 

كيستخدـ القارئ الستخالص المعنى عادة مجمكعة مف االستراتيجيات  
غير أنو يمكف القكؿ إف المفردات كالمعرفة بالعالـ . المعرفية كفكؽ المعرفية

كيعني استخالص المعنى . الذم يحيط بالقارئ، ىما أىـ متطمبيف لالستيعاب
مف النص تعرؼ المعمكمات كاألفكار التي كردت فيو، كأما إعادة بناء المعنى 
فتعني تفسير النص كعمؿ استدالالت قائمة عمى ما لدل القارئ مف خبرات 

شخصية؛ كقد أشير في كثير مما كتب في ىذا المكضكع إلى أف ما يتمتع بو 
المتعمـ مف المعارؼ العامة أكثر أىمية لالستيعاب مف المعرفة ذاتيا             

(Neff, Nancy ;Showers, Peggy ;Vaughan, Charlene ,1999)       

كيعتقد بعض العامميف في مجاؿ التدريس المغكم أف تعمـ القراءة في ىذه 
الفترة ال يجكز أف يتعدل ترجمة الرمكز كالكحدات المغكية المكتكبة إلى أصكات 

منطكقة، مع أف عممية فؾ الرمكز المغكية ليست إال كاحدة مف الميارات المساعدة 
Enabling Skillsكىي عممية تتـ بطريقة آلية .  في تشكيؿ االستيعاب القرائي

عفكية ال تستيمؾ مف القارئ جيدا يذكر؛ فاألطفاؿ إذا بذلكا جيدا في العمميات 
الدنيا مثؿ تعرؼ الكممات كالحركؼ، فإنو ال يبقى لدييـ طاقة ذىنية إضافية 

كبمعنى آخر فإنو كمما أسرعت . (Chen,2009)يكرسكنيا لعممية االستيعاب 
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المدرسة في إنضاج ىذه الميارة األكلية ضمنت انخراط األطفاؿ في عمميات 
كىناؾ . ناجحة لفؾ الرمكز المغكية، كمف ثـ الشركع في قراءة بغرض االستيعاب

مف يرل أف فشؿ المدرسة في بناء الميارات القرائية األساسية كالمعارؼ المتصمة 
.                    بيا، يؤدم إلى نشكء قارئ يستمر الضعؼ معو طيمة مدة المدرسة

. (2004حرب كجمؿ، )

كما يظف بعضيـ أف القراءة الصامتة تبدأ في كقت متأخر مف ىذه المرحمة، 
في حيف أف معايير القراءة العالمية تدخؿ ميارات التفكير العميا في القراءة مف 

بدايات تعميـ القراءة كمنذ رياض األطفاؿ، كيركف أف ميارات االستيعاب القرائي 
ليست أساسية لمنجاح األكاديمي كالميني فحسب، كلكنيا ضركرية كذلؾ لمنجاح 

كأف ىذه الميارات تتجاكز حدكد تعمـ . في الحياة االجتماعية كالمدنية المنتجة
القراءة، لتبني القدرة عمى التعمـ المستقؿ، كاستيعاب المعمكمات مف مصادر 

مختمفة، كتعيف عمى دراسة األدب بعمؽ ككعي 
(Brakas,Nora;Dunn,Kerry;Pittman,Sally,2008;Fountas&Prinnell,1996). 

كلكي يصبح الطالب قادريف عمى االستيعاب الجيد فإف عمييـ أف يتعممكا 
عمميات كميارات كثيرة؛ فاالستيعاب عممية ال يمكف لإلنساف أف يتقنيا بشكؿ 

كامؿ؛ ألف عمى القارئ أف يستخدـ مياراتو كعممياتو االستيعابية بطريقة مختمفة 
. عند كؿ مستكل مف مستكيات االستيعاب، كعند كؿ نكع مف أنكاع النصكص

(Neff & et al,1995). كىذا يكحي بما يجب أف يككف عميو المنياج مف ثراء 
كمركنة كافية عمى صعيدم المستكل كالتنكع في المحتكل، كبما يفترض أف يبذلو 
المعمـ مف جيد لتعميـ الطمبة مستخدما منظكمة مف االستراتيجيات الالزمة لتعميـ 

كقد تمكف الباحثاف مف استخالص جممة مف المشكالت كالصعكبات التي . القراءة
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 في األدب التربكم             دتقمؿ مف كفاءة عممية االستيعاب مما كر
 ؛ عصر 2003؛ نصر،2008 ؛ 2007 ؛ مناصرة، 2010شبيالت، )

1999 ;Kamahi & Catts,1991) لعّؿ أبرزىا اآلتية :
محدكدية المعرفة القبمية لدل القارئ مع عدـ القدرة عمى إدماج المعرفة الجديدة  .1

 .بالسابقة

 .ككف المفردات محدكدة .2

 .النقص في ميارات المغة الشفكية قبؿ دخكؿ المدرسة .3

 .التركيز الزائد مف معممي الصفكؼ األكلى عمى تعميـ ميارة فؾ الرمز .4

 .االىتماـ بدقة األداء القرائي عمى حساب المعنى .5

 .النقص في ميارات االستيعاب االستماعي .6

 .عدـ اىتماـ اآلباء بالتكاصؿ مع أبنائيـ كمتابعة ذلؾ مع المدرسة .7

 .قمة تعريض األطفاؿ في الصفكؼ األكلى لممكاد المطبكعة .8

 .تشكيؿ اتجاىات سمبية لدل الطمبة نحك القراءة كمكادىا .9

 .قمة الكقت المخصص لمقراءة المستقمة. 10

 .ضعؼ ثقة الطالب بقدراتيـ الذاتية عمى القراءة. 11
 كفيما يتعمؽ باستراتيجيات تعمـ القراءة التي ينبغي أف يعنى بيا معممك الصؼ 

استرجاع المعرفة السابقة ذات : كثيرا في مكاقؼ تعميـ القراءة، كالتي تتمثؿ في 
الصمة، كتحديد الغرض مف القراءة، كالربط بيف أجزاء النص، كتحديد الكممات 

المفتاحية كالمعمكمات الميمة، كمحاكلة استرجاع ما تـ فيمو أك تمخيصو، كمراقبة 
التقدـ الحاصؿ في القراءة، كالتأكد مف المعاني التي تفيدىا بعض الكممات، كتعكيض 

كبالمقابؿ . النقص أك الثغرات المكجكدة في النص، كتحديد المشكمة التي تعيؽ الفيـ
 ؿفإف المعمـ يستخدـ استراتيجيات مشابية، كيعمـ الطمبة ىذه االستراتيجيات بشؾ

 . (1996نصر كالصمادم، )مباشر أك غير مباشر 
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 قد تصؿ إلى أقؿ – كتفيد بعض الدراسات أف المعمميف ينفقكف نسبة ضئيمة 
كينقضي معظـ  (Neff & et al., 1995)فقط في تعميـ القراءة الصامتة % 1مف 

أم . الكقت في التدريب عمى ميكانيكيات القراءة الجيرية، كتقكيـ القراءة الصامتة
 أثناء ةأف المعمميف ال يعممكف االستراتيجيات التي يفترض أف يستخدميا الطمب

كيرل الباحثاف أنو إذا نظرنا إلى القراءة عمى أنيا نظاـ . ممارسة القراءة الصامتة
: فإنو يمكف تمثيميا عمى النحك اآلتي

كتشكؿ كؿ ما يأتي بو الطالب كالمعمـ إلى غرفة : Input المدخالت. 1
الصؼ؛ كتتمثؿ في معرفة الحركؼ، كمعاني الكممات، كالخبرات السابقة، 

كالمنياج، بما فيو الكتب المدرسية كطرائؽ التدريس، كما لدل المتعمـ مف اتجاىات 
. إيجابية أك سمبية، كمعمكمات متنكعة

كتتضمف أكال إدراؾ الكممات، مف خالؿ تعرؼ : Processes العمميات. 2
الكحدات الخطّية بشكميا الكمي، أك دمج الحركؼ كتككيف كممات، أك استخداـ 

السياؽ أك التركيب المغكية، كما تتضمف ثانيا ربط الكممات بمدلكالتيا القائمة في 
الذىف، كفي المرحمة الثالثة يتـ ربط األجزاء المختمفة مف المعنى إلدراؾ المعنى 

كؿ ذلؾ يتـ مف خالؿ تكظيؼ فّعاؿ لمذاكرة بعيدة المدل كالذاكرة العاممة . الكمي
. عمى كجو الخصكص

حيث تنتيي عممية القراءة باستخالص المعنى : Outputلمخرجات ا. 3
كحيف تككف المدخالف ناقصة، كالعمميات . كبنائو، كدمجو في البنية المعرفية لمقارئ

 .متعثرة فإف المخرجات بالتأكيد سكؼ يعتكرىا كثير مف الخمؿ
كقد أشارت بعض .  كالمنياج ىك الكسيمة األساسية لبمكغ أىداؼ تعميـ المغة

الدراسات إلى أف كتب المغة المدرسية تحتاج إلى مزيد مف العناية، لتساير الشركط 
العالمية لتعميـ المغة، كبخاصة في مراحميا األكلى فقد كشفت نتائج بعض 
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الدراسات كجكد نقص شديد في التدريب الصكتي، كفي تعميـ المفردات، الالزميف 
أساسا لتعمـ القراءة عمى الرغـ مف التطكر كالتجديدات التي أدخمت في الكتب 

؛                  2007مناصرة، )المدرسية لمناىج المغة العربية المطّكرة في األردف 
عادة النظر في بناء  (2003نصر،  األمر الذم يتطمب مزيدا مف المعاكدة كا 

كيتفؽ .الكتب المدرسية لتعميـ المغة العربية، كبخاصة ما يتعمؽ منيا بميارة القراءة
ذلؾ مع ما كشفت عنو إحدل الدراسات التي أجريت في ىذا الشأف في السعكدية 

كأظيرت كجكد أشكاؿ مختمفة مف الضعؼ في ميارة تعّرؼ المفردات                
. (2006العايد، )
 القراءة الجيرية. 2

، يأخذه (بفتح القاؼ)كأما القراءة الجيرية فيي أشبو ما تككف بحديث الممقَّف 
صاحبو عف الكرؽ، كال فضؿ لو فيو سكل أنو عمؿ عمى نقمو مف مرحمة الرمكز 

المكتكبة إلى مرحمة الرمكز المنطكقة بعد استيعابو،كتجكيد نطقو؛ أم أف االستيعاب 
. شرط أساسي كمرحمة متقدمة عمى القراءة الجيرية، التي استدعتيا حاجة المستمع
كبالمقابؿ فإف القراءة الجيرية لألطفاؿ، في المراحؿ المبكرة، تعد مقدمة أساسية 

لتطكير مفردات الطفؿ كمعرفتو عف العالـ الذم يحيط بو؛ كتنمية ميارات التخّيؿ 
التي ىي األساس كالمنطمؽ لمتفكير اإلبداعي كلكؿ أشكاؿ التطكير النكعي  

. ، األمر الذم يساعد في تدعيـ ميارة االستيعابSmith 2009) ,1998نصر، )

 كلمقراءة الجيرية كظيفة اجتماعية معركفة ىي اإلفياـ كالتكاصؿ، كلكنيا تقؿ 
كليس . في استخداميا كثيرا عف كظائؼ المغة األخرل مف حيث درجة االستعماؿ

فيما سبؽ تقميؿ مف شأف القراءة الجيرية؛ فالقراءة الجيرية في المراحؿ األكلى مف 
تعميـ القراءة ليا أىميتيا الخاصة؛ فيي كسيمة المعمـ التي ال غنى عنيا لممساعدة 
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في تشخيص صعكبات التعمـ في القراءة، كفي القراءة الجيرية متعة يرغب فييا 
 .جميع الطمبة القادريف

كالقراءة لمطالب ليا فكائد كثيرة أيضا، فقد أظير أحد البحكث الذم أجرم عمى 
خمسة عشر طالبا في الصؼ األكؿ األساسي، تبيف أف برنامجا لمقراءة بصكت عاؿ 
أدل إلى تحسف الطمبة في تحصيؿ المفردات، كفي االستيعاب القرائي، كفي ميارة 

الطالقة، كقدا أدل أيضا إلى زيادة التطكر االجتماعي لألطفاؿ عبر عمميات التفاعؿ 
كالمحاكاة كالتقميد كلعب األدكار التي تستخدـ المتالؾ الميارات الخاصة باألداء 

. Ruivo, Paula, 2006) )كأبرزىا التنغيـ 
ككشؼ بحث أجرم عمى طمبة الصفيف األكؿ كالرابع االبتدائييف تبيف أف قراءة 

المعمـ الجيرية أدت إلى تطكير قدرات القراءة كزادت مف إقباليـ عمى القراءة 
(Nojciechowski,Linda; Debora,2003) . كيتفؽ ذلؾ مع ما ذىب إليو

إف الشيء الكحيد : حيف قاؿ " لنصبح أمة مف القراء : "  في كتابو بعنكافمتشكمسؾ
األكثر أىمية لبناء المعرفة ىك أف نقرأ لألطفاؿ بصكت مرتفع، كبصكرة مستمرة، 

فالقراءة بصكت عاؿ تنمي قدرات األطفاؿ عمى التصكر، كتكسع خمفياتيـ المعرفية، 
كتثرم قامكسيـ المغكم، كتعرضيـ لألدب الذم ليس بإمكانيـ أف يفعمكه بأنفسيـ 

(Neff & et al., 1995) .

 القراءة الصامتة والجيرية 
يترتب عمى االختالؼ في األداء بيف القراءة الصامتة كالجيرية كثير مف 

السرعة، : الممارسات في عمميات التعميـ كالتعمـ، كىما يختمفاف في أمكر ثالثة
كالصكت كالكظيفة؛ فحركة العيف التي ىي أداة القراءة الصامتة أسرع بكثير مف عممية 

كلذلؾ فالقراءة الصامتة يفترض أف . النطؽ التي تعد سمة أساسية لمقراءة الجيرية
فإذا تابع المستمع الطالب القارئ عمى صفحات الكتاب، فإف عينيو . تككف أسرع

ستجكالف في مكانييما بعض حيف، لتسايرا سرعة القارئ التي ىي بطبيعة الحاؿ أبطأ 
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مف القراءة بالعيف؛ مع ما يتركو ذلؾ مف أثر سمبي عمى ميارة القارئ، كاتجاىاتو نحك 
فاإلصرار عمى أف يتابع الطالب في كتبيـ قراءة زميميـ . مفيـك القراءة بشكؿ عاـ

 المتابعة تعني اإلبصار كفؾ فيكلد االنطباع لدييـ بأف القراءة ظاىرة صكتية أل
الرمكز، كمحاكاة النمكذج الصكتي األدائي، ككثيرا ما نجد بعض الطمبة يكرركف 

الكحدات الصكتية المتمقاة دكف كعي أك إعماؿ لمذىف أك تكظيؼ لمخبرات 
المخزكنة، كيجعؿ االىتماـ باألداء الصكتي يتقدـ في األىمية عمى عممية 

بؿ إف المشرفيف . استخالص المعنى؛ كىذا ما ال يدركو كثير مف المعمميف
التربكييف يكاجيكف مشكمة في ىذا المجاؿ؛ فقد أظيرت دراسة أجريت عمى تقارير 
المشرفيف أنيا تفتقر كثيرا إلى اإلشارة إلى المعنى الذم يقؼ كراء السمكؾ الخاص 

الكعي المتعمؽ "بأداء المعمميف، بمعنى أنيـ ال يدعمكف مالحظاتيـ بما نسميو ىذا 
. (2005مناصرة، )" لمفاىيـ القراءة كمبادئ تعميميا

أما االختالؼ الثاني فيك في طبيعة الصكت؛ كىذا يقتضي أف يحرص المعمـ 
كاالختالؼ في الكظيفة يعني . أف تككف القراءة الصامتة بالعيف دكف تحريؾ لمشفاه

أف يقرأ الطالب قراءة صامتة عندما يريدكف استيعاب مضاميف النص، كأف يقرؤكا 
قراءة جيرية فكنكلكجية حينما يريدكف إفياـ غيرىـ بأدكات القراءة التعبيرية            

 . (2003نصر، )
لكف ال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف األمر يختمؼ في المرحمة األكلى مف تعميـ 
القراءة؛ حيث سرعة القراءتيف عند الطالب تككف كاحدة في البداية، كمتقاربة فيما 

بعد كلذلؾ فإنو ال يكجد ضرر مف أف يتابع الطالب المستمع القراءة الجيرية لممعمـ 
ىذا فضال عف أننا . أك لزميمو بأصبعو كعينيو بداية، أك بعينيو فقط فيما بعد

بحاجة إلى ىذه المتابعة ألسباب تتصؿ بتأسيس ميارة التعرؼ البصرم لمكممات، 
متيحة لألطفاؿ الصغار أكبر فرصة ممكنة لمشاىدة الرمكز المكتكبة مصحكبة 

. (Kibby,1993)بالرمكز الصكتية، مما يساعده عمى تذكرىا شكال كداللة 
كمف ىنا لـز ىذا التنكيو لإلشارة إلى دكر القراءة الصامتة كالجيرية في الفيـ 

مع مالحظة أف االستيعاب أداتو األساسية القراءة الصامتة، كالنشاط . كاالستيعاب
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الذىني المصاحب الذم ال بد مف التدريب عمييا مف السنكات األكلى؛ فيشجع الطفؿ 
كبتعبير . عمى أف يقرأ بعينيو أكال، ثـ يقرأ أك يقمد بعد ذلؾ مستخدما القراءة الممفكظة

آخر فإنو يجب االنسحاب تدريجيا مف قيكد القراءة الجيرية ألغراض الفيـ، كيبقى 
. استخداميا ألغراض اإلفياـ كاإللقاء الجيد قائما

العالقة بين القراءة و فروع المغة 
شيد األدب التربكم في ميداف تعميـ القراءة كانتقاؿ أثر ذلؾ في التعامؿ بكعي 

مع عناصر النص المقركء بحكثا عديدة أكدت العالقة بيف التقّدـ في القراءة، كانعكاس 
 المغة كمياراتيا األخرل، كقد كصفت في كثير مف البحكث بأنيا فذلؾ عمى فنك

عالقة تكاممية، تفاعمية، فاالستيعاب الجيد يزيد مف ثقة القارئ بنفسو، كيقكم مفرداتو، 
كيكسع دائرة معارفو، كيتيح لو تعرؼ طريقة بناء النص، كعمى األنماط المستخدمة 

كما يزكده بمقدار كافر مف المعمكمات عف العالـ الذم يحيط بو، فضال عف . فيو
ككؿ ذلؾ سيساعد عمى تحسيف كتابتو، كقدرتو عمى التحدث . مخزكف كافر مف األدب

كاالستماع كال شؾ أف ىذا التصّكر ترجمة لمبادئ النظرية الكمية التي ترل أف اإلنساف 
يكتسب المغة في إطار كمي، كفي سياقات اجتماعية تكفر لو مزيدا مف التفاعؿ كتبادؿ 
اآلراء مع اآلخريف، فعندما يقرأ نصا إنما يتفاعؿ كيتحاكر بأشكاؿ مختمفة مع كاتبو، 

كمع ما يتناكؿ مف أفكار كآراء كمقترحات، كعندما يكتب لجميكر معيف يمارس أشكاال 
مف التساؤالت كالحكارات المسمكعة كغير المسمكعة مع القارئ أك جميكر القّراء 

المستيدفيف بالكتابة، كيتبادؿ معيـ اآلراء كالتصكرات حكؿ ما سيكتب، كيستمر في 
.                 ذلؾ منذ لحظة التخطيط مركرا بمكاقؼ البناء كاإلنتاج كانتياء بمكاقؼ التقييـ

. (Barchers, 1994 ؛2003نصر، )
 عرض النتائج وتفسيرىا

: نتائج السؤال األول
 الصفوف األربعة األولى بطبيعة يما مدى وعي معمم" نّص السؤاؿ عمى 

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ اختبار الكعي القرائي أحد أدكات ". ؟عممية القراءة
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الدراسة عمى عينة المعمميف، كاستخرجت النسب المئكية لالستجابات الصحيحة عمى 
  (1)كّؿ فقرة مف فقرات االختبار كىي عشر فقرات كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 (1)الجدكؿ 
يبين عدد االستجابات الصحيحة عمى فقرات اختبار الوعي القرائي والنسب 

 المئوية التي حازتيا

 % اإلجابات الصحيحة اإلجابة الصحيحة عن الفقرة الرقم

 %26 9 تختص القراءة الصامتة كحدىا بكظيفة الفيـ  1

في الصفكؼ العميا ال داعي ألف ييتبِّع الطمبة اآلخركف مع  2
 .   قراءة زميميـ الجيرية

6 17% 

القراءة ىي عممية استخالص المعنى كدمجو في بنية  3
 .القارئ المعرفية

2 4% 

ميـ قبؿ البدء بتعميـ القراءة فحص استعداد األطفاؿ لتعمـ  4
 القراءة كتكفير برنامج لذلؾ

7 20% 

 %11 4 .ال تكجد طريقة بعينيا تعد األفضؿ لتعميـ القراءة 5

مراجعة الطمبة في المعمكمات المرتبطة بنص القراءة  6
 يساعدىـ في بناء فرضيات حكؿ المحتكل 

8 
 

23% 

تنشيط المخططات الذىنية يتطمب تكظيؼ الخبرات السابقة  7
 . لدل الطالب عف المكضكعمالت

11 31% 

 %20 7  تحدث عممية القراءة أثناء كقفات العيف عمى الكممات  8

المدل القرائي ىك عدد الرمكز المكتكبة التي تدركيا العيف  9
 .في النظرة الكاحدة

7 20% 

المدل القرائي عدد الرمكز الخطية التي تدركيا العيف في  0
. النظرة الكاحدة

3 6 %
 



 

 

321 

   بالنظر إلى استجابات المعمميف عينة الدراسة بشأف مؤشرات الكعي 
القرائي، يالحظ كجكد تبايف في درجة الكعي، حيث تراكحت النسب المئكية 

، ككانت أقؿ النسب في (%31% -4)لالستجابة الصحيحة عمى االختبار بيف 
المعرفة بالمفيـك المعاصر لمقراءة، بينما سجمت أعمى النسب في مجاؿ تكظيؼ 

الخبرات السابقة لدل القارئ ليتمكف مف فيـ مضاميف النص، كعمى الرغـ مف ارتفاع 
إف . ىذه النسبة مقارنة بالنسب األخرل إال أنيا إجماال جاءت منخفضة كدكف التكقع

تدني نسبة الكعي ىذه ال بد أف تؤثر سمبا عمى الممارسات التعميمية في داخؿ غرفة 
الصؼ، كربما يعكد تفسير ذلؾ إلى أف برامج التدريب كاإلشراؼ الخاصة بيذه الفئة 

مف معممي الصؼ لـ تيتـ ببياف العمميات كاألسس التي يفترض أف تستند إلييا طرائؽ 
التدريس، بقدر اىتماميا بتقديـ كصفة تتضمف إجراءات الطريقة التي يفترض أف 

 (2000)كيتفؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو دراسة نصر . يتبعيا المعممكف في تدريسيـ
التي أجريت لتحديد الحاجات التدريبية الممحة لمعممي المغة العربية في األردف،كقد 
أظيرت أف الكفايات المتعمقة بتعميـ القراءة كبخاصة الجيرية منيا ال تشكؿ لدييـ 
حاجة ممحة، عمى الرغـ مف فقدانيـ لمعظميا، كيرجع ذلؾ إلى االعتقادات الخطأ 

التي لدل بعضيـ كالتي تفيد بأف مثؿ ىذه الكفايات ال تتشكؿ لدل الطمبة عبر 
نما يمتمككنيا نتيجة لمتطكر النمائي، كاف المعمميف قادركف عمى  التدريب المباشر كا 
تقديـ نماذج قرائية تعميمية دكف ارتكاب أخطاء اعتمادا عمى عاممي السف كالخبرة، 

كيؤكد ذلؾ ما ذىب إليو عدد مف . عمما بأف الكاقع الفعمي يقكؿ عكس ذلؾ تماما
الباحثيف  

، كمناصرة )2006) كالعايد  ،(2005، كالشريؼ (1997 )أمثاؿ الناقة 
 مف كجكد ضعؼ حاد لدل كثير مف معممي المغة العربية في القدرة عمى (2008)

. تعميـ القراءة، كتقديـ نماذج في القراءة الجيرية المعّبرة
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  كمف المتكقع أف مثؿ ىذا الكضع كذلؾ يؤكد اىتماـ المعمميف بالنتاجات دكف 
العمميات، األمر الذم يؤثر عمى تشخيص المعمميف لمشكالت التعمـ لدل طالبيـ، 

كلزيادة تكضيح ىذا األمر . كعمى ابتكار طرائؽ جديدة كغير مألكفة لمتصحيح كالعالج
سيتـ إعطاء بعض األمثمة التي كشفت عنيا عممية المالحظة الصفية، كما سيرد 

 .الحقا

 كقد دعمت نتائج ىذا االختبار مناقشات أجريت مع عدد مف المعمميف 
حكؿ بعض المفاىيـ كالعمميات كالمعالجات المتعمقة بتعمـ القراءة العربية 

كتعميميا؛ ذلؾ أف الغالبية مف الذيف تمت مقابمتيـ كىـ سبعة لـ يككنكا يدرككف 
الصمة بيف المدل القرائي كزيادة سرعة القراءة، كما أف عرض البطاقات الخاطفة 

لـ يكف يعني شيئا زيادة عمى تعرؼ قدرات الطفؿ عمى القراءة؛ دكف أف 
. يتمكنكا مف الربط بيف ىذا النكع مف التدريبات، كبيف زيادة المدل القرائي

  كفيما يتصؿ بتأثير القراءة عمى ميارات المغة األخرل ركز المقابىمكف 
عمى زيادة الحصيمة المغكية لدل المتعمميف مف المفردات كاألنماط المغكية 

لكف أحدا منيـ لـ يشر إلى .  عمى تعمـ الكتابة كالحديث كاالستماعاكأثره
اإلفادة مف تحميؿ النص كيتفؽ ذلؾ مع ما كشفت عنو دراسة           

مف أف معظـ أفراد عينة الدراسة مف معممي المغة العربية ال  (1994نصر، )
يمتمككف ميارات تحميؿ المحتكل التعميمي ألغراض تنظيـ عمميات التعميـ 

التي أظيرت أف  (2005مناصرة، )ككذلؾ مع نتائج دراسة .كالتعمـ المغكم
معممي المغة العربية في الصفكؼ األكلى ال يتمقكف تدريبا مقصكدا عمى كثير 

مف العمميات، كالمعالجات الالزمة لتعميـ ميارات القراءة الفرعية الممفكظة 
منيا أـ الصامتة سكاء مف المشرفيف التربكييف الذيف يتابعكنيـ، أـ مف 

. القائميف عمى برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة
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:  نتائج السؤال الثاني
ما مدى تطبيق المعممين لممبادئ األساسية لتعميم " كينص عمى 

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف ". القراءة في الصفوف األربعة األولى؟
معمما كمعممة، بكاقع ثالث  (15)بزيارات صفية لعينة مف المعمميف قكاميا 

زيارات صفية في مجاؿ تعميـ القراءة العربية، تـ خالليا رصد الممارسات 
السمبية المتكررة في مكاقؼ تعميـ القراءة باستخداـ بطاقة المالحظة أداة 

 (2)الدراسة الثانية، كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 (2)الجدول

    يتضمن الممارسات التعميمية السمبية المتكررة في مواقف تعميم القراءة  

 % العدد      ممارسات تعميمية سمبية

 %100 15 عدـ تنشيط المخططات الذىنية قبؿ البدء بالقراءة لصامتة

 %67 10 االعتماد بشكؿ أساسي عمى القراءة الجيرية في بمكغ الفيـ

 %73 11 عدـ اتباع طريقة عممية في تكضيح معاني المفردات الجديدة

 %47 7  ميارات القراءة الجيرية قبؿ ميارات الصامتةـالبدء بتعمي

 %87 13 قطع قراءة الطالب لتصحيح أخطاء في القراءة الجيرية

 %27 4 تصحيح أخطاء القراءة الجيرية بطريقة غير صحيحة 

 %87 13  المعبرةة المقصكد عمى ميارات القراءبعدـ التدرم

 %76 12 التركيز عمى أسئمة االستدعاء الحرفي لممعمكمات مف النص
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كقد اتضح مف تحميؿ المالحظة أف القراءة الصامتة تحظى باىتماـ قميؿ، 
 يتـ في المرحمة األكلى مف الدرس فقط، ةفمعظـ التركيز عمى القراءة الصامت

في حيف تأخذ القراءة . كيشترؾ في ىذه الفعالية عدد محدكد جدا مف الطمبة
الجيرية حصة األسد عمما أف التدريب ينصب عمى الجكانب الفكنكلكجية مف 

ميكانيكيات القراءة، كقمما يتـ التدريب عمى ميارات تعرؼ المفردات، أك القراءة 
المكصكلة، أك التدريب عمى ميارة الطالقة التي ليا أىمية بارزة في زيادة السرعة 

في القراءة كربما تعزل مثؿ ىذه الممارسات السمبية في مكاقؼ تعميـ القراءة إلى أف 
عينة الدراسة مف معممي الصؼ لـ يتمقكا تدريبا كافيا كنكعيا في برامج اإلعداد 

. (2000؛ نصر،2005الشريؼ، )كالتأىيؿ سكاء أكاف ذلؾ أثناء الخدمة أـ قبميا 
فضال عف أف لدل كثير مف معممي المغة العربية اعتقادات خطأ حكؿ كيفية 

التدريب عمى القضايا الصكتية كاألدائية، كيركف أف تقديـ النمكذج مرة كاحدة قد 
كساب الطمبة المتدربيف الميارة المستيدفة، كقد ال تتفؽ  يؤدم إلى تحقيؽ الغاية كا 
ىذه االعتقادات مع متطمبات تشكيؿ السمكؾ الميارم الذم يستدعي مف المعمميف 
تاحة الفرصة النتقاؿ التعمـ المتحقؽ إلى  تنكيع فرص التدريب، كتكرار التدريب كا 

مكاقؼ مكافئة، مع األخذ باالعتبار أف يتـ التدريب في ظركؼ طبيعية كغير 
مصنكعة، كاف يصاحبو تقكيـ مستمر مف المعمـ المدرب، كقد أدل غياب ىذا 
الشكؿ مف التدريب إلى ارتكاب المعمميف عينة الدراسة مثؿ ىذه الممارسات 

. السمبية، التي قممت مف كفاءة تعميـ القراءة في المدرسة العربية
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 التوصيات

:  في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحثاف باآلتية

  بناء برامج تدريب عالية المستكل لممدربيف كالمشرفيف التربكييف في مجاؿ
 .تعميـ المغة العربية بشكؿ عاـ كتعميـ القراءة بشكؿ خاص

  خضاعيا لمراجعات إيالء عناية خاصة لتأليؼ النصكص القرائية، كا 
 .دقيقة تتعدل حدكد مراجعة األخطاء النحكية كالطباعية

  تأسيس جمعية كطنية لمقراءة أسكة بكثير مف دكؿ العالـ، لرعاية شؤكف
 .القراءة في األردف

  بناء اختبارات متدرجة المستكل لمكشؼ عف المستكيات القرائية لمطمبة
 .مف مرحمة الرياض كحتى الصؼ الثاني عشر

  التكسع في استخداـ المنحى التكاممي في بناء نصكص القراءة
كمعالجتيا، كتقكيميا، كتدريب معممي الصفكؼ األربعة األكلى عمى 

 .ذلؾ

  ،عقد دكرات تدريبية مكثفة متخصصة في القراءة لكؿ مف معممي العربية
كأعضاء المناىج كالمشرفيف التربكييف بقصد تعميؽ كعييـ بماىية 

القراءة، ككيؼ، حدكثيا كطبيعة العالقات القائمة بينو كميارات المغة 
األخرل، كمعرفة االتجاىات كالنماذج النظرية التي تفسر عممية القراءة 

. باعتبارىا عممية ذىنية أدائية معقدة
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 (1)الملحق 

 لدى معممي المغة العربية  الوعي القرائيراختبا

 

أختي المعممة            المحترم /  أخي المعمم 

  تحية كبعد، 

 

  ييدؼ ىذا االختبار الذم بيف يديؾ قياس مدل كعيؾ بمفيـك القراءة 
كمبادئ تعمميا كتعميميا، ككيفية تكظيؼ ىذا الكعي في تعميـ القراءة العربية لطمبة 
الصؼ الرابع األساسي، ك كاختبار مكضكعي مف نكع االختيار مف متعدد بأربعة 

. بدائؿ

أختي المعممة قراءة كّؿ فقرة مف فقرات /  منؾ أخي المعمـب كالمطمك
 الفقرة بكضع دائرة حكؿ فاالختبار كما يمييا مف بدائؿ قراءة فاىمة، ثـ اإلجابة ع

عمما بأف ىناؾ إجابة كاحدة . رمز البديؿ الذم تعتقد بأنو يمثؿ اإلجابة الصحيحة
. فقط مف بيف اإلجابات األربع المقّدمة صحيحة

 راجيف مراعاة الدقة كالمكضكعية، كاإلجابة عف جميع الفقرات دكف استثناء 

             شاكريف كمقّدريف لؾ حسف تعاكنؾ، 

                            الباحثان 
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 فقرات اختبار الوعي القرائي 

 أّي العبارات اآلتية صحيحة؟:  1

 .     القراءة الصامتة كالجيرية ليما الكظيفة نفسيا. ا

 .  تختص القراءة الصامتة كحدىا بكظيفة فيـ النص. ب

 .  القراءة الجيرية تعطي نتائج أفضؿ ألغراض الفيـ. ج

 . يمكف استخداـ القراءتيف ألغراض الفيـ حسب نكع النص. د
 أي الممارسات اآلتية صحيحة؟. 2

في الصفكؼ العميا ال داعي ألف يتبع الطمبة اآلخركف مع قراءة زميميـ  . أ
 .   الجيرية

في نياية الصفكؼ األربعة األكلى يجب أف يستخدـ الطالب إصبعو في  . ب
 . تتبع القراءة الجيرية لزمالئو

 .  كمما ارتقى الطالب في المدرسة فإف نسبة قراءتو الجيرية يجب أف تزيد. ج

.  يتكقؼ التدريب عمى القراءة الجيرية بعد االنتياء مف المرحمة األساسية. د

:   يمكن تعريف القراءة بأنيا .3

 القدرة عمى حؿ الرمكز المكتكبة إلى أصكات منطكقة .  أ

 عممية استخالص المعنى كدمجو في بنية القارئ المعرفية .  ب

 تعرؼ غرض الكاتب كاالستجابة لو في ضكء المعرفة السابقة .   ج

عممية تفاعؿ الذاكرة مع الخبرات الحالية لمكصكؿ إلى األفكار العامة    .   د
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 :األمر الذي ال يمكن االستغناء عنو عند البدء بتعميم القراءة ىو.4  

 . تكفير الكتاب المدرسي المالئـ المزيف بالصكر . أ

 . تعريؼ الطالب بالمرافؽ األساسية لمبناء المدرسي . ب

 .فحص االستعداد لتعمـ القراءة عند الطفؿ كتكفير برنامج لذلؾ. ج

 . التأكد مف استعداد األىؿ لمتعاكف مع المدرسة في تعميـ ابنيـ . د

 الطريقة الفضمى لتعميم القراءة في بداياتيا األولى ىي. 5

 الطريقة الكمية التي تبدأ بتعميـ القراءة مف خالؿ الجممة  . أ

 الطريقة الجزئية التي تبدأ بتعميـ القراءة باستخداـ الحركؼ  . ب

. الطريقة التكليفية التي تمزج بيف الطريقتيف الكمية كالجزئية. ج

.  ال تكجد طريقة بعينيا يمكف أف تعد أفضؿ الطرائؽ. د
الدرس  ييتم المعمم بمراجعة طالبو في المعمومات ذات العالقة بموضوع. 6

 الجديد ألن ذلك

 يساعد القارئ عمى بناء فرضيات حكؿ المحتكل  . أ
 يعزز حفظ المتعمـ لمعمكماتو السابقة . ب
 يجنب الطالب كثيرا مف األسئمة التي سيكجييا لممعمـ  . ج
يككف لدل الطالب دافعية قكية لتعمـ المكضكع الجديد  . د

 ما المقصود بقولنا تنشيط المخططات الذىنية لمطالب؟. 7

 التخطيط ذىنيا لتدريس المكضكعات الجديدة   . أ
 تقسيـ المادة الدراسية إلى مخططات  . ب
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 استحضار جميع المعمكمات التي يعرفيا الطالب عف المكضكع . ج
 .زيادة نشاط الطالب فيما يتصؿ بدافعيتو لمتعمـ الجديد . د

: ينظر إلى القراءة عمى أنيا سمسمة من التوقعات، تفسير ذلك أن القارئ يتوقع. 8 

 .أف يجد شيئا ميما في أثناء القراءة . أ
 .النجاح في الكصكؿ إلى المعنى . ب
 .معاني الكممات الصعبة أثناء القراءة . ج
 .ما تحممو العبارات التالية مف معاني كألفاظ . د

: تحدث عممية القراءة. 9

 .خالؿ الحركة االنسيابية لمعيف عمى السطر.  أ
. أثناء قفزات العيف فكؽ السطكر . ب
 .  عندما تقؼ العيف عمى الكممات المكتكبة . ج
 . بعد مركر العيف عمى الكممات بكقت قصير . د

 :يعّرف المدى القرائي بأنو. 10 

 . معدؿ الكممات المقركءة في الدقيقة الكاحدة  . أ
 . مقدار الفيـ الذم يستطيع القارئ أف يبمغو في القراءة . ب
 . عدد الرمكز المكتكبة التي تدركيا العيف في النظرة الكاحدة . ج
 .القدرة عمى اإلجابة عف أكبر عدد ممكف مف األسئمة عمى القراءة . د

 

انتيت الفقرات تمنياتنا لك بالتوفيق 
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 (2)الممحق 

 ةبطاقة المالحظ

م 2010: / /الرابع األساسي  التاريخ : الصف:........   المدرسة

 1،2،3 : رقم الزيارة:.............    الموضوع:......   الحصة

 

الرقم    ممارسة تعميم القراءة      يستخدم      ال يستخدم 

 .           تنشيط المخططات الذىنية لمطمبة .1
 . القراءةت التعميـ المباشر لميارا .2
  المراكحة بيف القراءة الصامتة كالجيرية .3
 . تصحيح أخطاء القراءة الجيرية .4
.  لبناء المعنى استعماؿ األسئمة السابرة .5

 . تكجيو األسئمة المثيرة لمتفكير لفيـ المقركء .6

 . تكظيؼ أسئمة الطمبة في التفاعؿ مع النص.  7

. الكظيفية في تعميـ القراءة الصامتة.  8
. الكظيفية في تعميـ القراءة الجيرية.  9

.  التنكيع في طريقة تعميـ المفردات10
. العناية بالمستكيات القرائية المختمفة.  11
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 (3)الممحق 

أسئمة المقابمة  
 

   اجب عن كّل سؤال من اآلتية بكّل صراحة ووضوح ودون تردد 

ما مفيكمؾ عف انتكاسة العيف في القراءة؟ ككيؼ تعالجيا مف خالؿ التدريبات  .1
 القرائية؟

يتحدث البعض عف البطاقات الخاطفة، ما مفيكميا؟ كما الغرض األساسي  .2
الستخداميا؟ ككيؼ تستخدميا لتطكير سرعة القراءة لدل طالبؾ في الصفكؼ 

 الدنيا؟

ما المبادئ األساسية التي تضعيا في االعتبار كأنت تضع خطة عالجية  .3
 لمطمبة الذيف يعانكف صعكبات في تعمـ القراءة؟

 

 ما المقصكد بكظيفية المغة ككحدة المغة في التدريس؟ ككيؼ تحققيما .4

 

كيؼ يمكف أف يشكؿ درس القراءة مدخال لمتقدـ في سائر الميارات المغكية  .5
 األخرل؟

 لماذا يجب أف تتكقؼ عممية المتابعة باإلصبع، في القراءة الجيرية؟  .6

 
  انتيت أسئمة المقابمة              
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التعليقات والمناقشات 

: أمين الكخن. د. أ- 
ىؿ يحتاج المعمـ في الميداف إلى فيـ تطكر نماذج عممية القراءة : يتساءؿ قائالن 

المختمفة؟ 
: إبراىيم المومني. د. أ- 

- فيما يخص عمميتي القراءة كالكتابة كغيرىما مف الميارات المغكية- يتساءؿ 
ىؿ مشكمتنا في الفمسفة العامة التي نستخدميا أـ أف ىناؾ إشكالية في استمرارية 

التدريب، ألف المعمـ لف يتطكر إف لـ يستمر تدريبو؟ 
: يعقوب الحمو. د. أ- 

يتساءؿ عف عينة الدراسة التي تمَّت دراستيا، أىي ممثمة لمجتمع الدراسة مف 
حيث عدد المعمميف كخصائصيـ كمكاصفاتيـ في مجتمع معمـ المغة العربية في 

األردف أك في منطقة معينة؟ كىؿ تَـّ تعريؼ القراءة تعريفان إجرائيان أثناء إجراء الدراسة؟ 
: محمد الحاج خميل. د.أ- 

يقترح مصطمح التفاعؿ بدالن مف مصطمح التفاكض فيما يخص عممية القراءة، 
كيقصد بالتفاعؿ ىنا تخميص الطالب مف سحر الكممة المكتكبة، فكؿ ما يكتب في 

ىذه المرحمة الدراسية مصدَّؽ كلو سحره عمى الطالب، كما نسعى إليو ىك التفاعؿ بيف 
. القارئ كالكاتب كتخميص الطمبة مف الرضكخ لممكتكب كالتسميـ بو

كما يرل أف ىناؾ ضعفان في القراءة لمعناىا الشامؿ مف حيث سالمة القراءة 
دراؾ معناه . كفيـ المقركء كا 

: محمد عدنان البخيت، رئيس الجمسة. د. أ- 
يرل أف عينة الدراسة ال تكفي لمحكـ كىي بحاجة لمسكحات تشمؿ المئات بؿ 

. األلكؼ كفي أكقات متفاكتة مف الزمف
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، فيؿ "Learning"ما الجديد في بحكثنا أماـ ما كتب عف نظرية الػ: كيتساءؿ
نكاكب ما كتب عنيا أـ ىؿ بدأنا مف جديد؟ كىؿ نكصِّؼ األمكر مف الخارج أـ نحف 

ىؿ نسقط قيمان عمى : كالعممية الكيميائية كالطبية نفيـ سيركرتيا مف الداخؿ؟ أم
. العممية أـ نفيميا دكف إسقاط قيـو عمييا؟

: حمدان نصر. رد د- 
عيرؼ : نصر سبب استخدامو لمصطمح التفاكض بدالن مف التفاعؿ قائالن . يبرر د

ىك القبكؿ أك الرفض كنسبة كؿ منيما، فالنص : التفاكض نتيجة التفاعؿ، فالتفاكض
مجمكعة مف األفكار كالتصكرات كالمعاني كاألخيمة كالرؤل كالمقترحات التي تدكر 

حكؿ المشكمة كأم نّص مف النصكص ال بد أف يتناكؿ مشكمة معينة، كىذه المشكمة 
قيا بشكؿ أك بآخر . ليا أبعادىا كأسبابيا كالكاتب يقدِّـ بعض المقترحات كالرؤل ليسكِّ

د القارئ بيا، كالقارئ بدكره ال بيدَّ كأف يتفؽ مع نسبة معينة مما قدِّـ مف آراء  أك يزكِّ
كىذا يسمى بالقراءة الناقدة التي نريد لطالبنا أف . كمقترحات كيخالؼ كذلؾ نسبةن منيا

يقرأ بيا النصكص ال أف يأخذىا عمى أنيا مسممات، خاصة في ظؿ ىذا الزخـ 
المعرفي الكبير ككجيات النظر المختمفة، كيأتي ىنا دكر المعمـ الذم يجب أف يتيح 

. لمطالب فرصة الحكار كالنقد؛ لتتشكَّؿ لديو الرؤل كاألفكار
و برامج تدريب الطالب في الجامعة كبرامج التدريب أثناء  كما يرل أف تتكجَّ

ف كاف اإلنساف مييَّأ فطريَّان ليقرأ  الخدمة إلى تبصير المعمـ بأسرار العممية التعميمية كا 
كيكتب كيمارس العمميات المغكية المختمفة، كلكف ال بأس مف أف يككف لدل المعمـ 
. تصكَّر عف كيفية حدكث ىذه العممية ليتمكَّف مف تكجيو ممارساتو التعميميَّة نحكىا

كيرل أيضان أف فمسفة المعمـ كتكجياتو اإليجابية ككعيو، تجعمو أفضؿ أداءن 
. بالطبع، كالتدريب النكعي ىك الذم يشكِّؿ ىذه الفمسفة

يعقكب فيما يخص العينة التي أجرل دراستو عمييا . كفي ردِّه عمى سؤاؿ د
ىذه الدراسة في مجمميا كانت دراسة حالة لعينة بسيطة شممت خمسة : يقكؿ

 .كثالثيف معممان، كيمكف تعميميا في ضكء الضكابط كالمعايير التي بينيت عمييا


